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ДЕНЕС (05.07.2021) ЈА ОБЈАВИВ КНИГАТА „ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ ОД ФБ- СТРАНИЦИ 7“ !
Се надевам дека моите заложби за вистината допреа до оние кои за тоа беа заинтерсирани!
БИДЕЈЌИ ИЛЈАДА БИЛА САМО ФАЛСИФИКАТ, ТРОЈА НЕ БИЛА ВО МАКЕДОНИЈА !
Атина како град немала историска важност. Следи сè што во Атина било подигнато, било со потекло само од
Египет со Месопотамија, чии традиции ги прифаќале Јонците, а најзначајен јонски град бил Милет. Со Милет
се одгонетнува, дека во Атина се пишело со рецки (руни), а потоа тоа писмо било заменето со словата од
Милет. Токму и затоа Илјада била напишана на руни, па потоа препишана на милетско писмо, и па во 3 век
п.н.е. била преведена во Александрија на Александријски Птоломејов јазик коине (тн.старогрчки), кој како
христијански јазик бил реформиран- тој станал еладски јазик во 1868 година.
За да се потврди дека Атина со Атика и Елада немале никаква важност се наведува атинскиот буф, кој денес
е дури масонски симбол. Меѓутоа, буфот како ноќна птица му припаѓа на духовноста. Свети дух била
Семирамида + в = свемир а мида, а никако Богородица, која е претставена како Бригијка, во Охрид и сите
други бригиски места: Битола (100% уништени се црковно), Прилеп, Преспа, Подградец... Со тоа што
Семирамида била претставена како буф, а таа никогаш немала важност на Балканот, се потврдува, таа
немала врска со Балканот, туку само со Месопотамија. За потврда на ова се наведува Буда, кој бил
претставен како гуштер во нозете и рацете. Токму гуштерот било поврзан со Бригија.
Бидејќи во Египет и Месопотамија имало дела, а слично дело сакал за Атина да има и Пизистрат, тој го
задолжил редакцискиот одбор да склопи дело слично на оние на Египет и Месопотамија. За таа цел тој од
Гилгамешовиот еп го зел бокалот за вино, и тој го променал во коњ, а Мала Азија и Елада никогаш не биле
коњарски. Еве ги доказите: коњот бара умерена клима и планинска паша, што се гледа во строежот на нозете,
во тетивите и лигаментите. На просторите на Мала Азија и западно од неа сосе Елада виреат смокви и
маслинки. Тие захтеваат висока температура, која не е поволна за коњот- тој нема да јаде и ќе мирува. Еве
споредба: во Далмација на планинските предели каде е поладно е коњот, а на приморските е магарето. Во
прилог се наведува и Свети Ѓорѓија. Следи тој во Кападокија е претставен без коњ, а во Бригија е коњаник.
Како него бил и Крали Марко во Прилеп.
Редакцискиот одбор на Пизистрат составил дело Илијада од три генетско- географски подрачја: магаре и
шафран од Египет со Месопотамија, пелистерски коњ и пелагонско говедо од Бригија, каде што постоело
Пелагонско Езеро со јагула- во Илијада има метафорична сцена со јагула, која никогаш не живеела во онаа
Мала Азија. Во сцената таа била превртена на плеќи, а тоа било можно само ако во водата имало органска
маса, која распаѓајќи се таа го троши кислоротот во водата, кој е физички растворена, па јагулата на плеќи си
ги влажни шкргите физички да го раствори кислородот.Така наречена Троја би се наоѓала само меѓу две реки,
едната да се влива во другата. Значи, меѓу Скамандер= с камен дер- дери, спореди со град Дерион, како и
Семоенс= семенс= семнс= семнис= семниц- Семница= Шемница- првата била Еригон=ерига он- Црна Река.
Третотото генетско географско потекло било во Јадранско Море, чии острови се населувале од 6 век п.н.е.
Токму за Јадранско Море авторите говорат во него лутал Одисеј итн.
Дека ваква била состојбата, за Илјада имало неколку илјадници книги, и никој не ја нашол каде илјадина Троја
би можела да биде. Поврзано со ова, јас прв во Македонија и Светот ја вклучив Баба Планина, како бригиска
имала врска и со Фригија, затоа што Фригија ја создале Бригите (Херодот). Неа кон Македонија ја приклучил
Филип Македонски. Мојата книга за Илјада гласи: „Хомерова Троја на домородци- тн.Словени“, јануари 2005
година. Оваа книга им беше позната на уште двајца македонски автори, кои се зафатиле само лингвистички,
што за мене не и битно. Тие нивната Троја ја поместиле само десетина километри посеверно. Па како што со
илјадници автори во Светот Троја не ја пронашле, што се гледа и кај мене, и тие не ја пронашле. А со ова не
сакам никој да омаловажам, ниту самиот да се истакнувам. Само да потсетам, дека Германската национална
билиотека има прифатено 21 моја книга, а под број 9 е Илијада- фалсификат и 19 Атлантида- фалсификат.
Ова го наведувам, затоашто сите мои 86 книги се однесуваат за раса= народ= јазик со Левант. (ФБ-5.7.2015)
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.
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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 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”. (ФБ- 05.07.2017) А тоа што било и денес е!
ЗА Ј.Г.ХАН АРНАУТИТЕ (АЛБАНЕЗИТЕ) ИМАЛЕ КАВКАЗКО ПОТЕКЛО- ДОЈДЕНЦИ НА БАЛКАНОТ!
Ј.Г.Хан, во Патување низ поречјето Дрим и Вардар, наведува: „...приказната на Апхазите на Кавказот; ‘оти тие
мислат дека се еден и ист народ со Арнаутите (или Албанезите), кои живеат во Турција...’.
Лесно е да се верува дека овие приказни имаат своја основа во сличноста на Албанија на Кавказот и
Албанија на Јадранското Море: па тие приказни мораат да бидат мошне стари, оти ова име Албанија на
Кавказ денес готово е изгубено...“. Се потврдува, Арнаутите (Албанезите) биле Азијати од Кавказ.
Па кога имало прво преселување на Кавказци во Арбанија (Скиптарија), според скиптар, на кого има
двоглаворел, кој го носел Охридскиот архиепископ- Арбанија (Шкиптарија) сета била под Охридската
архиепископија. Следи доказ: Арнаутите од Кавказот биле префрлени во Сицилија и Јужна Италија, а оттаму
300 семејства во 1043 година во Драч. Не случајно, народното творештво било поврзано со на Кавказот, што
се потврдува со ората, игрите...А ова било искористено, Австрија да создаде нов јазик, кој бил сличен со на
Кавказот. Се потврдува, Арнаутите немаат врска со Балканот, никако со Илирите...! (ФБ- 05.07.2020)
ШТО ГИ ОЧЕКУВА МАКЕДОНИЈА, СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И ДРУГИ ПРАВОСЛАВНИ СЛОВЕНСКИ ДРЖАВИИСТОТО ШТО СЕ СЛУЧИЛО САМО СО НАШАТА ОТСЕКОГАШ ПРАВОСЛАВНА СЛОВЕНСКА РОМАНИЈА
Еден автор пишува: „Парискиот мир од 30 март 1856 официјално го означил крајот на Кримската војна (18531856). Според одредбите од договорот, Влашка и Молдавија останале под врховна власт на султанот, а
силите потписнички на договорот колективно ги гарантирале правата на двете кнежества. Русија, пак, покрај
тоа што била принудена да се откаже од приоритетното право во заштита на Молдавија и Влашка, на
Молдавија и ги препуштила областите Болград, Исмаил и Кахул од јужна Бесарабија, приклучени кон Руското
царство со Букрештански мир од 1812 година“.
Со Кримската војна православна Русија била поразена, а во полза на Османовото Царство, што било дело на
Англија, и почнало да се создаваат дури држави- со пуч.
„Одредбите од Парискиот мировен договор имале поголем ефект врз Кнежествата отколку врз било која друга
област во Европа. Протекторатот на Русија бил прекинат и таа веќе не можела да врши контрола врз
политичкиот живот во Влашка и Молдавија. Со укинувањето на руското туторство станало јасно дека во двете
кнежества ќе треба да се спроведе нова политичка организација. Во преговорите што следувале помеѓу
Големите сили, решавачко било влијанието на Франција. На изборите од 17 јануари 1859 година во
Молдавија и 5 февруари истата година во Влашка, парламентите на двете дунавски кнежества едногласано
го избрале Александар Куза за свој владетел. Во септември 1859 година силите гарантки на мирот од Парис
го признале двојниот избор, но само во текот на животот на Куза. На 23 декември 1861 година султанот издал
ферман со кој го признал обединувањето на Кнежествата. Така, назначувањето на владетелот на Влашка и
Молдавија било озаконето. Во својата практична смила постоела обединета и автономна Романија.
Формирана била држава со големина од 120,973 км2 и 4,424,000 жители. Со тоа се реализирал историскиот
идеал на романскиот народ и биле поставени темелите на новата, модерна романска држава“.
Русија се борела за православието-другите за одродување на Православните-со пуч.
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Ова се потврдува со доказот што Романците не можеле да бидат латинизирани од Римјаните. Ова било само
поради тоа што, според Дионисиј од Халикарнас, кој живееле во Рим во 1 век нова ера, Римјаните говореле
со варварски и пелазгиски јазик, кој бил само словенски јазик. Пак, латински јазик било само од 240 г.п.н.е. од
Лив Андроник, кој не бил народен јазик, и затоа мртов. Романија била тн.домовина на тн.Словени, во неа и во
19 век службен бил само нашиот црковно- словенскиот јазик, а пак според Вотсон, романскиот јазик бил само
латинизиран словенски јазик. Бидејќи латински бил католички, а Романија била само православна, истото зло
ќе го доживеат сите православните словенски држави. Па за ова Ватикан без прекин се залагал од 11 век.
Исто се случило и со Елада,а и со Шкиптарија со православен двоглав орел.(ФБ-06.05.2016) двете словенски!
МАКЕДОНЦИТЕ НЕ БИЛЕ БУГАРИ ТУКУ „МАКЕДОНСКИ СЛАВЈАНИ“ (ДИМИТАР РИЗОВ, ФБ-06.07.2021)
„...Ми раскажуваше дека Македонците, говорејќи за објективната вистина, не се ни Бугари, ни Срби, туку
македонски Славјани, кои говорат на свој посебен македонски јазик или наречје…“
Не случајно се навраќам на познатата средба и разговор меѓу еминентниот хрватски скулптор Иван
Мештровиќ и бугарскиот дипломат со македонско потекло Димитар Ризов во Рим во 1912 година, во
„предвечерјето“ на Балканските војни. Иван Мештровиќ во својата мемоарска книга „Uspomene na političke
ljude i događaje“ (Zagreb, Matica Hrvatska, 1969), изнесува еден прилично интересен и „интимен“ разговор по
однос на македонското прашање со битолчанецот Ризов, кој комплетно е ставен во функција на бугарската
политика и пропаганда во Македонија, истовремено работејќи како бугарски дипломат во повеќе европски
метрополи. Оваа средба беше првото нешто што ми пројде низ мислите кога при рака ми падна најновата
биографија на Димитар Ризов од бугарската историчарка Снежана Радоева со наслов „Димитър Ризов – от
Битоля до Берлин (1862 – 1918)“, София, Издателство „Парадигма“, 2014, 255 стр, во која на еден прилично
аналитичен, но скуден и површен начин, обременет од детали, се оцртува животната врвица на прочуениот
„македонски бугарин“ Ризов. Разговорот дава објаснение за „идентитетската алхемија“ кај Македонците кои
поради напливот на туѓите соседни пропаганди, многу лесно стануваат/ле мета на туѓите аспирации и
геополитики. Па еве како Мештровиќ на најпластичен начин ги пренесува размислите и погледите на Ризов
кој ја објаснува таквата не/разбирлива состојба за некој кој живее далеку од асимилаторската машинерија во
османлиска Македонија:
„Мене, како на Хрват, ми ја објаснуваше вистинската состојба на работите во Македонија и ми зборуваше
дека е штета што првата славјанска слободна држава не е создадена во Македонија, која во заедницата
еднакво би ги привлекувала Бугарите и Србите и би била алка, а не раздор помеѓу Србите и Бугарите… Ми
раскажуваше дека Македонците, говорејќи за објективната вистина, не се ни Бугари, ни Срби, туку македонски
Славјани, кои говорат на свој посебен македонски јазик или наречје… Нашиот свет, рече, беше само
’македонски христијанин’, потоа стана, кога се разви грчката пропаганда, ’македонски христијанин Славјанин’.
Нам ни беше сеедно која христијанска земја ќе ни помогне да се ослободиме од Турците… Вистина е дека
професорите во гимназијата ни зборуваа оти сме Срби, како и на оние во бугарската гимназија оти сме
Бугари, но ние во себе си мислевме, а тоа и дома ни го зборуваа: сеедно, нека прикажуваат тие, но ние сме
си македонски Славјани христијани…“.
Но велат дека ѓаволот е во деталите, па така, типично за балканските историографии, кои најчесто не сакаат
да излезат од карактеристичната митологизација на историските личности, авторката воопшто не се осврнува
на поимањата и разбирањата за евентуалното „инкубирано македонство“ кај главниот протагонист,
прескокнувајќи ја и оваа мала епизода од развојот на неговата мисла, чиј остаток го класифицира како
потполно бугарски.
„...Јас сум родум од Битола. Во Битола имаше неколку гимназии: турска, грчка, српска и бугарска. На нас
Славјаните ни беше сеедно во која гимназија ќе учиме... Кога ја завршивме гимназијата отидовме во Софија
на Вишата школа, се разбира со стипендија. Ние велиме Македонски славјани они ни велат Бугари, и така се
навикнавме. Ете така јас станав Бугарин. Исто како и Коста Стојановиќ и многу други Македонци кои во
Белград станаа Срби...“
Исказот на Мештровиќ за Ризов е типичен пример за камелеонството меѓу македонската интелегенција...
Финансиската корист или личниот напредок чинат/ле од нас Македонците „добри Бугари“ но кога костенот ќе
зажешти и иднината на земјата и нејзиниот просперитет ќе бидат предмет на трговија, поделби и валкани
игри и политики, во случајов Балканските војни за поделба на Македонија, тогаш „добрите Бугари“ биле/се
најгласни парадирајќи со слоганот „Автономија“, а посебноста продира/ла длабоко во древноста, таков бил
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случајот и со бугарскиот дипломат со македонско потекло Димитар Ризов. Штета што повеќе од половина век
издаваштво во Македонија, книгата на Иван Мештровиќ сѐ уште не е преведена на македонски јазик, а е
одлично четиво барем за оние кои треба или се занимаваат со дипломатија. Книгата на српско-хрватски јазик
е достапна во Националната и универзитетската библиотека во Скопје. …
Овој портрет на Димитар Ризов датира од 1897 година и е направен во студиото на браќата Абдула,
дворските фотографи на султанот Абдул Хамид II во Константинопол. Во тој период Ризов е на тајна задача
доверена од бугарската Влада во Константинопол и Солун на средби со Егзархот и македонските
револуционери во обид нивното дејствување и бунтување да го стави под раката на официјална Софија.
Фотографијата се чува во архивата на Националната библиотека во Софија, Република Бугарија.
Од овој навод произлегува мухамедани=Турци, Грци припадници на султановата Цариградска патријаршија,
Бугари припадници на султановата Бугарска егзархија (германска држава Бугарија со германски лав од 1908
година со бугарска нација) и Срби припадници на Белградската митрополија под Цариградската патријаршија
од државата Србија.Имало само верски народи:Турци и христијански народи- според припадноста на црквата.
СЛЕДИ БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПАКИСТАН НЕ ЗНАЕЛЕ НИШТО ЗА СЛОВЕНИТЕ И ВЛАСИТЕ, ТАКВИ
ЖИВИСУШТЕСТВА НИКОГАШ И НЕ ПОСТОЕЛЕ. ПА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПАКИСТАН БИЛЕ БРИГИ СО АРЕС.
БИДЕЈЌИ ЕПИРЦИТЕ (ВЛАСИТЕ И ШКИПТАРИТЕ) БИЛЕ ОДРОДЕНИ МАКЕДОНЦИ, ТИЕ НЕ МРАЗАТ НАС!
Во расправите, што сум ги водел со Власите, според нив, Корча, Охрид, Крушево... и Мијаците биле Власи.
Секако, Мијаците биле Власи не само што тие биле овчари, туку и по градежите. Тогаш јас им одговарав. И
Македонците во Пакистан имаат исти куќи како во Корча, Охрид, Крушево..., кои никој друг во околината такви
не гради. Тие самите се нарекуваат Бриги, како што бригиски биле Москополе, Корча, Подрградец, Охрид,
Ресен, Битола, Прилеп, Крушева...Нивниот симбол бил бригискиот бог Арес, со кој се гордее Епир. Нивниот
начин на живеење е како што нашите живееле дури во 19 век, а старите Демирхисарци се хранеле и со треви
како што им било времето на нивното вирење, задржано и кај мајками која живееше во 2/2 20 век. Со нивната
исхрана во огледите глувците биле здрави, а со европската бргу се заболувало и умирало итн. Нивните
обичаи, традиции, носии, музички инструменти, танци и ора се со потекло од Македонија. Ова го потврди и
нивниот владетел Мир, кој со својата придружба ја посетил Р.Македонија, и се завршило со се. Меѓутоа, тие
не познавале било какви живисуштества исправени на две нозе и цицачи Словени и Власи.
Името Мир до денес е македонско мир, како спротивност на арбанското= скиптарското со значење добро,
врската на Кавказ, како и за Ѓерѓ. Следи арбанскиот јазик имал влијание од Кавказ итн. Затоа задарските
Арбанасите во Далмација во 17 и 18 век говореле само тн.словенски. Со тоа што школа на скиптарски јазик
немало сè до 1924 година, а неа ја отвориле само Австрија и Италија, сè е јасно. Бидејќи Арбанија до 1767
година 100% била под Охридската архиепископија, одродувањето на Арбанасите било само потоа. Како што
Арбанасите биле Епирци, такви биле и Власите. Епир бил само едно наш: бригиски и македонски- без спор.
Што биле Епирците (Власите и Арбанасите) ? Поимот Власи е според влас- влакно. Значи, само овчари, а
Арбан=ар бан: ар=ор-аница и бан= управител. Па само земјоделец. Двете се без етничко потекло. Тие како
Епирци се со сите наши бригиски= брзјачки гласови, посебно ѕ, како и бригиското дативно у, што не постои во
нивната граматика: кој (Н); кого (А); кому му- нему му (Д) со братучед- чедо брату... чиј (Г), споредено и со
германски јазик. Следи презимињата завршуваат со у, а во граматиката дативното у го нема. Битен е и
темниот вокал, кој се употребува помасовно како во Булгарија и Романија. Ова е повод, авторите да пишат,
тие не биле Илири туку само едно: Траки. Секако, во Тракија се задржале и повеќе татаро- турски зборови.
Значи, монголски. Такви има во шкиптарскиот, а помалку и во влашкиот. Тоа дека скиптарскиот јазик е млад
пишат Аму Буе, Ларус енциклопедија итн. За да се потврди, дека Епирците (Власите и Арбанасите) се само
нешто најново, се потврдува со тн.Вукови гласови, кои не постоеле. Па бидејќи Арбанија се најдува меѓу ....
Дебар и Дубровник се наведува и дуборовачкиот тестамент оставен во Скопје од 1598 година, составен во
Скопје, од Петар Стјепанович (ch=ч), во кој го нема не само ј, ниту ништо Вуково. Бидејќи во јазиците на
бригиските и македонските Епирци се најдуваат и Вуковите од 19 век, нивните јазици се новост. Само за
потсетување: Што биле Романците (Власите) ? Според Вотсон, само латинизирани Словени, и тоа ова им
одбегнало на историчарите, па се тврдело, дека тие биле оставштина на римската војска. Со тоа што во Рим
се говорел само варварски и пелазгиски (Дионисиј, 1 век н.е.), кој бил само тн.словенски, а Романија била
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тн.домовина на Склавините (тн.Словени) и во 17 век црковно- словенски јазик бил службен, ништо немало
романско (влашко). Во Битола се е само романско: гробишта, школа и тн. Па ништо донесено од Москополе.
И конечно, што биле Бригите ? Според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. Следи потоа и
Фригија, ф=б. Според египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), Фригите биле постари од Египтјаните. А и
дативното у на Бригите се најдувало во Индија: Ману, Меру, Зебу..., во Кина Бату кан, дури и во Јапонија
аину. Следи в + л + к + аину = влакину: со влакно се влаи=влачи итн.,а Белците во Јапонија биле влакнести
стигнале еден милениум пред Монголите. Во близина на Окинава=окина ва има потонат град со пирамиди и
наше писмо. Денес Јапонците ја имаат крвната група А на Белци 38%, со ген прилив дури и на 40%. Таму
Белците од источното Средоземје однеле и вид грав, кој денес е соја, а житариците и мешункасти храни им
припаѓале на белата раса. Следи сојата со млекото кај монголската крвна група В предизвикува проблеми.
(ФБ- 07.07.2015) Епирците (Власите и Шкиптарите) само како одродени Македонци ги мразат Македонците!
СПОРЕД ДИМИТАР МИЛАДИНОВ, „КУКУШАНИ ГОВОРЕЛЕ СЛОВЕНО- ПЕЛАЗГИСКИ“. ЗА ЧУЛКАС „СЛАВОМАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН ГОВОРЕЛЕ РАН-ХОМЕРОВ ЈАЗИК“- ТИЕ БИЛЕ ЧЕДА ХОМЕРОВИ. ПА БИДЕЈЌИ
МАКЕДОНЦИТЕ И ХЕЛЕНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ПЕЛАЗГИСКИ (ХЕРОДОТ...), АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ !
Ристо Ивановски, „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998, 1999 и 2007), го наведува и следново:
„... Димитар Миладинов, во писмото испратено до Кукушани, говорот го нарекол словено- пелазгиски“.
Па следи каков бил јазикот на Македонците ? Само како што наведил Димитар Миладинов- само „слoвенопелагиски“. Ова го потврдил и еладскиот (грчки) лингвист Чулкас (1907), според кого, Славо-Македонците во
Лерин говореле Ран- хомеров јазик. Бидејќи Хомеровиот јазик бил постар од бугарското кнежевство сè до со
1908 година и Бугарите говореле татарски- чувашки, сè е јасно: следи Македонцитер биле само Македонци со
Хомеровиот јазик, кој бил само пелазгиски. Според Јустин, античките Македонци биле еден пелазгиски народ.
(07.07.2017) Па Македонците и Хелените биле Пелазги (Херодот, Тукидид, Платон...Јустин...), кои си говореле
варварски јазик, говорен и во 5 век (Приск) кога сè уште немало Склавини, а склава=област, кои од 6 век исто
така говореле варварски (Прокопиј, Јорданес...), а Македонија била варварска земја (Теофилакт Охридски) со
Кичево на варварски јазик... Се заклучува, античките=етничките Македонци биле едно те исто. Еладците биле
одродени само од Германците со христијанскиот јазик коине кого го познавал Апостол Павле.Бидејќи Апостол
Павле не го владеел јонскиот, кој бил службен во повеќебожната Платонова академија во Атина, а затворена
од Јустинијан 529 година, се потврдува, Еладците биле нов народ со нов јазик катаревуса (1868)- тој бил само
наследник на Александријскиот Птоломејов јазик од 300- та г.п.н.е. Па Птоломеите говореле битолски- Камен
Розета Египет како пелагонски говор а таков бил и на Леринчаните славо- македонски Хомеров јазик (Чулкас)!
„МАКЕДОНЦИТЕ ОСТАНАА МАКЕДОНЦИ“, „НО СЕГА ГИ МРАЗАТ И БУГАРСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ“ !
Баба Лаже Трап Не Лаже (ФБ- 07.07.2021)
Нов Зеланд, 1941 година: „Македонците останаа Македонци.“
„Македонците, таа издржлива раса, беа најгласни во протестите против потчинувањето кон [Хитлерова]
Германија.“
„Повеќе од 100 години, тие [Македонците] ги издржаа напорите на Турците, Грците, Бугарите и Југословените,
да ги асимилираат. Тие се ултрапатриoти, македонски патриоти и меѓу најголемите борци во Европа. Иако
окупирани и поделени, тие остануваат Македонци, иако Македонија веќе ја нема. Тие се пoтсетуваат на
последната војна и ги мразат Германците. Тие ја мразат и Италија. Ги мразат и властите во Белград. Едно
време се заколнаа на верност кон Бугариja, којашто им ветуваше автономија, но сега ги мразат и бугарските
владетели."
ИЗВОР: Waikato Independent, April, 1941 (New Zealand).
БУГАРСКИТЕ КРАЛЕВИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ- БУГАРИЈА БИЛА МАКЕДОНИЈА !
Па Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје, 1985, на стр. 175, пишува: „Но од
сите овие писатели сепак најинтересен е Иван Кантакузен, кој наведува едно писмо од турскиот султан,
упатено до него. Во тоа писмо овој владетел го нарекува не само крал на Грците, Бугарите, Власите, Русите,
Албанците (Арбанасите, Р.И.) итн., туку покрај сето тоа: Симеон и дури ‘меч на Македонците’...
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Но тоа сепак не значи дека глосаторот тогаш глосатор од XV век, на страниците на една таква минијатура го
ставил- покрај кирилскиот текст- изразот ‘De Cruma rege Macedonie’ и ‘Cruma rex Macedonie’. На една друга
страна, пак, на минијатурата, под ликот на бугарскиот цар Иван Александар (1331- 1365) напишал дури:
Sanctus Johannes Alexander Macedo (Македонец- С.А.)“. (Симеон говорел чувашки=татарски, Р.И.)
„Тоа беше обратна тенденција, зашто всушност во тој век Бугарија се идентификува со Македонија, која ја
преовладува во својот назив како што оваа првава, како што тоа го потврдува хрватскиот писател од XVI век,
хвараринот Винко Прибојевиќ. Исто така ‘Легендата на св. Трифун’, заштитник на градот Котор, зачувана во
ракопис во 1446 година, а настаната многу порано, кога говори за Самуиловите освојувања, остро ја
разликува Бугарија од Македонија, додека споменатиот Прибојевиќ во своето дело ‘O podrijetlu i zgodama
Slavena’ изнесува дури дека Бугарија некогаш се нарекувала Македонија“.
Авторот бил Хрват, а никако Македонец- тој и’ се одолжи на нашата Македонија, непријтелка на Бугарија !
АКО „БУГАРИТЕ ПО ГЕН НЕ СЕ СЛОВЕНИ“, ШТО ТИЕ ТОГАШ БИЛЕ ? САМО ЕДНО: САМО МАКЕДОНЦИ !
На 16 февруари 2015 во написот „Бугарите по ген не биле Словени“ академикот Ангел Галабов од Бан тврди:
„Бугарите според своите гени не се блиски до Словените, туку до Европејците, вели во интервјуто за бугарски
‘Прес’ академикот Ангел Галабов, директор на Институтот по микробиологија при Бугарската академија на
науките. Тој го предводел едно од најсеопфатните истражувања на генската структура на Бугарите, извршена
од професорката Драга Тончевска, раководителка на Катедрата по генетика при медицинскиот универзитет
во Софија, и нејзиниот тим. Освен двајца докторанди, во тимот имало и колеги од италијанските универзитети
во Павија и во Фиренца.
- Истражувањата на крвта на повеќе од 900 лица и резултатите потврдија дека Бугарите по генска структура
се Европејци- вели Галабов.
На прашањето дали со ова тврдење се урива митот дека Бугарите се многу слични на словенските народи,
Галабов вели:
- Крвта е едно, јазикот е друго. Со Русите, Украинците, Белорусите, Полјаците, Чесите, Словенците не
обединува јазичната заедница, но генски ние сме различни. Словените дошле тука во 7 век, непосредно пред
прабугарите или речиси истовремено со нив. Словените биле во понизок степен на својот развој, тие живееле
во племенски заедници, во куќи со сламени покриви, ги согорувале телата на своите покојници. Но,
цивилизацијата и наметнувањето на Бугарија како земја, која не си го сменила името ниту еднаш од 7 век,
доаѓа со пробугарите. Тие ја донесоа државноста- културата, военото дело на овие простори- вели Галабов.
Галабов објаснува како во 1960 година научниците ја откриле т.н.митохондријална ДНК, која ја има кај секој
поединец и пренесува информации од мајката на децата. Таа може да се извлече од крвта, но и од забите и
од коскениот материјал.
- Ние можеме да испитаме материјали од тракиските гробници или од тие на пробугарите. Словените немале
такви. Со современата студија истражувавме околу 900 Бугари. Резултатите се базираат на рамномерно
собрани материјали од целата територија на земјата. Во екипата имало светски експерти за
митохондријалната ДНК и специјалисти за Y- хромозомот (кој го одредува машкиот пол)-објаснува Галабов.
Првото истражување на современите Бугари покажало дека тие се Европејци, а процентот на турска крв од
средноазијската, монголско- алтајска раса е под 1,5 отсто. Галабов вели дека слична е ситуацијата со
поголем дел од населението на Европа.
- Бугарите долго време ги нарекуваа хуно- татари. Но, ако тоа беше вистина, тогаш процентот на ДНКкарактерстиките на монголско- алтајската раса ќе беше многу повисок. За потеклото на древните Бугари има
три концепции. Првиот е дека Бугарите биле една мала орда со хуно- татарско потекло од азиските степи,
можеби од западен Сибир, која е дојдена тука и потонала во словенското море. Односно, Бугарите се
Словени, кои се мешале и живееле на местата каде што имало тракиски племиња- вели Галабов.
Според вториот концепт, луѓето што живееле на бугарска територија поминале многу места во светот.
Отишле до зоната на Памир, па дошле на Балканот. Според третиот концепт, древните Бугари се оформиле
како народ што живеел во близина на Памир. Некои ја нарекувале оваа земја Бактрија, други Балхара, со
главен град Балх, во северосточен Авганистан. Биле нападнати и биле принудени да бегаат.
- Се смета дека се населиле во Кавказ во 165 година. Новосоздадената држава достигнува голема моќ и
процут во 7 век за време на каганот Кубрат- објаснува Галабов.
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На прашањето како во сиве овие концепти современите Бугарин е Европеец по ген, тој вели дека хиндусите
се дел од индоевропската раса, а тие се блиски до европските народи за разлика од Монголите и Татарите.
- Гробницата на древните Бугари биле истражувани од истакнати археолози. Специјалисти- антрополози
тврдат дека Бугарите имаат европски поточно западноевропски гени, а немаат монголско- азиски. Тие не
биле само една ордичка, туку народ- вели Галабов“.
Негов додаток:: „По ДНК слични со Македонците и со жителите на северна Грција.
На прашањето како се одразило долготрајното постоење на Отоманската Империја на генетската структура,
тој е категоричен:
- Не сме далеку од Турците како генетска структура. Кај нив влегол многу бугарски генски материјал. Тоа е
јаничарскиот корпус, кој бил собиран како данок во крв. Отоманите киднапирале и многу жени, но се случил
обратниот процес. Бугаринот го запазил својот генотип. Во 2009 година холандски научник го претстави својот
труд- метода за споредување на митохондријалната ДНК кај сите народи. До нас се блиски популациите на
северна и средна Италија, северна Грција и, се разбира, Македонија. Блиски сме до некои словенски групи,
но не толку. Треба добро да размислиме бидејќи истакнувањето на нашата близина со Словените има
политички елемент. Но, антрополошки сме многу различни“.
Се наведе дека Словените „ги согорувале телата на своите покојници“. Тоа било во старата ера не само во
Индија кај Ведите со тн.словенска= повеќебожна митолгија, туку исто било и низ Европа со полиња на урни
уште кога немало Келти, што продолжило потоа и со нив се додека Повеќебожците потполно не се
христијанизирале. Токму ова било значајно од 8 век, а потоа дури и масовно.
Апостол Бонифациј (8 век) говори за одвратната словенска (склавинска, Р.И.) раса, чии традиции биле
тракијски, дури тие „ги согорувале телата на своите покојници“, што се чита кај Херодот. А и другите биле како
на античките Македонци, кои се како нашите. Па Склавини= тн.Словени Римјаните не познавеле се до 5 век, а
на Балканот тие се појавиле во 6 век. Тие не биле Дивјаци туку само Повеќебожци. Како тие се
христијанизирале, тие постанувале само Римјани, а кај Бонифациј (Франки= Германи) само едно: само
католици. Видливи се збрките за тн.Словени, историски и непознати живисушства.
Се кажа: „Бугарите според своите гени не се блиски до Словените, туку до Европејците“; „По ДНК слични со
Македонците и со жителите на северна Грција“.
Ова говори, дека Бугарите не биле дојденци како Словени туку само домородци. Нивната домородност се
потврдува со наводот, дека „По ДНК слични со Македонците и со жителите на северна Грција“. Пак, ДНК на
Македоците била блиска со онаа на Критјаните кои говореле пелазгиски= тн.словенски јазик, а таков бил оној
на Хомер. Па следи, според германскиот лингвист Пасоф (1815), јазикот на Хомер бил словенски, а за грчкиот
лингвист Чулкас (1907), Славо- Македонците говореле Ран- хомеров јазик. Токму и затоа безпрекин
Критјаните во 1913 година го разбирале само бугарскиот јазик со говор од Варна, но не еладскиот од 1868
година кој бил само рефомиран Александријски Птоломејов јазик коине (тн.стар-грчки), чија прва граматика и
речник биле составени во Александрија, во 300- та г.п.н.е., а Илијада од еладски= пелазгиски јазик била
преведена на коине и тоа само во македонската Александрија. Потоа следи коине со Апостолот Павле да
постане дури и христијански јазик. За да се потврди кажаното, Бугарија била принудена таа да се откаже од
островот Крит, што и се случило, види и член 5 во Букрештански договор од 1913 година.
Бидејќи се кажа „По ДНК слични со Македонците и со жителите на северна Грција“, ова се дополнува:
Македонците од Егејскиот дел на Македонија се бореле од страна на ДАГ. Мноштво Македонци биле
преселени во СССР. Со испитувањата врз черепите на тие Македонци, се потврдило дека черепите на
Македонците во СССР биле како на античките Македонци, но не на било какви Словени. Ова се потврдило и
со истражувањата на некрополите во Р.Македонија- во нив имале ретки словенски черепи. Што се ова значи ?
Само едно: Македонците во Р.Македонија 100% биле само домородци, а никако дојденци.
Бидејќи Бугарија била во Македонија, сета историја била само македонска. Ова се гледа и кај бугарските
извори кои ние Македонците ги користиме, како и дека имало српско предание, според кое, во Македонија
биле Белград и Смедерево. Ова говори, Македонија била до реката Дунав, а имало Дунавска Бугарија. Па
кога ова се менало ? Ова се менало само според германскиот географ Цојне во 1808 година, со неговиот
навод-предлог Балкан, и се дошло до Балкански Полуостров.
Бидејќи Македонија биле до реката Дунав, Бугарите останале само едно: само Македонци.
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ЕЛАДСКИОТ ПРВ ПРЕТСЕДАТЕЛ КАПОДИСТРИЈА ЈА ПРЕДЛАГАЛ МАКЕДОНИЈА, А БЕЗ БУГАРИЈА...!
Според Каподистрија, на Балканот требало да постојат само „...пет монархистички држави од втор ранг“:
1. Кралство на Србија (со Србија, Подунавска Бугарија и Босна во неговите граници);
2. Елинско кралство (со Грција, Пелопонез, островите од Архипелагот и Јонските острови);
3. Кралство Македонија (со Македонија, Тесалија, Тракија, островите Имброс, Самос и Тасос во Егејското
Море);
4. Кралството Епир (со северна и Јужна Албанија) и
5. Кралство Дакија (со Молдавија и Влашка)“.
Според него, Македонци отсекогаш постоеле, и тоа од него на наведените простори со центар Олимп...
„АКО МАКЕДОНИЈА СТАНЕ АВТОНОМНА, ТАМУ НЕМА ДА ИМА НИ БУГАРИ, НИ СРБИ, НИТУ ГРЦИ“ !
Бугарскиот министер Иван Шишманов во еден разговор со Гастон Рутие, автор на книгата ,,La Question
Macedonie be", 1903, ќе рече: ,,По 10 години, ако Македонија стане автономна, таму нема да има ни Бугари,
ни Срби, ниту Грци. Ќе има само МАКЕДОНЦИ... Значи Македонија ќе биде независна и МАКЕДОНЦИТЕ ќе
останат МАКЕДОНЦИ. Ако Европа мисли спротивно - таа греши; ако Бугарите сметаат на бугаризација... (ФБнапис од 13.03.2021)
Се наведе: „По 10 години, ако Македонија стане автономна, таму нема да има ни Бугари, ни Срби, ниту
Грци“.Па овие биле султанови народи, Грци припадници на султановата Цариградска патријаршија, Бугари
само припадници на султановата Бугарска егзархија од 1870 година и Срби на Белградската митрополија итн.
Секако, Македонците ќе си ја возобновеле Охридската архиепикопија, која била македонска- без трновско!
Македонците во автономната единица би биле Македонци- само името Македонија било општо забрането!
БУГАРИТЕ ЌЕ МОРА ДА СЕ ОДЛУЧАТ САМО ЗА ЕДНО: 1) ТИЕ БИЛЕ БУГАРИ; 2) СЛОВЕНИЗИРАНИ
БУГАРИ=ТАТАРИ; 3) СЛОВЕНИ ИЛИ 4) МАКЕДОНЦИ- ДО 1808 Г. МАКЕДОНИЈА ДО РЕКА ДУНАВ ?!
Бидејќи Македонија во 1913 година беше поделена, како заедничка жртва на делачите, сфатив дека
историјата не е само исполитизирана наука туку чисто политичка наука што е пример со Бугарија !
Следејќи ја историјата на Бугарија, која била ослободена од Русија како православно кнежество, а германска
држава со својот народ и историја само од 1908 година, бугарската историја сè до денес останала само едно
расистичко- фашистичка, во која се учи, не дека Македонците, окупирани од Бугарија се Бугари, дури и
Македонците окупирана од Србија, а Македонците окупирани од Грција неа таа им ги предалa, барајќи Бугари
дури и во Шкиптарија, со што Бугарија остана македонски непријател број 1:
Меѓутоа, Бугарија сè до денес останала непријател број 1 и на самите Бугари, затоашто нејзината историја е
само комедија, учејќи дека Бугарите биле наследници на Бугарите Татарите со чувашки јазик на кого говорел
Симеон и други. Бугарската историја не се задоволила со татарска историја, таа без срам и перде говори,
Бугарите биле словенизирани. Сè ова ништо не е битно, во неа се изучува, дека Бугарите се Словени. Па
следи само како Словени можат да тврдат дека биле бугарски и оние од други словенски земји, со повод
прекутрупа дури и во Шкиптарија тие да трагаат Бугари, а таа 100% била тн.словенска.
Бидејќи Македонците се наследници на античките Македонци со свој Хомеров јазик кој бил словенски
(германски лингвист Пасоф- 1815) и само славо- македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907) со говори и
антрополошки, зашто сум пишувал повеќе пати, што го наведуваат и други автори Македонци итн.
Бугарите не само како Словени нас Македонците не присвојуваат како Бугари, и Константин (Кирил) и
Методиј со Цар Самуил кои биле само Римјани (Ромејци), како што биле и Еладците 1849 год. (Фергусон)...
Следи Бугарите сами ќе мора да одлучат, дали тие се Бугари, словенизирани Бугари (Татари), само Словени
дојдени од север од реката Дунав откаде дошле и Бугарите Татарите со татарско перче и со коњска опашка
симбол со татарски=чувашки јазик или само едно Македонци со Хомеров јазик со ДНК блискост со Критјаните,
значи само Македонци- Македонија до 1808 година се протегала сè до реката Дунав !
БРСЈАЧКИОТ ГОВОР НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ БИЛ МАКЕДОНСКИ- ТОЈ НЕ РАЗБИРАЛ НА БУГАРСКИОТ !
ФБ- напис од 17.02.2020 Убо си кажа Прличев уште на времето, ама не го послушаа.
Ќе го послушаме ли ние денес???
"Чумотие разумот, кога тој вели чувајсиа татковината и љубиа неа појке од сфе а ти си ја продааш таткојната
за ошчо, за едно кафе, за една визина…
Чумотие разумот кога сфекое харно го борајш за лошо, а лошото за харно. Тебе те имам за лексаајне шчо се
не чуваш шчо си толку прост, и толку аплос на *срце, дури таткојната мила си ја предааш и топлиш фпазоа
змиа шчо те каснит.
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Толку сме одалечени от доброто, шчо правиот човек го имаме за будала, а музевирот за чесен. Сфекое лошо
за харно а харното за лошо. Та за тоа никако неможиме да се зачуваме.
Сфите книжје шчо се наожџеет по векоф, сфе тоа пишеет, чувајсе. Ама ние от сфите страни видовме оти го
имаме престапено, та за тоа сме испаднати на едно мертебе, шчо колку славен беше Охрит напрет, толку
сега сфиот век се ликсат со нас, на тоа сме паднати денеска, на вакоф сон болезлиф и мртоф, чунки Госпот
рече ако се нечуваш сфите таксирати ке бидеет на глаат тфоја…
Госпот ти даде разум, и ти рече чувајсе. А ти се нечуваш, та тргаш. Ех! Кој ти е кабаетлија! Ние не можиме да
речиме оту сме живи. Ние ушче на живот сме мртви…". Наведеното е на наш брсјачки, но не на бугарскиот.
БАБА ВАНЃА НА ИЗРОДОТ ТОДОР ЖИВКОВ МУ РЕКЛА, ЈАС СУМ МАКЕДОНКА !

На Тодор Живков баба Ванѓа му рече: „Като шпионка не, не искам, на името си искам“- а името и е
Македонка, во пасошот е запишана Ванѓа Пандева Гуштерова. (ФБ-напис, 25.02.2021)
Македонци имало отсекогаш: во старата и новата ера, 7 век...9 век...15 век...19 век, 20 век и 21 век.
ДО КОГА БУГАРИЈА СО НЕЈЗИНИТЕ БУГАРИ ЌЕ ЈА КРИЈАТ ВИСТИНАТА ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ?!
По патот на Македонската историjа, 20.10.2020.
ЗОШТО БУГАРИТЕ ГО ЗАБРАНИЛЕ ОВА СВЕДОШТВО:
Единствен примерок од весник од 1938-та кој Бугарите го забраниле, целосно посветен на Гоце Делчев
Што пишува во весникот што требало да биде објавен по повод 35-годишнината од смртта на Гоце Делчев и
Илинденското востание и зошто тој бил забранет од бугарската цензура?
Ексклузивен, единствен печатарски отисок од весник за Гоце Делчев, кој требало да биде објавен во Софија
пред 75 години, сега е во Македонија. Спасен е благодарејќи на неговиот уредник Митко Зафировски, кој
успеал да го сочува, а потоа некако и да го донесе во Скопје. Заедно со Ангел Динев и уште неколкумина
други македонски публицисти, во 1938-та година, по повод 35-годишнината од убиството во Баница,
подготвиле специјален број посветен на Гоце Делчев, со неговиот портрет на насловната страница.
Кога бугарската цензура видела дека во текстовите се зборува за македонски народ и македонска нација, а
нигде не се спомнува дека Македонците се Бугари, весникот веднаш бил забранет, односно било спречено
печатењето. Сепак, првиот печатарски отисок бил спасен и сега се наоѓа во НУБ „Климент Охридски“.
Издавач на весникот е Културно-добротворното братство „Гоце Делчев“ од Софија, кое, всушност е друштво
на бежанците, Македонци од Кукуш и Кукушко, родниот крај на Гоце Делчев.
Весникот има десет страници голем формат, (70 х 50 см), а во него се објавени важни материјали и
сведоштва кои ексклузивно требало да бидат објавени токму во тој специјален број на весникот.
Гоце како македонски национално-револуционерен стратег
Според д-р Михајло Георгиевски, кој долго време работеше во НУБ „Климент Охридски“ како раководител на
секторот за старопечатени книги и средновековни ракописи, но ги проучувал и ваквите ексклузивни изданија
поврзани со македонската историја, станува збор за мошне важен документ за националните позиции на
македонската интелигенција меѓу двете светски војни:
„Секој текст објавен во овој весник пред 75 години зборува за чиста, изградена македонска национална свест
кај секој автор посебно. Затоа ударно, уште на втората страница, објавени се текстовите „Гоце и народната
борба“ од Божин Проданов, потоа „Делчев апостолот“ од Стефан Аврамов, „Јаворов за Гоце Делчев“,
белешка од редакцискиот одбор за дејноста на Гоце Делчев, но централно место зазема статијата „Гоце
Делчев како национално-револуционерен стратег“.
Во неа јасно и прецизно се изнесуваат погледите и стратегијата на Гоце Делчев за националното
ослободување на Македонија: „Гоце Делчев не беше марксистички деец од типот на Благоев и Кирков, туку
огнен национал-револуционер. Кон крајот на 19-от и на почетокот на 20-от век во Македонија претстоеше, не
социјалистичка, туку национална револуција. Гоце Делчев правилно го сфати тоа и бестрашно ги направи
потребните чекори.“
Понатаму во статијата напишана пред 70 години се вели дека Гоце Делчев, како ретко кој друг македонски
револуционер во тоа време, „совршено правилно сфатил дека македонското прашање како национално
прашање неразделиво е сврзано со ликвидирање на остатоците на турскиот феудализам и за извојување
демократија, земја за селаните и економски, политички и духовно-културни права и слобода на целиот
народ“.
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Статијата завршува со констатацијата дека Гоце Делчев со сигурност тргнал по „единствениот возможен пат“,
односно по „патот на сплотувањето на сите македонски народни сили во општ национално-револуционерен
фронт за реализирање на поставената веќе цел и за отфрлање на сите влијанија одозгора или отстрана“. За
да не биде сето ова сфатено како некаква задоцнета теорија, накалемена врз она што се случувало цели 40на години пред тоа, потврдува и тоа што веднаш, на трета страница, објавено е интервју, потпишано од
Димитар Григоров, со тројца блиски другари на Гоце Делчев – Туше Деливанов, Михаил Герџиков и Михаел
Чаков, вели д-р Георгиевски.
Она што Левски беше за бугарскиот, Гоце Делчев беше за македонскиот народ!
Војводата Михаил Чаков е човекот што ги зачува моштите на Гоце, ги пренесе од Баница во Софија, за да
можат подоцна да бидат префлени во ослободениот дел на Македонија, во Скопје. Се разбира дека тој во
своето интервју се задржува на многу непознати податоци од револуционерната дејност на Гоце, а особено
опширно на описот на Гоцевата смрт, со оглед на тоа што тој бил во непосредна близина кога бил убиен.
Кукушанецот, пак, Туше Делииванов, сограѓанин на Делчев, поранешен училишен инспектор и член на
Задграничното претставништво на ВМРО во 1902 година, зборува за Гоце од детството. На крајот од
интервјуто, на прашањето каков бил Гоце Делчев во револуционерното македонско движење, Туше
Делииванов одговара: „Гоце беше најобичниот од сите во македонското револуционерно движење. Само оној
кој не го познаваше, само тој не беше готов да тргне со него“ .
Дополнувајќи го одговорот на Делииванов, војводата Герџиков, еден од најблиските луѓе на Делчев, вели
дека „за македонското револуционерно движење, Гоце Делчев беше тоа што Левски беше за бугарскиот, а
Мацина за италијанскиот народ. Но, тој беше и нешто друго, вели Герџиков, тој беше совеста на
македонскиот револуционер; единствено тој можеше да ги регулира односите меѓу оделните членови на
Организацијата, влезени во неа во разни услови, со разни идеологии, со различно образование, со различно
воспитание, излезени од најразлични социјални средини“. По ова интервју во кое се изнесуваат податоци кои
порано нигде не се објавени, следува страница со текстови на Димо Хаџи Димов, Благој Љапчев и Борис
Манолов.
Статијата на Димо Хаџи Димов е позната од порано; таа е напишана во 1924 година по повод 21 година од
смртта на Гоце Делчев. Интересна е статијата на Борис Манолев посветена на легендарниот лик на Гоце
Делчев и неговата бесмртна револуционерна дејност, која, како што вели Манолев, засекогаш „го издигна во
ранг на македонски национален херој“. Во текстот, пак, со наслов „Да се сплотиме околу името на Гоце
Делчев“, авторот Благој Љапчев се заложува за обединување на македонската емиграција која „заеднички и
сложно треба да се бори против угнетувачите на македонскиот народ“.
Според него, „основна задача на секој Македонец треба да биде неговото национално сознание и борбата за
независност на својата родна грутка“. Статијата завршува со ставот дека „секој Македонец, назависно од
своите религиозни, општествени, социјални, политички и други сфаќања, мора да се чувствува, пред сé како
Македонец и да се инспирира од чисто македонските идеали и најдостоинствено да го чува чистиот
македонски карактер на ослободителната борба“. Се разбира дека читајќи ги ваквите ставови бугарската
цензура без размислување го забранила печањето на весникот во софиската печатница, вели д-р
Георгиевски.
Делчев тргнал на средба со Сандански кога бил убиен во Баница?!
Благодарејќи на тоа што печатарскиот отисок на овој специјален број од весникот на кукушкото Културнодобротворното братство „Гоце Делчев“ од Софија бил некако спасен, сега може да се прочитаат автентични
сведоштва на луѓе кои биле блиски до Гоце Делчев, го познавале лично или имале можност изворно да
слушаат за него од негови пријатели и соборци. Така, на петтата страница, објавена е графика со ликовите на
Гоце Делчев и Јане Сандански, а заедно со неа и текстот на Иван Харизанов за неразделните врски меѓу нив
двајцата.
Имено, познато е дека двајцата најупорно се бореа против странските влијанија во Организацијата, а кога
агентите на тие влијанија решија да дигнат сеопшто востание, двајцата остро и упорно се спротивставија
затоа што знаеја дека тоа води во катастрофа за македонскиот народ. Овде, во овој весник, првпат, според
нас, Харизанов сведочи дека Гоце, по разочарувачката средба со Даме Груев во Солун „се упати на средба
со пиринскиот цар Јане Сандански за да се консултира со него за ставот околу дигањето на востанието, но не
успеа да стигне до него, зашто на патот го пронижа напријателскиот куршум“.
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Во продолжение на оваа статија, напишана во 1938-та година, значи само 35 години по Илинденското
востание од сведок на тие настани, со право се констатира дека „историјата не може да го дознае
евентуалното решение на тие два гиганта на револуцијата, доколку успееја да се сретнат, а ние сме лишени
можеби од една од најдраматична страница од историјата на Организацијата.
Едниот го убија пред да стигне, а другиот со тага се потчини на фрлената жрепка и со борба во Пирин даде
пример на самопожртвуваност и тогаш кога таа беше предвремена“. Досега, барем официјално, единствено
се знаеше дека Гоце Делчев, два дена пред убиството во Баница, имал средба со Иван Гарванов и Даме
Груев во Солун, но не се спомнуваше дека од Солун тргнал кон базата на Јане Сандански на Пирин.
Освен оваа исклучително интересна статија на Харизанов, овде е планиран, и пробно отпечатен, и текстот на
Кирил Николов за Делчев и за мирот меѓу народите, во кој, меѓудругото, се потенцира ставот на Гоце за тоа
дека Македонците не се борат против турскиот народ, туку против спахиите и беговите, како и тоа дека
никогаш не треба да се губи верба во силите на народот, а тој секогаш треба да смета, пред сè’, на себеси,
зашто, според Гоце „ослободувањето на Македонија мора да биде дело на поробениот македонски народ“.
Многу интересен е и третиот текст на истата страница посветен на Гоце Делчев како „совршен водач“ во кој
сосема јасно се укажува на тоа дека „колку што Левски има заслуга за слободата на бугарскиот народ, толку,
па и повеќе, Гоце Делчев со своите далекувиди раволуционерни гледишта придонел за осознавањето и
националната слобода на македонскиот народ“. Притоа треба да се знае дека ова е напишано во 1938-година
кога Македонците сè уште немаа своја национална држава.
Текстот завршува со тоа дека: „Гоце Делчев немаше личен живот. Тој не припаѓаше на себеси, не само по
форма, како другите, туку и по суштествување. Припаѓаше на илјадниците што ги пробудил и што ги водеше
кон ослободување. Таканаречените човечки радости беа непознати за него, зашто надвор од борбата, надвод
од народот, за него немаше ниту смисла, ниту радост. Такво саможртвување е свето и достојно само на
малкумина под сонцето“.
Зборовите му беа како гром
Дури две големи страници во овој за јавноста непознат весник им се отстапени на македонската академска
младина. За Гоце Делчев како „гениј на македонското револуционерно движење“, меѓу другите пишуваат
Најдо Стефанов, Александар Бродин, Петар Пенков, Паскал Николов, Иван Керзиев, Васил Александров,
Јордан Ризов, Петар Трајков и други. Во статијата „Ние за Гоце“, авторот Стефанов пишува дека „Гоце
Делчев беше самостоен и назависен во борбата; не бараше туѓа поткрепа, не допушташе туѓо мешање од кое
толку многу страда и губи македонското ослободително движење, искористувано за туѓи цели и задачи“.
За Бродин, пак, тој е револуционер со енергија за борба, со чувство за правда, демократ со полна верба во
народот, но и „незаменлив практичар и реалист со остроумност на мислител и со необичен талент на
организатор“. Во истата статија за Гоце Делчев се вели дека е „великан на запалената борба на
македонскиот народ во почетокот на овој век, целиот претворен во љубов кон поробениот народ и
слободата“.
Според Пенков, пак, Гоце е генијот на македонското револуционерно движење, инспиратор на идејата за
слободна и независна Македонија. Во неговата статија исто така се вели дека тој „создаде најмоќна
раволуционерна организација на Балканот, која му покажа на светот дека во Македонија народот живее во
ропство“. Тој добро ја знаеше историјата на својот народ, вели Пенков, а уште подобро се служеше со
демократските идеи што одиграа главна улога при обединувањето на сите македонски сили. Завршувајќи ја
својата инспиративна статија, тој ќе рече дека „зборовите на Гоце паѓаа како гром и ги раздвижуваа срцата на
намачениот македонски народ“, и затоа тој народ „насекаде го очекува, насекаде го бара, зошто знаеше дека
неуморниот апостол ќе ги посети и најзафрлените места за да даде живот на оладените срца“.
Веднаш до оваа статија на Пенков е текстот на Паскал Николов во кој се потенцира дека поминале 35 години
од смртта на Гоце Делчев, но „тој не само што не е заборавен туку стана знаме на македонскиот народ и срце
на македонската младина, затоа што живееше и се бореше со чист патриотизам – љубов и кон нашиот народ,
и кон сите други народи“. И младиот Иван Керзиев се приклучува на ваквите зборови, додавајќи во својата
статија дека „не гледа друг пример рамен на него“. Јас не познавам, вели тој, друго име на револуционер, име
така скапо и блиско до срцата, до Македонецот. Тој е срце и душа на македонската револуција. Тој е и умот
на таа револуција: „Ние младите со голема жед пиеме од незаматениот извор на неговите идеи; ние младите
во чии срца блика чувство за правда и слобода на нашиот поробен народ, никогаш нема да ја заборавиме
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неговата идеја, и не само што нема да ја заборавиме туку ќе живееме со неговите идеи, неговото дело,
неговата борба. Зашто тоа се идеи испишани со крв, борба, со дело кое не знаеше за поткуп и уцена, со дело
надоено со хероизам, идеализам и самопожртвуваност“, пишува Керзиев дополнувајќи ја огромната љубов на
македонската академска младина кон својот учител и борец за ослободување на Македонија.
Во нивните души ликот на Гоце претставува симбол на човечките права и патоказ по кој може да се дојде до
национална и социјална слобода на својот поробен македонски народ. И следната, седма страница под
наслов „Младината и Гоце Делчев“ содржи статии за македонската младина која ја има наследено идејата на
Гоце за мир и културна соработка меѓу народите. Авторот П.Г. Танчев пишува: „Ние го цениме високо мирот,
зашто најмногу ги почувствувавме ужасите на војната. Нашите татковци и браќа беа на бојните полиња, а ние
прогонети од нашите родни места ги поминавме најдобрите години во ништожност и мизерија. Резултатот од
војната за нас е разделена и поробена татковина. Македонската младина останува верна на идеите на Гоце и
во тоа е гаранцијата дека нашата татковина ќе биде слободна и независна“.
Македонија треба да се бара и да се избориме за неа!
Во статијата на В. Александров, пак, се истакнува дека уметничката литература претставува главно средство
во борбата за национално и социјално ослободување на народите, а Македонското ослободително движење,
пишува авторот, уште од најрано време нашло свои изразити творци во Миладиновци, Рајко Жинзифов,
Трајко Китанчев и други. На крајот од својата статија, Александров укажува дека македонските литерати
треба повеќе да се активираат во борба за национална и социјална слобода на својот поробен македонски
народ, па во врска со тоа пишува: „Денес за македонските културни работници тоа прашање е отворено.
Време е во македонските национално-ослободително движење уметничката литература поорганизирано и
поздраво да го заземе своето место“.
Многу важни текстови за македонската историја можат да се прочитаат на осмата и деветтата страница на
овој весник посветен на Гоце, а забранет од бугарската цензура, односно власт, во 1938-та година. Станува
збор за текстовите на Ѓорѓи Бакалов, Коста Веселинов, Ѓорѓи Деспотов и Павел Шатев. Првиот пишува за
грижата на Гоце Делчев за револуционерната литература, вториот за тоа како тој ја разбирал националната
слобода, третиот пишува за Гоце како национална гордост, додека Павел Шатев се задржува на
биографијата на Делчев со темелна анализа на неговата личност. Така, Бакалов, на пример, пишува дека
сакал да издаде една француска книга со револуционерна содржина, но и покрај сите усилби не успеал да
најде средства за тоа. Пред да се откаже од намерата да ја објави „Историјата на еден селанец“ од Ерман и
Шатријан, се обратил до Гоце Делчев, образложувајќи му ја содржината на книгата и нејзиното влијание што
ќе го има меѓу поробениот народ ако биде објавена. На тоа свое писмо Бакалов добил одговор од Гоце, а тој
во текстот пренесува: „наскоро добив одговор на писмото, во кој Делчев ја поздрави идејата да се издаде и да
се распространи и во Македонија таа книга.
Одговорот на Гоце содржеше конкретен предлог; да се зафатам со преведувањето и издавањето на книгата
од која тој однапред ангажира 500 примероци за Македонија“. И овој податок, барем нам, досега не ни беше
познат; имено дека Гоце, освен со пушки, македонскиот народ го снабдувал и со книги! Завршувајќи го текстот
во време кога македонскиот народ се΄ уште нема своја држава, Деспотов ќе напише: „Денес кога над нас се
нафрлиле најбескрупулозните црни диктатори, кога македонскиот народ е прикован како Прометеј, одземајќи
му ги природните права да пишува и да зборува на свој мајчин јазик, духот, светлиот дух на македонската
револуција, ги инспирира младите за нови подвизи за да ја исполни заклетвата на својот учител; ништо не е
во состојба да ја запре борбата за слободна и независна Македонија“. Мошне жестока е и статијата на Коста
Веселинов за тоа како Гоце Делчев ја разбира националната слобода. Во неа јасно и прецизно се изнесени
идеите и стремежите на Гоце за македонската национална слобода, како и борбата против странските
пропаганди во Македонија.
Сепак, централно место на деветтата страница во весникот за Гоце зазема статијата на Павел Шатев, заедно
со две ајдучки песни на Пејо Јаворов. Легендарниот гемиџија ја почнува статијата со тоа дека Гоце Делчев
„беше најпредан, најплеменит борец за слободата на Македонија и одан чувар на внатрешноста и
самостојноста на револуционерната борба; голем непријател на секое надворешно влијание од каде и да
доаѓаше. Како таков, вели Шатев, тој е најголема фигура на македонското ослободително движење и типичен
претставител на епохата во која живееше“.
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За Шатев, Гоце е најактивен деец, апостол за слободата на Македонија, и по дух и талент вистински
македонски револуционер и водач! Водач, кој по дух, скромност, волја, великодушност, сознание, храброст и
самопожртвуваност, ги надмина сите негови идејни сомисленици.
Само Гоце имал моќ да обединува
Во својата статија објавена во весникот, Шатев изнесува и неколку карактерни особини на Гоце Делчев кои
или не се знаат или не се доволно презентирани во јавноста. Името Шатев пишува дека Гоце не бил само
организатор, војвода, борец за правда и слобода, туку и создавач! Посветен на македонската
револуционерна идеологија и спасувачка тактика во борбата, која среде сите пресврти на судбината,
историски се докажа дека беше самостојна, и верна, и спасувачка.
Исто така, според Шатев, само Гоце имал талент за обединување; тој со својот благ карактер, со својот осет
за контакт и со ред други лични квалитети, смета Шатев, ги групирал и обединувал лицата со најспротивни
карактери и темпераменти. Со млади и стари, со граѓани и селани, со богати и сиромаси, вели Шатев во овој
ретко убав и прецизен текст за Гоце.
Според гемиџијата, Гоце Делчев знаел да соработува со сите, и секого според силите и способностите
сакаше да го насочи во полза на општото дело. Зборуваше и постапуваше без злоба, завист и гордост. И не
само во националниот однос, туку и во неговото социјално-политичко сфаќање и становиште, Делчев покажа
една голема проникливост, својствена на голема творечка личност во историјата на народите.
Со таа проникливост, со сопствената скромност, со големата преданост кон ослободителното дело, тој
пројави квалитети кои по сила и значење во револуционерната борба се од извонредно голема важност и го
прават најголема фигура во македонската ослободителна борба. На овој текст на Шатев се надоврзува Ангел
Динев, кој на последната страница од весникот објавува текст за „човекот и револуционерот Гоце Делчев“.
Во својот текст, Динев пишува дека за тоа како Гоце Делчев им простил на двајцата врховистички агенти
Ѓорѓи Китанов и Димитар Белев, кои, заедно со Дончо арамијата, требало да го убијат Гоце негде во Серско.
Откако ги фатиле, ги однеле кај него и побарале казна за нив, Гоце им рекол: „Пуштете ги тие луѓе на
слобода; тие не се осознаени како Македонци. Однесувајте се добро со нив и ќе видите дека тие ќе бидат
полезни за делото на кое му служиме“. Врховистичките агенти биле ослободени.
Интересно е и сведоштвото на Ангел Динев за решеноста на некои македонски револуционери да го убијат
кнез Фердинанд. Гоце повторно ги разубедил да не го прават тоа, зашто тој не е единстеното зло на
ослободителното дело и дека зад него стојат други личности, кои со уште поголема омраза ќе се нафрлат врз
Македоците по неговата смрт. И во таа пригода Гоце ги спречил луѓето на македонската револуционерна
организација да го убијат Фердинанд.
Затоа и во последниот текст на крајот од последната страница, Ѓорѓи Џибрилов ќе подвлече дека „делото на
тој голем Македонец создаде легенда од него и го направи наше знаме“.
Блаже Миневски за МИА.
КАКО ШТО ВАСИЛ ЛЕВСКИ ОД 1858 ДО 1864 БИЛ СУЛТАНОВ ГРК, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ СУЛТАНОВ БУГАРИН !
Во претходниот напис авторот наведе: „Дополнувајќи го одговорот на Делииванов, војводата Герџиков, еден
од најблиските луѓе на Делчев, вели дека „за македонското револуционерно движење, Гоце Делчев беше тоа
што Левски беше за бугарскиот, а Мацина за италијанскиот народ. Но, тој беше и нешто друго, вели Герџиков,
тој беше совеста на македонскиот револуционер; единствено тој можеше да ги регулира односите меѓу
оделните членови на Организацијата, влезени во неа во разни услови, со разни идеологии, со различно
образование, со различно воспитание, излезени од најразлични социјални средини“. По ова интервју во кое
се изнесуваат податоци кои порано нигде не се објавени, следува страница со текстови на Димо Хаџи Димов,
Благој Љапчев и Борис Манолов“.

Ама од 1858 до 1864, Бугарскиот преродбеник Васил Левски бил грчки монах. Пред 1870 год. немало
Бугарска црква, султанова Бугарска егзархија, порадишто православните биле султанови народи ! И па
Васил Левски бил грк- припадник на Цариградската патријаршија, а Гоце Делчев бугарин припадник на
Бугарската егзархија. Бидејќи само со Берлинскиот конгрес 1878 година било создадено султаново бугарско
кнежество Бугарија, а бугарска држава имало само во 1908 година, бугарска држава со бугарски народ 1908 г.
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ РЕКОЛ МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ- 2033 БУГАРИТЕ МАЛЦИНСТВО ВО БУГАРИЈА!
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Следи: “Македонија има своја сопствена политика и интерес кој им припаѓа на Македонците. Тој кој работи за
припојување на Македонија кон Грција, Бугарија или Србија, е добар Грк, Бугарин или Србин, но не и добар
Македонец.” - Гоце Делчев. Па и затоа следи кажаното е спротивно на Бугарите Татари на Габорис габорот
на Бугарите=Татарите со чувашкиот татарски јазик со кого говореле бугарските=татарските владетели како
што бил и Габорис=габор Борис со својата Борисова градина каде бил споменикот на Г.Делчев на кого на
денот (04.02.2019) Габорис габор Борисов си положил цвеќе...Секако Борисов, изрод на својот македонски
род со својата зајакова опашка а не со татарската коњска опашка која се веела во Османовата војска чии
Цигани турски колонисти со Турци во Бугарија до 2033 г. ќе бидат мнозинство. Циганско-турско мнозинство ќе
биде во отсекогаш македонската Бугарија во со само македонска Софија (Р.Ланге), само во македонскиот
Филиполис македонскиот главен град што било во вториот милениум, со македонски кралеви Крум и Иван
Александар и нашата Додунавска Македонија сè до 1808 година, со германскиот географ Цојне промената во
Балкански Полустров. А тие се изигруваат со името и делото на само нашиот Гоце Делчев, кој како свој
Македонец од Софија во Скопје свечено било испратен, само според само неговата желба, тој да си биде
закопан во главниот град на Слободна Македонија, исполнета од Георги Димитров, во нашата Р.Македонија!
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БИЛ МАКЕДОНЕЦ, КОЈ СЕ БОРЕЛ САМО ЗА МАКЕДОНИЈА, НИКАКО НЕКОЈА БУГАРИЈА!

Од архивата на Anaxar Abdera: Гоце Делчев изјавил: „Сè додека моето рамо крепи пушка, Македонија ќе
биде недостапна за бугарски офицер !“ (Димо Хаџи Димов, „Револуционен лист“, 1905).
Гоце Делчев: "Македонија има свои интереси и своја политика. Тие им припаѓаат на сите Македонци. Оној
што сака да работи на присоединувањето на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија тој може да се смета
за добар Бугарин, Србин или Грк но не и за добар Македонец".
"Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли инаку да се ослободи
Македонија, тој се лаже и себеси и другите."
"Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар меѓу народите"
"...Дали може да има друго место за еден Македонец, освен Македонија? Дали има и народ понесреќен од
македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа, отколку во Македонија..."
"Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови - изроди како
македонскиот".
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ (роден 4 февруари, 1872 г.)
Гоце Делчев во своето писмо испратено до Ефрем Каранов во 1895 година, кое е објавено во зборникот
„Илинден“ во 1926 година од страна на македонското студентско друштво „Вардар“, дознаваме дека Гоце
Делчев ослободувањето на Македонија го гледа во едно внатрешно востание, и дека оној што мисли поинаку
се лаже себеси и другите. Гоце Делчев многу јасно ја искажува својата цел за решавање на македонското
прашање, тој пишува за „слободна државичка“. Според Делчев, ослободувањето лежи врз плеќите на самиот
народ, односно народот треба да се разбуди од петвековниот длабок сон, кој го направил Македонецот доста
дебел во сознанието за човечки правдини.
Гоце Делчев рекол: „Ќе огрее и над Македонија сонце, но нема да биде бугарско“: Македонци=Македонци.
Димо Хаџи Димов кажал: „Плачот на Гоцета нека ја раствори наполно таа долго очекувана пролет и нека во
најблиско време одново да си подадеме сите братска рака како синови на Македонија така како што некогаш
околу Гоцета се чувствуваме како една челад и социјалисти, и анархисти, и националисти, зашто мислевме и
дејствуваме само како Македонци, сите до еден и сите како еден!“ Па Македонци=Македонци!
Писмо на Тодор Александров до Михаил Чаков, 1923: „Пријатен долг ми е да Ви искажам голема
благодарност од името на другарите борци за независноста на Македонија и од мое име, за родољубивата
идеја да ги најдете и приберете светите коски на нашиот предводник и голем учител Гоце Делчев, еден од
основачите на ВМРО и за вашата грижа да ги чувате како светии во вашиот дом, со што сте заслужиле
признание на денешната воинствена и утрешна НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА “.Александров.
Тодор Павлов,член на Бугарската Академија и регент на Бугарија, одржал говор во кој меѓу другото, рекол:
„Гоце Делчев можеме слободно да го сметаме за основач на Македонскиот Народноослободителен Фронт кој
во нашето време успеа да ја воспостави слободната и суверена Македонска Држава, која слободно и
самостојно се определи да стане рамноправна република во Титова Федеративна Југославија...“.
СПОРЕД ДАМЈАН ГРУЕВ, БУГАРИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛИ- ПАК, СПОРЕД МЕНЕ, БРОЈ 1!
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Има бугарски политичари кои се поголеми наши непријатели од Грците и Србите. Под имињата на мошне
познати шефови тие испраќаат чети во Македонија да агитираат за анексионистичката идеја... Тука има место
само за една организација, а тоа е народната, македонската.
- Не е далеку часот кога над бојадисана во крв Македонија ќе засвети сонцето на слободата!
- Подобро ужасен крај, отколку ужас без крај!
ДАМЈАН ЈОВАНОВ ГРУЕВ
(македонски револуционер, убиен пред 113 години од страна на турскиот аскер крај село Русиново)
СВЕДОШТВА НИЗ ИСТОРИЈАТА- ТАТАРЧЕВ: МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ!
4 август 1904 година, Љубљана, Словенија - Словенечкиот весник “Словенски народ“ од 4 август 1904 година,
на страниците 2 и 3, пишува за разговорот на дописникот на “Слободна реч“ со фактичкиот началник на
Македонската внатрешна револуционерна организација, д-р Христо Татарчев.
На прашањето “Што мисли за српско-бугарската спогодба?“ д-р Татарчев одговорил: “Што прават тие две
влади меѓу себе, нас нималку не нѐ интересира. Ние секогаш избегнуваме на македонското дело да му
дадеме било бугарски, било српски карактер. Нашата цел е да го ослободиме македонското население од
турското ропство и да му оствариме достојно човечко опстојување! За таа цел, ќе ни биде добредојдена
помош од било која страна, ќе ја примиме со благодарност, само ако имаме полза од неа. Никогаш нема да
допуштиме Македонија да се приклучи кон Србија или кон Бугарија! Македонија на Македонците!“
ЗА ХРИСТО ТАТАРЧЕВ: МАКЕДОНИЈА СО КУЛТ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, РЕЛИГИЈА, РОД И ЈАЗИК!
ФБ- (02.01.2021): "Македонија била и си останува култ на македонскиот народ, на неговата религија, род,
јазик, на реликвиите на нејзините дедовци и прадедовци!".
Д-р Христо Татарчев (16 декември 1869, Ресен - 2 јануари 1952, Торино, Италија)
- лекар, еден од основачите на Македонската револуционерна организација и прв претседател на
Централниот комитет - Слава му!
ГРЦИЈА ГО ПРИЗНАЛА ПОСТОЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК УШТЕ ВО 1923 г.
Официјален грчки документ
Значи Тито дошол од иднината го измислил нашиот јазик и пак се вратил во 40-тите...
Кој сте бе вие -добрососеди- и Бушовци и Клинтонци и Бајденовци па и европјани кои ни го мислите
доброто...
Документот е официјален договор од Воденскиот Јавен Нотар, во 1923 година, меѓу македонски жители на
село Платани и грчката држава, за купување на земја и имоти од државата во село Платани, кое е основано
во 1907 од жителите на Пожарскиот регион кои таму се доселиле.
Мината година општината Воден празнуваше 100 години од основањето на селото.
Покрај останатите информации, напишани на овој договор во местото означено со двете црвени стрелки
(види слика) го пишува следново:
“... втората страна во овој договор помеѓу бројот единаесет и бројот четириесет и девет, која не го знае
Грчкиот, а единствено МАКЕДОНСКИОТ (јазик), се претставуваат заедно со нивниот најмен преведувач, по
своја волја и убедување, личноста која јас ја знам како г-дин Теодор Тсиоку, сопственик на земја и жител на
Воден, кој положи заклетва врз Светото Писмо како што е побарано по закон, дека ќе направи вистинит и
точен превод од Грчки на МАКЕДОНСКИ, и обратно, за договорните страни, за сведоците...
I sega glumat ludilo site do eden. (02.07.2021)
„ПОСМАТРАЈЌИ ЈА ГЛАГОЛИЦАТА И РУНИТЕ“ (ЦРТИ И РЕЦКИ), ТИЕ БИЛЕ СЛИЧНИ ! ПА НИШТО НЕМАЛО
БИЛО ШТО СЛОВЕНСКО- ВО ЕЛАДА ПРВО СЕ ПИШУВАЛО СО РУНИ, ПА ТЕК ПОТОА СО ЈОНСКО ПИСМО!
РУНИТЕ БИЛЕ Т.Н.СЛОВЕНСКО ПИСМО, УПОТРЕБУВАНО И ОД ХЕЛЕНИТЕ- ХЕЛЕНИТЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ!
Според Диодор, на Хомер учител му бил Пронапид, „кој уште го користел писмото на Пелазгите“. Лин бил
славниот трачки музичар и песник. Негови ученици биле Орфеј и Тамир. Затоа Диодор од Сицилија навел:
„По преданието, Лин, пишувајќи со пелазгиски слова, оставил приказни за делата на првиот Дионис, како и
други приказни. Исто така, се служеле со тие пелазгиски слова Орфеј и Пронапидес, Хомеровиот учител“.
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Херодот зборувал дека „Пелазгите говореле со варварски јазик“. Платон во „Критија“ говори за јазикот на
„варврите“, кои уште во негово време говореле со „варварски јазик“. Х.Д.Кито истакнува: „Тој (Херодот, Р.И.)
ги сметал Грците (Хелените, Р.И.) во Јонија како варварски народ“.
Историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал:
(Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот,
а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. Демостен, кој Филип Македонски го нарекол Варвар, бил
поткупен од Персијците против Македонците. За Јустин „Македонците биле со потекло еден пелазгиски
народ“. За Херодот „Елада порано се нарекувала Пелазгија“... „народот во Атина и Атика бил пелазгиски“.
Според Тукидид, „се нарекувала сега Елада“.
Следи варварски јазик бил јазик на народот, а народот биле Пелазги. Варварскиот јазик бил јазик на
Склавините, кои на Балканот се појавиле во 6 век. Склавините, а склава=област, како жители на областа
(Обласници) биле Повеќебожци. Наспроти нив биле Римјаните (Ромејците) Христијани со христијанскиот јазик
коине (19 век таканаречен старо-грчки) како Александриски Птоломејов јазик. Апостол Павле го познавал
коине, но не јонскиот јазик. Овде се разликуваат два јазика: јонски јазик кој бил Хомеров, а овој бил славомакедонски (Чулкас), и коине. Бидејќи коине произлегол од старо-египетскиот, со коине и неговите
наследници (катаревуса и димоткики) не разбира-л Хомеровиот јазик кој бил словенски (Пасоф).
Од наведеното на Приск произлегува следново: готски=готски, хунски=хунски, латински=латински и варварски
=варварски. Бидејќи латински бил службен, а коине само христијански јазик, овде коине и не се наведува.
Следи наједноставен заклучок, коине никогаш не бил народен јазик- народен јазик бил само варварски=
склавински.
На кое писмо се пишувало на Балканот ? Се пишувало на црти и рецки (руни). Бидејќи се говори, глаголицата
била словенска, еве што пренесува Олга Луковиќ- Пјановиќ: „Посматрајќи ги глаголицата и руните- дури
површно, не е можно да не се запази сличност помеѓу едните и другите, па затоа претходната репродукција
на словата на глаголицата ја додаваме табелата на Јирген Шпанут...“.
„Ако тргнеме...судејќи по она, што, што го зачувал Платон во својот дијалог ‘Критија’, што го споменува
Шпанут...не само да се знаело писмото, туку тоа било врежувано и овековечено на столбовите и на плочите
од злато...“.
Според Г.С.Гриневич, во делото „Праславјанска писменост“, Пелазгите се минојци, автори на линеарното
писмо А и Б, на писмото на прасловените. Отворените слогови се карактеристика на словенското писмо од
црти и рески. Тоа писмо припаѓа кон групата на егејскиот силабар. Тесно сврзани меѓу себе, тие се три
системи на писма: критското хиероглифско, линеарното писмо класа А и линеарно писмо класа Б. Знаците на
линеарното А и Б писмо се компарираат со знаците на писменоста од типот на црти и рецки. Линеарното
писмо А и Б и писмото од типот на црти и рецки, се единствена прасловенска писменост. При компарирање
на писмото од типот на црти и рески со кирилицата, се појавуваат 10 идентични графички знаци со кирилски
букви. Тие десет букви ги има и во грчкиот алфабет. Дваесет и две букви од феникиското писмо, се дваесет и
две букви на протобиблиското писмо, кое е од силабарски тип- слоговно. Тоа е Егејското писмо. Го има на
Крит во епохата на бронза, каде се создаваат линеарните А и Б писма.
Г. Гриневич наведува за писмото на островот Крит, а и за Етрурците... За други, Македонците Камен РозетаЕгипет. Па Црноризец Храбар, во неговото дело „За буквите“ говори дека порано со црти и резки читаа и
баеа. Се потврдува, писмото на Крит, Етрурците и Македонците било исто- словенско!
Следи на Балканот се пишувало со црти и рецки. Јонија која била во врска со Феникија, а сè еладско било од
истокот, ништо домородно, јонските острови го усовршиле писмото. Најдобар напредок го постигнало јонското
писмо од островот Милет. Ваквото писмо го прифатиле Еладците.
Токму и затоа следи: Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за употреба на
јонската писменост. Јонскиот алфабет, како една од варијантите на источната гранка, постанува доминантна
и него подоцна го прифаќа Атина (403/402 г.п.н.е.) како службено писмо, откако се шири на целиот простор на
Елада.
Јонскиот јазик со јонското писмо од Милет го прифатил македонскиот крал Архелаос, што важело за време на
Филип и Александар Македонски. Меѓутоа, народот понатаму си пишувал на црти и рецки (руни), кои
опостоиле склавински. Следи само по смртта на Александар Македонски, во Александрија, од 300-та г.п.н.е.
бил создаден коине. Токму и затоа сите книги преведени и напишани на коине биле само по таа 300-та г.п.н.е.
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Следи не постои ниедна книга на јазикот коине пред таа 300-та г.п.н.е. Секој оној кој говори за било што
коинско пред таа 300-та г.п.н.е. е лажго- не смеел да си ја признае претходната грешка!
Бидејќи се говори за коине и јонски јазик, два одвоени и меѓусебно нербирливи јазици, е доказот што и
понатамо во римско време се пишувало на јонскиот јазик. Ваков бил и Аријан (2 век н.е.). Следи тој
„Индиската историја“ ја напишал на јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. И како конечен
доказ дека јонскиот јазик бил во употреба и во следните векови, Јустинијан во 529 година ја затворил
Платоновата академија во Атина во која се предавало на јонски јазик. Ова тој морал да го спороведе,
затоашто тој бил христијанин, кај него државен јазик бил латинскиот, а коине само црковен. Ова било повод,
Константин Велики да не го познавал коине. Не бил ништо подобар ниту Јустинијан- коине како единствен
службен јазик без латинскиот било само со Ираклиј (610-641)!(ФБ-10.07.2021) Словени од Слово,Божјо Слово!
Д-р Ристо Ивановски, МАВРО ОРБИНИ (1601 ГОД.)- СЛОВЕНИТЕ САМО ФАЛСИФИКАТ
Ф. Баришиќ пиши: „Во една цариградска библиотека е зачувано повелјето за привилегиите кои Александар
Велики, дванаесет години на својата власт, им ја поделил на Илирите, односно ‘благородниот род на
Словените’. Тоа постанува сосем разбирливо ако го земеме во обѕир дека Македонците на Александар
Велики биле заправо Словени, говореле со ист јазик со кои и денес говорат жителите на Македонија.
Воопшто, Македонците, Траките и Мизите говорат со ист, словенски јазик...“.
„Завршетокот на главата за Босна всушност е дополна на едно порано место во Орбиновиот текст. На стр.
168- 169 на своето дело Орбини го донесува тобожното повелје на Александар Велики за Илирите во знак на
благодарност за големата војничка услуга при прилика на освојување на Истокот. Таа провидна измислотина
ја нашол во една цариградска библиотека некој Giulio Baldasar Secretario Imperaiale. Веќе на тоа место Орбин
тврдел дека тоа повелје се однесува за Словените. Во меѓувреме, како што овде се раскажува, само во
своите полски познаници дека царот Карло IV (1364- 1378) тобожне го испишал ова повелје во ‘словенската
црква“ во Праг“.
„Fabio Celeriano е римски писател на III век, биограф на царот Кара. Орбин го познавал посредно, преку
Флавиј Вописка. Двајцата му служеле како доказ дека царот Клаудиј бил Илир, по Орбиновото сфаќање,
значи, Словен (стр. 175)“.
Марино Барлети, „Скендербег“, (од 1508 и 1510 год.) пиши за Илирите. За Орбин (1601 год.) Барлетовите
Илири биле Словени. Па заклучок: Илири=Словени.
„Christofano Varseuiccio е забележан како каноник краковски и мошне учена личност од кој Орбин добил
усмено обавестување за повелјето на Александар Велики за Словените (378). Дијалогот на краковскиот
каноник De origine Polonorum Orbin, изгледа, не го познавал“.(Само усмено обавестување,и ништо повеќе,Р.И)
Лазиќ вели „зборовите во повелјето ‘нашехо словенскехо’ се вметнати во повелјето од страна на
преводувачот уште во 15 век, така да Александар Словените и не ги споменува во повелјето“...„Такво повелје
се најдува како прилог во чешкиот државен спис, а подоцна влегло и во полските и старите југословенски
хроники“.
Ф.Баришиќ:„сарматските Словени под нешто расипан назив Сулани“-слово.
Херман Киндер и Вернер Хилгеман пишат:„Словен од слово=реч“- Словени.
Орбини пиши Еремиј- „писател е измислен во периодот на хуманизмот“... Словените „го зеле името слауи“:
у=в до Слави+к=Склави само од 5 век- Склавини.
Мавро Орбини пиши: „...кај Босанците (како, воостанатото, и кај другите Словени) немало писмо, ни писмени
луѓе кои би знаеле да ги пренесат на хартија делата на својот народ“.
Следи заклучокот, не се работело за словенски народ туку за писмени тн.Не-словени и неписмени
тн.Словени. Па за авторот врската била со Солунските Браќа. (Словени според Слово и Божјо Слово, Р.И.)
Нив ги задолжила македонската династија да се реформира христијанскиот дворасен јазик- коине на Белци
(Пелазги) и Црнци (Семити) во пелазгиски тн.словенски јазик и на него да преведуваат- овој црковен јазик бил
битен и за Франките.
Европа има тн.Словени со пелазгиски јазици и тн.Несловени со повеќерасни јазици: западно од Германија на
дворасни, а источно од Франција готски- трорасни.
Книгава се најдува на www.brigien.com. (ФБ- 10.07.2014)
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ЗОШТО ПЕТАР ПОПОВСКИ И РИСТО ИВАНОВСКИ БИЛЕ „ЛАИЦИ“ ЗА МАНУ И ИНСТИТУТОТ ЗА
НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ? ПА ЗА ДВАТА ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ МАКЕДОНЕЦ А НЕ АЛБАНЕЦ !
Во 2005 година, во чест на Ѓорѓи Кастриот, тн.Скендербег, нашите МАНУ и Институтот за национална
историја свикуваат седница. На неа биле поканети академици и историчари од МАНУ и ИНИ, како и Албанци
од сите простори кои Албанците ги зацртале како свои за Велика Албанија. За таа цел ним им бил потребен
дури великанот на православието, кој се борел во името и честа на православниот двоглав орел кој ги краси
македонските цркви со соборната црква Св. Димитрија, надлежна и за сета Арбанија (Шкиптарија). Што бил
тој тн.Скендербег ? Само православен, никогаш муслиман. Следи тој како таков му ја откинал главата на
својот внук Зарчин од сестра, и тоа само што тој соработувал со муслимните. Тоа било со неговиот познат
трзај и прочуен удар со мечот, со кого тој премногу глави откинал и тоа на сите негови непријатели и
предавници. Па денес гледаме како тој и неговиот меч смртоносен за муслиманите се слави само како нивни
херој, но никако и како наш Македонец. Ако се земе во предвид дека тој можел да биде Еладец, Бугарин,
Србин, Црногорец и Шкиптар, а не никако само Македонец, а Македонија се најдува меѓу наведените
простори, МАНУ-вците и ИНИ-вците се само грешници и злочинци. Со тој што тој станал Албанец, а Албанци
има и Геги кои воглавно биле Черкези и Татари, МАНУ-вците и ИНИ-вците ќе мораат на Ѓорѓија да му
зацртаат и татарско перче...
Бидејќи овде се говори за тн.Скендербег, за него на седницата на МАНУ и ИНИ во предавничкиот собир на
Албанците за Велика Албанија, мора да се види кои лица од Р.Македонија имале книга за посмртно
обрежаниот тн.Скендербег. Од Р.Македонија немало ниеден кој објавил книга за тој наш православен
прекален херој. Имало само еден Арнаут, вработен во ИНИ, кој говори за Скендербег, со разлика што
неговата книга била за борбите. Според него (2001), Скендербег бил само Албанец и дури обрежан. За да се
види дека Арнаутот бил лажго, како сите негови дворасно- двоконтинителни сонародници, тој на стр. 58 пиши
дека тој бил кај татко му кога имал 25 години- со 25 години немало обрежување. Па Евреите се обрежувале
на 8 ден, а во исламот до 14 години. Кај него има слика на православни, соборци на Ѓорѓи, со кавказко бело
капче, а и со кавказко и унгарско име за Ѓорѓи Ѓерѓ...
Па дали некој Македонец за него напишал книга ? Прв кој пишел за Скендербег бил кој друг ако не само
великан- Григор Прличев. Според она што тој за него го пишел, тој покрај коине (Александријски Птоломејов
јазик- тн.старогрчки) знаел и латински. Тој во неговото дело не ги наведува Гегите, кои во Р.Македонија се
90%- Тоски (Шкиптари) 10%. Тој Гегите ги внесува во Сердарот- тие биле од 19 век, од кои со векови страдаат
домородците и православните. Тие се со кавказки обичаи- бело капче итн. Втор бев јас со книга за Ѓорѓи
Кастриот. Книгата е со насловот „Нов Александар Македонски“- така тој бил наречен. Книгата имаше две
изданија: прво 2001 год. со 159 стр. и второ 2003 год. со 334 стр. А имам и втора книга за него и тоа само како
Македонец од 2008 година. За него пишам и во мои други книги- сите мои книги можат да се видат на мојата
вебстрана на латиница: њњњ.бригиен.цом.
Па во 2004 и 2005 година д-р Петар Поповски редовно во „Македонско сонце“...објавуваше написи за Ѓорѓи
Кастриот. Бидејќи јас не бев во состојба да го пратам дневниот печат итн., случајно го позајмив послениот
број на „Македонско сонце“ во кого почитуваниот Петар Поповски огорчено пишеше што во Собирот, а во чест
на нашиот православен великан Ѓорѓи Кастриот, нему не му било дозволено тој да изнесе свој реферат...
Зошто ? Па затоа што тој во своите написи за Ѓорѓија беше јасен- тој не само да бил само Македонец туку и
Мијак. Е токму ова што тој пишел, било само македонско, ништо немало албанско за „албанските“ просториВелика Албанија. И на мое изненадување во неговиот напис јас прочитав, дека ние двата сме биле
прогласени за „лаици“, и тоа по редослед- прво Петар Поповски, а втор Ристо Ивановски. На МАНУ, кој не се
огради од оваа изјава, му благодариме за ова- и во име на г.П.Поповски- што ние сме биле лаици за нашиот
православен великан да дозволиме посмртно тој да биде обрежан- во неговиот гроб од него немало ништо-,
да го направиме Албанец- Албанија била на Кавказ-, да му ставиме бело кавказко капче и да го прекрстиме
на кавказки Ѓерѓ а не балкански Ѓорѓи. Секако, зачудува две работи: МАНУ, како што кажува и насловот, е
научна установа а не на личности без општа култура таа да дозволи да бидат прогласени лаици две личности
и тоа во нивно отсуство за тие да се одбранат... И ако МАНУ била научна установа, на неа само двата „лаици“
со своите две „лаички“ книги за тн.Скендербег можеа за него да поднесат реферати, а не на Аранаути за
Арнаутија.
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Петар Поповски, на 19 април 2006 година, ја промовира неговата книга за Георгија Кастриот... Книгата е
преполна со извори кои авторот ги собирал во својот животен тек како извонреден... новинар... Таа може да
се поделе на три дела: првиот историски за Арбанија, втор за Георгија и неговото семејство и третиот дел
„Народно творештво за Георгија...“. За мене како автор, најбитен е третиот дел, зашто нему му се
заблагодарувам, што тој од разни извори го насобрал народното творештво за Георгија и неговото семејство.
Затоа секој Македонец кој ќе го прочита тоа народно творештво, ќе мора да му се заблагодари на авторот,
кој, како и сите други книги кои ги објавил и ќе ги објави, ќе бидат наследство за младите генерации на
македонскиот народ. Па Петар Поповски од мене е постар 14 години, а тој неуморно твори за нашиот народ.
Токму за тоа народно творештво тој, во 2011 година, издал и нова книга. Од народното творештво ќе се види
Арбанија (Шкиптарија) 100% била тн.словенски простор- денешниот мешан шкиптарски јазик е од последни
векови. Според Г.Мајер, тој содржел и монголски зборови. Со тој нов јазик не само да се одродил
тн.словенски народ во 100% нашата Арбанија, со тој никаков јазик се одродуваат Македонците со исламска
вероисповед со најизворен македонски јазик... (ФБ- 10.07.2016) Ѓорѓи бил чедо на Македонците- Комнените !
БУГАРИЈА ПОТВРДИЛА, ИЛИНДЕН БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ ПРАЗНИК, НО НЕ И БУГАРСКИ !
Денес (10.07.2017) на ФБ беше објавено 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, organized by the Macedonian
Internal Committee (meaning IMRO).”
Од архивата на „Њујорк Тајмс“
From the archives of "The New York Times" “.(ФБ- 10.07.2021)
МАКЕДОНЦИТЕ КАКО НАЦИОНАЛНО ЗНАМЕ ДА СИ ГО ПОВРАТАТ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ КОЕ БИЛО И
НА НАРАМСИН НАСЛЕДНИКОТ НА САРГОН ВО МЕСОПОТАМИЈА, ВРСКА СО БИБЛИЈАТА, ИЛИЈАДА ИТН. !
Монголите од Источна Азија околу 13.000 г.п.н.е. преминале во Северна Америка, а во Јужна Америка биле
околу 8.000 г.п.н.е. Нивната ДНК била блиска на ДНК на Кореанците и Тајванците. Тие во Америка опстоиле
со само со првобитната крвна група 0. Пак, кај Инките мумиите ја имале крвната група А како крвна група на
белата раса. Следи во Јапонија таа е застапена со 38%, со ген прилив на 40%. Кај островото Окинава била
пронајдена цивилизација на белата раса. Симбол на белата раса било Сонцето. Следи Сонцето во Јапонија е
без зраци, наспроти изгледот на сонцето во Месопотамија и западно во Македонија. Ова било повод тоа е во
Месопотамија за време на Нарамсин наследникот на Саргон од Месопотамија, Саргоново наследство со во
Библијата како и Илијада (бокали пременати во коњ- Тројански коњ, плагијат итн.), без ништо грчко циганско.
Ова се потврдува со доказот што таквото сонце во Македонија било докажано насекаде, посебно во црквите
низ Македонија. И не случајно Македонците со милениуми го обожувале сонцето, што нема врска со Елада.
Папата во Ватикан на Киро Глигоров му го покажа истото сонце..., од кое се откажал и со ново име Бајрам !
Поради наведеното, во Македонија мора најитно да се поврати знамето со сонце, кое нема врска со она на
Еладците баварско знаме, бугарското со германски лав и шкиптарското ’рѓосан православен двоглаворел!
Извор за сонцето кај Нарамсин: Uwe K. Paschke u.a. : Enzyklopaedie der Weltgeschichte, Holle Verlag, BadenBaden.
БИДЕЈЌИ ВО ЕВРОПА СЕ ПИШУВАЛО САМО СО СЛОВЕНСКИ РУНИ,100% ЕВРОПЈАНИТЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ!
ПА СЛЕДИ „ФИЛОЗОФОТ ЕТИК, ПО ПОТЕКЛО СКИТ, РОДЕН ВО ИСТРА, СОЧИНИЛ ВО IV ВЕК Н.Е. ПИСМО
ЗА СЛОВЕНИТЕ ПОД РИМЈАНИТЕ“- СЛОВЕНСКОТО (СКЛАВИНСКОТО) ПИСМО ПОСТАРО ОД НА КИРИЛ!
Ристо Ивановски, Писмото на античките Македонци- т.н. словенски црти и рецки (руни), 2019, пишува:
Андреас Х. Хајне пишува за акадското владеење, за старото еламитско црта- писмо. Тоа било развиено 2200
г.п.н.е.Багнел Бјури- Расел Миогс кажуваат, на Крит од најстаро време живееле Фениките, па се говори и за
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првото феникиско- критско писмо со „црти и рецки“. Следи критско- микенската култура немала хеленска
култура туку постари македонски особини, боја и карактер. Платон вели: „...тие глоси биле извртувани и
превртувани на севозможни начини...“. Диодор истакнува: „…Тие што биле понапредни во знаењето, пред VI и
V век пред Христа ги користеле врежаните знаци на првите Пелазги и говорот пелазгиски... Дури потоа
почнале да се користат хеленските знаци, преземени од Пелазгите...“.
Па Генадиј Гриневич, во „Праславјанска писменост“ наведува за исти знаци со исто значење во Русија,
Подунавјето, на Балканот и во Каменот Розета во Египет. Ова ни објаснува, Русите, Подунавците,
Балканците и Македонците во Египет, каде тие со Птоломеите со пелагонски говор, биле еден те ист народ со
еден те ист јазик. Руските зборови биле слични на оние за кои пишувал Црноризец Храбар, дека Словените
(всушност Склавините од 6 век на Балканот кои го обожувале Хора кој бил истоветен со египетскиот Хорус и
ведскиот Кришна во Индија, потврдувајќи се, Склавините биле домородни, а не дојденци) пишувале со „црти
и рецки“, основ македонските автори да го одгонетнат писмото на Камен Розета итн.
Павел Тулајев говори: „Доста сложено прашање е со словенските руни, т.е. до појавата на
предхристијанската писменост, која им претходела на кирилицата и глаголицата. Ама и тука науката
пронајдува свој пат до правата вистина. Како прво, точно е докажано со компаративната палеолингвистичка
метода, дека Словените имале своја древна писменост. Како второ, дека имало повеќе видови (типови) на
писменост. Рунските натписи во последните неколку децении во континуитет, се собираат, коментираат,
упростуваат. Според мислењето на специјалистите за руските пагани на В. Титов, Рујаните (жителите на
Рујан) имале писменост со ведски традиции. Нејзината графија осетно се разликувала од познатите постари и
помлади руни. Ама, после рушењето на културните словенски центри во Прибалтикот, таа традиција
потполно исчезнала. ‘Од XIII-XIV в. под интензивен притсок и на германските крстоносници, во словенските
кнежества Ранска, Мелкенбуршка, Брандербуршка и други места, прибалтичкиот словенски етнос престанал
дефинитивно да постои“.
Бранко Вукушиќ пишува: „Словените како варвари, наводно, воопшто не знаеле за писмо. Нивната писменост,
односно цивилизација почнала со христијанството, со Кирил и Методиј во IX век н.е. До тогаш ‘словенскиот
род боравел во незнаење и мрак на гревот’. Меѓутоа, е познато дека кирилицата е направено од писмо во
источно- словенски скитско- сарматски области, каде се зачувани од римското уништување. После распадот
на римската империја, поимот варварски во однос на Словените, е заменет со пагански. За црковната
организација во проселитизмот спрема поробените Словени, писмото било неопходно, инаку тоа би било
‘пишење по вода’. Папата Јован VIII во едно од своите посланија потврдува дека постоела паганска,
словенска писменост пред покрстувањето ама св. Кирил тоа писмо го усовршил и го прилагодил на потребита
на црквата. Каде го пронашол ? Во ‘Житијата Свети Константин Кирил’ проф. Пешиќ наведува, дека Кирил за
време на престојот ‘во Хорсон нашол Евангелие и Псалтир напишан со словенски слова и човек кој говорел
со тој јазик’, ја изучил и разработил својата кирилица.
Има многу непосредни докази во прилог на словенската писменост пред Кирил. Филозофот Етик, по потекло
Скит, роден во Истра, сочинил во IV век н.е. писмо за Словените под Римјаните. На една икона од VI век н.е.
во Рим, имињата на свети Петар и Павле се напишани со словенско писмо. Арапскиот писател Хорезм ФахрЕдин во својата ‘Историја на Хазарите’ наведува дека Хазарите во VIII век го користеле писмото на
Словените од 22 слова. И скадинавските руни се викале ‘вендски руни’. Во Унгарија е пронајден камен натпис
од III век н.е. на словенски јазик“.
Бранко Вукушиќ пишува: „Писменоста на Германите започнува со Карло Велики (почеток на IX век н.е.).
Англичаните во VII век, Германија во VIII, Холандија во IX, Скадинавија во XII век н.е. Постоеле тези во врска
со староста на руните како најстаро европско писмо, автохтоно, германско потекло, меѓутоа, проф. Пешиќ
споредувајќи го винчанското писмо со останатите постари писма на Европа и Медитеранот, покажал дека и
руните имаат сличност со својот винчански праизвор и подоцна етрурското, венетското писмо.
Најстариот назив за руните не бил случајно- ‘вендски руни’ што е вистински траг на нивното потекло, кое
подоцна се бриши. Всушност, најстарите руни од територијата на Данска од III век н.е., ама тоа писмо излегло
од употребата во X век н.е. Во некои региони на Шведска руните се зачувале и до поновите времиња. Наоди
на рунското писмо се откриени широко низ Европа- од западна Русија, до истокот на Франција, ама најповеќе
во Скадинавија и Англија. Пред најновите германско- нордиските шпекулации, авторите биле согласни дека
потеклото на руните на Балканот, било во Подунавјето. Шведскиот археолог Б. Салин дошол до заклучок дека
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руните во Скадинавија дошле од Југоистопна Европа, да пред III- IV век н.е. нема траги на руни во
западнотеутонскиот свет, односно југозападно од линијата Шлезвиг, Берлин, Букрешт. Затоа некои автори
потеклото на руните го извел од северно- етрурскиот алфабет, со што всушност го антиципирал Пешиќевото
откритие. Тој алфабет бил во употреба кај Келтите (односно прасловенски племиња), во Источните Алпи и
Бохемија и на основ на нив Теутоните ги изработиле своите руни. Германската готица подоцна настанала на
основ на руните. Најголемо процветување на руните достигнале во Британија и знатно се разликувале од
континенталните, германските.
Во последно време има покушување богатото културно наследство на Келтите да се вклучи во германското,
западноевропско наследство. Истражувањата за потеклото на Словените истовремено покажува дека
Келтите немаат никаква етничка, ниту културна врска со Германите, туку заправо со Словените“.
Во прилог на наведеното од мојата книга, се дополнува, она што сам Константин Филозоф признал, на
германски јазик, Вита Константини, не се употребува глаголот создава на нешто ново, туку само глаголот
составува на нешто што било старо, веќе постоело- писмото биле само црти и рецки (руни). (ФБ-11.07.2020)
Со словенски теменвокал се Шкиптари, Власи, Романци, Португалци, сите Французи, Германци, Швеѓани итн.
„САМООПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ“ ОД МАКЕДОНЕЦОТ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ
(статија на Крсте Петков Мисирков објавена во весникот „Мир“ на 25.03.1925 година), објавено од ОМО
Илинден Пирин на 17.02.2015, преземено денес (18.02.2019).
„Мојата статија „Македонскиот национализам” објавена во в. „Мир“ од 12 март му го предизвикала гневот на в.
„Свободна реч” (бугарски националистички весник), кој ме нарече „еден човек што уште не си ја знае
народноста”, со „простачки умувања”, кој „може да пишува нелепости, дури нискости” и е „познат по тоа што
некогаш бил во услуга на српската пропаганда” поддржувајќи ја „теоријата на белградскиот професор Цвииќ”
за постоењето одделна македонска народност. Пишаното од „Свободна реч” за мене предизвика голема
огорченост против мене од страна на жителите на градот во којшто живеам, и дури се најдоа луѓе, кои, без да
му мислат многу, тврдеа дека тие знаеле оти јас, како студент, сум ги посетувал собранијата и на бугарските
и на српските студенти и затоа сум бидувал најсрамно избркуван од собранијата на првите.
Слични глупости и клевети, какви што се напишаа во „Свободна реч” и се растураа во Карлово, човек можеше
да очекува, но тие малку ме вознемируваат, зашто се очевидни за секого што ја има прочитано мојата статија
во „Мир“ и којшто го познава моето минато. А такви ќе се најдат не малку во Бугарија. Исто така и за Србите е
очевиден клеветничкиот карактер на сето она што се пишува и се зборува на моја адреса во врска со моето
становиште по македонското прашање.
Јас многу добро знаев дека ќе бидам нападнат за мојот „Македонски национализам”, и дури не бев уверен
дека ќе биде отпечатен и во „Мир“. При сето тоа ја напишав статијата и ја испратив во Редакцијата на „Мир“.
И на другиот ден по нејзиното напечатување „Свободна реч” направи од мене човек што уште не си ја знае
народноста.
За жал, „Свободна реч” не можеше да ме одучи од моите „простачки умувања”. Јас пак наоѓам дека
Македонија денеска е распокината, дека Грците успеаја да и’ ги земат најдобрите делови, да го испадат
оттаму македонското население и да го заменат со азијатски дошлаци што денеска се трупаат покрај
српската и бугарската граница, како што едно време византиските императори покрај бугарската граница
образувале воени населби од азијатски колонисти - Ерменци и павлиќани. Наоѓам исто така дека ако Србите
и Бугарите не се помират и ако Македонците не бидат впрегнати во доброволна соработка со Бугарите и со
Србите за запирањето на грчкиот бран што бавно, но сигурно се движи од југ на север, ние сите: и Србите и
Бугарите и Македонците ќе потонеме во несловенското море што од сите страни не опкружува. Мислам дека
само во слогата, во соработката помеѓу Србите, Македонците и Бугарите е спасот на сите нас. Србите и
Бугарите спореа, печалеа Грците и Романците, ја загубија Македонија, Тракија и Добруџа.
Најважниот услов за соработката помеѓу Србите, Бугарите и Македонците е, меѓутоа, полната слобода во
самоопределувањето на Македонците. И ете за последново прашање јас го истакнав принципот на
македонскиот патриотизам и национализам, како наполно неутрален и задоволувачки и за Србите и за
Бугарите и за Македонците; засега можеби поправилно би било да се рече дека еднакво не ги задоволува ни
Србите, ни Бугарите, ниту пак Македонците.
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Бидејќи од српско-бугарската несогласност страдаме пред се’ ние, Македонците, наш долг е да го бараме
средството и патот за помирувањето. Тоа не’ тера „да не си ја знаеме” до денеска народноста и да им кажеме
и на Србите и на Бугарите: заборавете ја својата великосрпска и великобугарска идеја, откажете се да ни го
натрапувате вашиот национализам и патриотизам, во основата на кој лежи претпочитувањето на вашите
интереси пред нашите. Дајте ни да си имаме свои разбирања за нашите односи спрема вас и спрема вашиот
спор за нас и за нашата татковина, како и за средствата со кои ќе се дојде до општо јужнословенско
добрување. Дајте ни да си имаме свои, македонски национални чувства и да создаваме македонска култура,
како што сме го правеле тоа со векови и кога нашата татковина не влегувала во една држава со вашата.
Како Македонци, ние ќе бидиме пополезни и на Македонија, и на Бугарија, и на Србија, воопшто на целото
јужно словенство, отколку како Бугари или Срби.
Ако бев Бугарин јас одамна ќе речев: Каква ти Македонија! И тука ми е добро, нема зошто да мислам за она
што е веќе загубено.
Но како Македонец, јас во Бугарија се чувствувам како на туѓина, каде што навистина се наоѓам меѓу родни
браќа, но не сум си дома, во својата татковина. Таа е таму, каде што сум се родил и каде што јас треба да си
ги оставам коските, каде што треба да отиде мојот син, ако не ми биде судено да отидам јас лично.
Свеста и чувството дека сум Македонец треба да стојат повисоко од се’ друго на светов. Македонецот не
треба да се слева и да се обезличува живеејќи меѓу Бугари и Срби. Ние можеме да ја констатираме близоста
на српските, бугарските и македонските интереси, но се треба да биде оценувано од македонско гледиште.
Беззаветната и безгранична љубов кон Македонија, постојаното мислење и работење за интересите на
Македонија и полн конзерватизам во пројавите на македонскиот национален дух: јазикот, народната поезија,
наравите, обичаите - ете ги главните црти на македонскиот национализам, изјаснет преку „простачките
умувања на еден човек што уште не си ја знае народноста“.
Но ние не сме егоисти. Ние не мислиме само за себеси. Ние сме готови да им услужиме и на Србите и на
Бугарите, под услов услугата да ни биде доброволна, а не изнудена.
Знаат ли Србите со што ќе им услужиме: ние сите ќе изумреме , но нема да дозволиме грчка нога да ги
пречекори денешните граници на српска и бугарска Македонија. Но тоа ќе го направиме ние како Македонци,
но не и како Срби. Со Грците ние ќе се бориме, зашто се единствените наши вековни историски непријатели.
Целата наша македонска национална историја е полна со борби против Грците. Борба со Бугари и со Срби не
познава македонската историја: Бугарите и Србите ги почитуваа националните права на Македонците во
средните векови и само Грците ни го убиваа националниот дух и не’ денационализираа. Тие и денеска не’
гонат од родните пепелишта и следствено не’ потсетуваат за нашиот стар историски долг да ги изгониме
неканетите гости од нашите дедовски, предедовски земји.
Тоа е македонското национално чувство, тоа е историскиот позив на Македонецот што може да го исполни
само како слободен и рамноправен граѓанин на Југославија, на когошто му е дозволено да мисли, да
чувствува, да зборува и да дејствува како Македонец. “
К. Мисирков: „Самоопределение на Македонците“ весник „Мир“ 7427, 25.3.1925,
ДЕЛОТО НА МАКЕДОНСКИОТ ДЕЕЦ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ ЌЕ ОПСТОИ ЗАСЕКОГАШ И ВЕЧНО !
ТОКМУ ТОЈ ГО ПРЕДЛАГАЛ ПЕЛАГОНСКИОТ ГОВОР КАКО ШТО БИЛ И НА КАМЕНОТ РОЗЕТА- ЕГИПЕТ!
Крсте Петков Мисирков (1901): „Јас сакам со неколку зборови да укажам на историското право на Македонија
за одделно самостојно постоење. Оваа земја прва го примила христијанството и му ги дала на славјанството
писменоста и апостолите...Зборуваат за надворешно културно влијание врз Македонија. Тоа не е вистина.
Слично влијание можело да потекнува само од Македонија кон другите балкански Словени...Во поддршка на
идејата за слободна Македонија се наоѓа единственото средство за обезбедување на мирот на Полуостровот
и во Европа, за пројава на политичката мисла кај балканските Словени за ослободување од ропството и
процут... Македонија ја имам проучувано како своја татковина... Националното чувство постоело во
Македонија, како што покажува историјата на македонската архиепископија, како и историјата на Македонија
воопшто во тој период... националното чувство на Македонците постои и денеска... Етнографијата на
Македонија за современиот Македонец е работа на науката и нема ништо заедничко со политиката. Нам ни е
важно ослободувањето на Македонија, при тоа такво, што не би било само формално, ами вистинско
ослободување. Ние би сакале таква Македонија во која би била гарантирана полна лична и имотна
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сигурност...“ Овие фрагменти се од четирите непознати статии на Крсте Мисирков објавени во в-от
„Славјанин“ (Прилози, МАНУ, XXIX, 1-2, Скопје, 2004, 92; 95)
„Јас сум македонец и интересите на мојата таткоина ми се
предстауат така: не Русија и Австро-Унгарија сет непријателите на Македонија, а Бугарија, Грција и Србија.
Само енергична борба со таја; три држаи ке избаит од погубуајне нашата таткоина.“
Крсте Петков - Мисирков
„За македонцките работи“ - 1903 година.
„Само со Македонци, Македонија ќе биде на Македонците !“
„Свеста дека си Македонец, стои над сè друго во светов !“
„Јас сум Македонец, со македонска свест“. К.П.Мисирков (1874- 1926)
„Но iас ке си дозвол’ам да повторам. Она iет: прво, Македониiа да се неутралисат за Бугариiа и Србиiа и да се
оддалечит iеднакво од двете држаи и друго, она требит да се обiединит на iазична осноа. Тиiе принципи ке
ракоодат изработуаiн’ето на литературниiот наш iазик; они ке ракоодат и праописот. На тиiе два принципа
одгоарат: 1, Прилепцко-Битол’цкото наречиiе за литературен iазик, као iеднакво далеко и от србцкиiот и
бугарцкиiот iазици, и централно во Македониiа. 2, фонетичниiот праопис со употребените во таiа книга
писмени знакои и со мали отстапки на етимологиiата и 3, речничниiот материiал да iет собраiн’е от сите
македонцки наречиiа.“
Па токму ова „Прилепцко-Битол’цкото наречиiе“ било пелагонско, како на Каменот Розета во Египет !
ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ , Крсте Петков Мисирков
ФБ- (26.12.2020): На денешен ден во 1903 година во Софија е објавена „За македонцките работи“ од Крсте
Петков Мисирков, знаменита филозофска расправа во која се третира македонското јазично, историско и
етнографско прашање. Книгата веднаш била откупена од бугарските власти и изгорена, а биле зачувани само
мал број примероци.
„И после, како и досега, пак ќе ја фрлиме вината на големите сили, кои секојпат излегуваат криви за нашите
грешки. Настаните што се развија досега ни покажаа јасно колку ние самите можеме да си напакостиме,
мислејќи оти постапуваме правилно“, напиша Мисирков пред точно 117 години во својата книга. ВЕЧНА
СЛАВА. (Во Старата болница- Битола имаше плоча каде учителуваше К.П.Мисирков, а објекот рушен...., Р.И.)
БУГАРСКА ДРЖАВА СО НАРОД ВО 1828/9 ГОДИНА НЕМАЛО. ЕВРОПА Е РАСИСТИЧКО- ФАШИСТИЧКА !
Во старата ера постоело Македонско Царство. Тоа подпаднало под Римската Империја. Римските цара од
Балканот сакале да ја возобноват античка Македонија. Па најголем успех имал илирот Диоклецијан- само тој
престолнината Рим ја пренел во Никомедија на Мраморно, а нишлијата Константин во Визант... Наведеното
царство било православно, со наш православен двоглаворел. Латините него си го поделиле и оплачкале. И
било повод тоа да биде лесен плен на исламот, за кое Македонците говорат за петвековното турско ропство.
Па потоа следело до 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). Па тој тогаш живеел и ги познавал сите балкански говори...
До тогаш немало Еладци, Срби, Бугари, Албанци и Романци со Власи туку имало само еден народ во 19 век
наречен Словени со својот пелазгиски јазик. Па Пелазги биле Хелените (Херодот, Тукидид, Платон ...) како и
Македонците (Јустин). Пак, христијански јазик бил само коине (тн.старо-грчки)- тој бил само едно: македонски
Александријски Птоломејов јазик, и тоа со прва граматика и првиот речник само 300 г.п.н.е., ништо пред тоа!
Бидејќи руското царско семејство било поврзано со англиското, кое било германско, не било дозволено да се
создаде само македонска држава. Па и затоа следи Европа била е и ќе биде само расистичко-фашистичка!
БУГАРСКИОТ ЈАЗИК САМО ДИЈАЛЕКТ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК- БУГАРИТЕ МАКЕДОНСКИ ИЗРОДИ !
Бугарска држава немало сè до 1908 година со бугарски народ и бугарски јазик- овој бил говорот од Варна.
Пак, Бугарите биле само припадници на султановата Бугарска егзархија од 1870 година, што било само со
цел меѓусебно да се истребуваат Македонците како султанови Бугари во борба против султановите Грци,
припадници на султановата Цариградска патријашија. Најгрозен извршител бил „Германос Каравангелис
(грчки: Γερμανός Καραβαγγέλης) истакнато грчко духовно лице, патријаршијско костурски митрополит, еден од
пионерите на грчката воружена пропаганда во Македонија“. Па следи тој потврдува, Македонците се антички:
„Вие сте Грци уште од времето на Александар Велики, но поминаа Словените и ве словенизираа. Вашиот
изглед е грчки и земјата што ја газиме е грчка. За тоа сведочат и спомениците што се скриени во неа,и тие се
грчки и монетите што ги наоѓаме се грчки и натписите се грчки“. (Македонци ДНК како на Критјаните, Р.И)
Бидејќи Еладците биле Пелазги како и Македонците, чиј јазик бил варварски како на Склавините основани од
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6 век во Македонија, кои ги обожувале египетските божества Исис и Хорус, и персискиот бог Митра, а никако
словенскиот бог Перун (Луј Леже-1901), Македонците биле домородни со македонски Хомерови говори, како
што бил на Славо-Mакедонците во Лерин (Чулкас-1907, грк, припадник на Цариградска патријаршија). И затоа
следи Македонците биле Словени според Слово и Божјо Слово, што го проповедал и Македонецот од Солун
Кирил, наследство на египетскиот Птах, Платоновото и Христовото Слово- без ништо бугарско. Па токму ова
било повод Македонците со векови биле Македонци, а Македонија до 1808 год. била до Дунав (Антолјак...)
Бидејќи ваква била состојбата,а бугарскиот од 1974 година бил македонски говор, ништо немало бугарско!
Преземено од ФБ на 13.09.2020. …/basw.AbpKTO_V…/4382527265106463/…
Дина Станишева, мајка на поранешниот бугарскиот 48-ми по ред Премиер Сергеј Станишев од 2004-2008 год.
по таткова линија Македонец, професорка по славистика и поранешен член на бугарската академија, како
научник која го признава македонскиот јазик како јазик со илјадолетија стар корен, а за “бугарскиот“ вели,
праведно, дека е диалект на македонскиот јазик, по наредба на диктаторот Живков во 1979 г. е истерана од
бугарската академија (со уште четири други академци), како “државен непријател“ на Бугарија.
Risto Ivanovski 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…”.

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ СТАНДАРИЗИРАН 6 МЕСЕЦИ И 25 ДЕНА ПРЕД КОДИФИКАЦИЈАТА НА
БУГАРСКИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ САМО ИСТОЧНО МАКЕДОНСКИ ГОВОР 20 ВЕК КАКО ХОМЕРОВ ЈАЗИК !
На повеќе пати сум пишувал дека во Подунавјето било македонско. Па со прв бугарски јазик говор од Варна
кој не го разбирал Григор Прличев, а Рајко Жинзифов бил лош поет на бугарски јазик кога тој и добро не го
познавал. Во 2/2 на 20 век, после 1974 год., во Бугарија бил внесен западен говор, кој било македонски. Па
како тој нема да биде само македонски кога Бугарија до денес го поседува под окупација Пиринскиот дел на
Македонија без никакви национални права, чии говори беа потискани со оној од на Варна. Во Бугарија живеат
Македонци со децении пребегани од Вардарскиот дел на Македонија, кои велат, тие се Македонци, како и
протераните Македонци од Егејскиот дел на Македонија со своите говори...
И да се потсетиме што наведувале германскиот лингвист Пасоф- 1815), Хомеровиот јазик бил словенски, а за
грчкиот лингвист Чулкас- 1907 Хомеровиот бил само славо-македонски јазик на Леринчани од Пелагонија..
Исто така, сум преземал напис дека бугарската азбука, како и српската, била руска итн. Па овде следи и друг:
Goce Janevski • Дали знавте дека :
- Македонскиот јазик бил стандардизиран 6 месеци и 25 дена (шест месеци и 25 дена ) пред кодификацијата
на бугарскиот јазик ?
Goce Janevski Бугарскиот јазик претрпел не еден, туку шест обиди за кодификација.
Прв обид - неуспешен. Во 1896 година група филолози од Вишото училиште во Софија: Л. Милетич, А. Т.
Балан, Б. Цонев, И. Шишманов и други излегле со предлог правопис и го публикувале во списанието
„Български преглед” (1896). Жртви: буквата й, заменета со буквата i, буквите я и ю заменети со iа, iу, буквите
ΙѪ и Ѫ заменети со ъ и други букви. Буквата Ѣ некаде преживеала, некаде се претворила во е. Буквите ъ и ь
се исфрлени од краевите на зборовите.
Втор обид - успешен, ама со краток век. Во 1898 година Ив. Вазов како министер за просвета, без да
назначува нова комисија, отпечатил: „Упътване за общо правописание”. Воскреснати: й, я, ю, ΙѪ, Ѫ и
рехабилитирана Ѣ. Буквите ъ и ь се вратени на краевите на зборовите.
Трет обид - успешен. Во 1899 година Тодор Иванчов, министер за народна просвета, издал наредба за
воведување на правопис кој е познат како Иванчевски (според министерот) или како Дриновски (според
Марин Дринов), а некојпат се нарекува и Дриновско-Иванчевски. Сите букви се рехабилитирани и буквите ъ и
ь се вратени на краевите на зборовите.
Четврт обид - неуспешен. Во 1921 година министерот за просвета Стојан Омарчевски се обидел да го упрости
правописот преку отстранување на некои, за широките народни маси, тешки за усвојување букви. Жртви:
буквата Ѣ заменета со я и е, буквите ъ и ь се исфрлени од краевите на зборовите, и уште три други жртви...
една од нив и министерот Омарчевски: „арестуван“ после деветојунскиот преврат. Но за среќа го преживеал
затворот.
Петти обид - успешен но со рок на траење. Година 1923, воскреснати: буквата Ѣ - насекаде, буквата ѫ не баш
насекаде, буквите ъ и ь се вратени на краевите на зборовите...
Шести и последен обид - успешен. Датум: 27 фебруари 1945 година, цели шест месеци и 25 дена ПОКАСНО
од кодификацијата на македонскиот јазик. Место на објавување: „Държавен вестник“ - Софија. Жртви: буквата
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Ѣ, заменета со е и я, буквата Ѫ заменета со ъ, буквите ъ и ь се исфрлени од краевите на зборовите, но
поучени од историјата, не губат надеж. (ДОПОЛНА- бугарскиот бил 20 век [Штепан], 2/2 20 век по 1974 г., Р.И.)
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК Е КОДИФИЦИРАН 1944 ГОДИНА, ПОСТАР ОД БУГАРСКИОТ ОД ПО 1974 ГОД.!
Бидејќи султанот 1767 година ја укинал Охридската архиепископија, што било дури и со Трновската и Печката
црква, на Балканот живееле само Турци-муслимани и Грци-православни. За меѓусебно да се истребуваат
правосавните, султанот 1870 година ја создал Бугарската егзархија. Следи тогаш покрај Грци- припадниците
на султановата Цариградска патријаршија постоеле и Бугари- припадници на султановата Бугарска егзархија.
Па еве да се образложи се наведува примеров: 1870 година...Кузман Шапкарев...Едва се ослободивме од
Грците...Зар Сега Бугари ли да станеме... (Правда, Цариград, 30.11.1870). Па овие биле црковни народи !
Народот си говорел само Хомеров како словенски и како славо-македонски. На исламот службен јазик им бил
арапскиот, а на православните коине (Александријски Птоломејов јазик). Бидејќи коине бил наследник на
старо египетскиот јазик Хомеровиот јазик како словенски и како славо-македнски не бил разбирлив. Па на
коине Григор Прличев го напишал Сердарот и Скендербег- тој во Тирана бил учител на коине. Бидејќи коине
бил македонски само од македонската Александрија, по налог тој во 19 век бил таканаречен старо- грчки. Ова
било со цел да се бриши сè македонско, дело на Ватикан и германското кралство, кое владеело и во Русија.
Ова било повод сета Македонија да подпадне под Санстефанска Бугарија, а и без само нашата Македонија!
Да не се изуми во Пелагонија била најстарата населба, а во Илијада на исток од Троја имало море што било
Пелагонското Езеро, до 1963 г. Битолско Блато, на запад митолошката Баба (Бабилон=баб[а] ил[Ил] он):
Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф-1815) и само славо-македонски (Чулкас- 1907). Според Британска
енциколопедија, поимот Пелазг произегол од Пелагонија. Па на битолски (палогонски) говор бил напишан
Каменот Розета во Египет и други. Следи Крсте Петков Мисирков го предлагал пелагонскиот говор кој бил
брсјачки.На брсјачки твореле Браќата Миладинови,Г.Прличев...Според Прличев, да не се пишува на бугарски!
Григор Прличев од првиот еладски крал Отон бил прогласен Втор Омер (дефтерос=де фтер=втер=втор) што
било на коине. Кај баварскиот принц Отон службени биле само коине, германскиот и францускиот. Па следи
народот бил словенски кој говорел со словенски акцент (Фалмерајер). Овој словенски јазик бил Хомеров. На
Григор Прличев родителски му бил Хомеров јазик. На Хомеров стил пишувал Кочо Рацин. Предлогот на Крсте
Петко Мисирков за пелагонскиот говор за централен македонски говор бил прифатен на АСНОМ.
Македонската држава со македонски кодифициран јазик од 1944 год.- бугарски кодифициран јазик 1974 г.
Следи доказ: Х- Л. Штепан наведува: „По здобивањето на автономија во 1878- 1880 год., бугарскиот јазик
беше кодифициран. Основата беше источнобугарскиот дијалект (Варна), ‘но во XX век западнобугарскиот
дијалект изврши силно влијание’. (Западниот говор/јазик бил поблизок до брсјачкиот на Прличев, Р.И)
Дали ваквиот развој на јазикот дава право на Македонија да се гледа со потсмев ?“ (Циркузијада, Р.И.)
Брзјачкиот говор (јазик) бил македонски, а бугарските два: од Варна во 19 и 20 век и западен 2/2 на 20 век.
Бугарите како Татари имале чувашки: три бугарски народи со по еден бугарски јазик: чувашки, 19 и 20 век !
Бидејќи ваква била состојбата, Бугарите не можеле да го оспоруваат Хомеровиот славо-македонски јазик, со
кого општеле Македонците Птоломеи, говорот во Камен Розета- Египет, кој бил како битолскиот говор !
САД СО ЦИА КРВОЛОЧНО ЈА РАСПАДНАЛЕ СФРЈ, А МАКЕДОНЦИТЕ ГИ НАПРАВИ ВТОРИ ПО РЕД ВО
МАКЕДОНИЈА ОД АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ И ШКИПТАРИ)- САМО ТУРСКИ КОЛОНИСТИ ПОД 15%
Поранешен агент на ЦИА: Добивме милиони да ја растуриме Југославија – Сребреница е исценирана!?,
Јавно, 11 јули 2019.
Поранешниот агент на ЦИА, Роберт Баер, тврди дека тој и група американски агенти со кои работел во 1990тите имал на располагање милиони долари од буџетот за да ја растури Југославија!
Авторот на книгата „Белата куќа“ открил на својата промоција во Квебек, Канада, дека ЦИА се избрзала да
шири омраза за распаѓање на Југославија. Баер беше инаку еден од водечките разузнавачи на ЦИА во
средината на деведесеттите …
– Добив инструкции дека Словенија е подготвена да прогласи независност. Дадени ни беа пари, неколку
милиони долари, за финансирање на различни невладини организации, опозицијата, или на политичарите кои
ке поттикнуваат омраза – сведочеше Баер кој е еден од најискусните разузнавачки офицери на ЦИА, кој
работел 21 година, а пракса стекнал во Мадрас и Њу Делхи, Бејрут, Картум, Париз, Душанбе, Мароко,
Југославија и дел од Ирак во кој живеат Курдите.
По Една од неговите книги беше снимен холивудскиот филм Сиријана, во кој глуми Џорџ Клуни, кој освои
Оскар за таа улога. По завршувањето на неговата кариера, Баер работел за престижни списанија како што се
Венети Ферер, Волстрит Џурнал, Вашингтон пост, но исто така и за интернет изданието на магазинот Тајм.
Пред десет години, Баер му рекол на новинар дека ЦИА се занимава со осомничени за тероризам:
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Ако сакаш некого сериозно да го испрашуваат, испрати го во Јордан, ако сакаш некој да се измачува, испрати
го во Сирија, и ако сакате некој да исчезне од земјата, испратете го во Египет. Кога ја заврши својата кариера
во ЦИА, агенцијата го одликувала со медал, а кога станува збор за ангажирањето во Југославија, тој изјави:
– Дојдов со хеликоптер со уште три агенти. Ние слетавме во Сараево на 12 јануари 1991 година. Нашата
работа беше да внимаваме на наводните српски терористи кои се очекуваше да го нападнат Сараево и дека
тие работат во рамките на некоја група која сака да изврши серија бомбашки напади во одговор на намерата
на властите на Босна и Херцеговина за да се излезе од СФРЈ.
Сепак, нашето седиште не лажеше! Немаше таква српска група, ниту група, ниту терористи! Наша задача
беше да се подигне паника меѓу босанските политичари … да им се всади во глава идејата дека Србите ќе
нападнат.
Баер додава дека целта на анти-српската пропаганда била да се заведе републиката и така да се одлепи од
Југославија, како и да се најде жртвено јагне кое ке се обвинува и ке биде одговорно за војната и
насилството. Србија беше избрана бидејќи беше наследник на Југославија. Операцијата за растурање на
Југославија беше наречена “Вистина”, иако беше сè друго …
Кои политичари работеле за ЦИА?
На прашањето кои се политичарите на кои досега им плаќала ЦИА, Баер ги означени следниве луѓе: Стипе
Месиќ, Фрањо Туѓман, Алија Изетбеговиќ, многу советници и официјални лица, како и некои српски генерали,
новинари …
“Сребреница е политички маркетинг".
Баер на прашањето за Сребреница, која е светски познат симбол за наводните злосторства на Србија, рече
дека Сребреница е претерана и преувеличена приказна во која многу луѓе за жал се манипулирани.
– Бројот на жртвите во Сребреница е исто што и бројот на убиени Срби, но Сребреница е политички
маркетинг. Неколку месеци пред наводното злосторство во Сребреница, мојот шеф постојано ми
повторуваше дека името на градот наскоро ќе биде хит во целиот свет. Кога го прашав зошто тој рече, ќе
видите “, открива Баер, додавајќи дека Сребреница е жртвувана за да Америка има изговор за нападот на
Србите за нивните наводни злосторства. (ФБ- 12.07.2019) Исто со од САД- Косово со војната база на Косово,
откаде Р.Македонија беше нападната, со Рамковен договор, Македонците второразредни во својата држава
Р.Македонија, со кого Македонците ја губат својата Р.Македонија, која е преземаат Арнаути (Черкези, Татари
и Шкиптари) само муслимански=турски колонисти, кои се под 15%, а во власта и сè со неа учестувуваат 50%.
КАКО Е ДОГОВОРЕНА АВТОНОМИЈА НА МАКЕДОНИЈА ВО 1908 ГОДИНА И СЛЕДИ МЛАДОТУРСКАТА
РЕВОЛУЦИЈА БИЛА ЗА ДА СЕ СПРЕЧИ АВТОНОМНА МАКЕДОНИЈА, ДЕЛО НА АРНАУТИ=ОДМЕТНИЦИ !
ЕКСКЛУЗИВНО – БЕЛГРАДСКА ПОЛИТИКА, ЈУНИ 1908 Г.: Како е договорена автономија на Македонија со
главен град Солун меѓу рускиот цар и англискиот крал!
Дарко ЈАНЕВСКИ, Денешен весник (ФБ- 12.07.2021)
„Во мај/јуни 1908 година, во Ревал, денешен Талин и главен град на Естонија, одржана е средба меѓу
англискиот крал Едвард и рускиот цар Николај. На средбата е договорена автономија на Македонија, а веста
за тој договор е иницијална каписла за Младотурската револуција која, меѓу клучните цели ја има таа за
спречување на автономијата на Македонија, што подоцна би довело до независна држава со главен град
Солун. Таа независна држава, веројатно ви е јасно, не би ги имала денешните проблеми кои ги има со Грција
и Бугарија.
За жал, избувнува Младотурската револуција и, автономијата на Македонија, која потоа би прераснала во
незавиност оди во неврат. За да биде проблемот поголем, Младотурците до толку ја ослабуваат воената
сила на Османската империја што таа станува лесен плен на балканските сојузници во Првата балканска
војна, по што Македонија неповратно е поделена.
Во секој случај, овој неисполнет договор меѓу кралот Едвард и царот Николај е цврст доказ дека ниту
Македонија е грчка, ниту поимот Македонија и припаѓа на Грција, како и цврст доказ дека христијанското
население во Македонија не е бугарско.
Токму затоа договорот бил можен, зашто во спротивно на „грчка Македонија“ не би се согласиле ниту кралот
Едвард, ниту кралот Николај (поради германското влијание врз кралот на Грција Константин Први), а на
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бугарска Македонија не би се согласил не само Едвард, туку никој во Европа, освен Николај, бидејќи иако со
германски кнез, Бугарија се сметала и била руска продолжена рака на Балканот.
Еве што, според белградска Политика, се разговарало на средбата меѓу двајцата монарси:
Политика 30 мај 1908 година
Англискиот крал Едвард со кралицата и голема придружба, пристигна во Ревал, каде го дочека царот Николај
со членовите на своето семејство и министрите Столипин и Извољски.
Сиот руски печат говори за овој значаен состанок и мошне срдечно го поздравува кралот Едвард.
„Ново време“ зборувајќи за средбата на рускиот цар и англискиот крал, вели дека станува збор за нов поттик
за европскиот мир. Соработката на англиската и руската влада за решавање на македонското прашање, ќе ги
обедини овие големи сили. Фазата во која сега се наоѓа тоа прашање, благодарени на хуманата иницијатива
на англиската влада, која е симпатично примена во Петроград, дава надеж дека ситуацијата во Македонија
многу бргу ќе се промени, дека ќе настапи мирот, кој му е потребен не само на Балканскиот Полуостров, туку
и на цела Европа.
И навистина, на средбата во Ревал нема ништо непријателско кон било која европска држава. Навистина,
Германија се чувствува малку непријатно поради овој состанок, после кој секако ќе дојде до англиско-рускофранцуско зближување, но Германија одамна мораше да увиди дека Англија ќе стори се, за да направи да
биде безопасна. И во тоа успеа. После договорот со Русија од минатата година во поглед на сите прашања
кои се однесуваат на Авганистан, Тибет и Персија, дојде до спогодба со Франција, а сега и до приближување
на Русија за сите прашања кои се однесуваат на Европа.
Успехот на руско-англиско-француската политика во исто време е и пораз на германско-австриско-унгарската
политика која, криејќи се зад Мирцтешкиот договор, сакаше да го попречи работењето на оние сили кои
навистина искрено работеа на решавање на реформските прашања во Македонија. И затоа, за сите нас е
важно тоа што сега се случува во Ревал.
ПОЛИТИКА 31 мај 1908 година
Завчера, рускиот цар и англискиот крал разменија здравици кои цела Европа со нетрпение ги очкуваше.
Најпрвин, рускиот цар му наздрави на кралот Едвард и порача дека со голема радост може да го поздрави
својот гостин во руските води, па потоа додаде:
Јас сум уверен дека оваа средба уште повеќе ќе ги зацврсти нашите врски, кои и претходно беа силни, дека
нашите држави уште повеќе ќе се зближат и дека тоа ќе биде од полза на одржување на општиот мир.
Нашите влади во екот на минатите години поволно решија многу прашања кои беа од посебна важност за
Русија и за Англија. Јас сум уверен дека Вашето величество ги цени тие договри исто така како што тоа го
правам и јас, зашто и покрај ограничената цел, тие сепак ќе придонесат за уште поголема доверба и
пријателство меѓу двете земји.“
Кралот Едвард му се заблагодари на рускиот цар и потоа, меѓудругото, рече:
„Јас го потпишувам секој збор што Вашето величество го кажа во поглед на договорите потпишани од нашите
влади. Уверен сум дека тие договори уште повеќе ќе ги засилат врските кои ги спојуваат нашите народи и
дека ќе помогнат да се решат и другите важни прашања. Покрај тоа, јас сум уверен дека тие ќе сторат се што
е можно за натамошно зближување на нашите држави, и дека ќе допринесат за одржување на општиот мир.
Се надевам дека после оваа средба мошне бргу ќе му се укаже можност за нова средба со вашето
величество.“
Германскиот печат мошне опширно ги коментира двата говора и тврди дека на овој состанок нема да се реши
ништо значајно во врска со персијското прашање, но дека ќе се реши реформското прашање за Македонија,
што нема да биде тешко зашто меѓу руската и англискаат влада веќе е постигнат договор.
Резултатите од тој договор ќе бидат објавени веднаш по враќањето на кралот Едвард во Англија. Сега, веќе
може да се знае како отприлика ќе гласи тој договор бидејќи се знае што барала руската, а што англиската
влада, но ќе биде интересно како ќе се постави Турција, која исто така веќе знае што отприлика содржи тој
договор.
Во Русија владее општо мислење дека таа ќе го има клучниот збор во тие реформи, не барајќи никаква
помош од Австро-Унгарија која стори се за Мирцтегштките реформи да не успеат.
ПОЛИТИКА вторник 3 јуни 1908 година
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Ниту еден политички договор во последно време не ја заинтересирал толку Европа како ревалскиот. Цел свет
ги има вперено очите во Ревал, зашто тука требаше да се решат неколку прашања од мошне голема важност
и да се види дали е можно ново групирање на големите сили во корист на општиот мир.
Средбата заврши, но се уште не е познато што на него е решено и за што е постигнат договор. Министерот
Извољски отворено им најави на некои англиски новинари дека е постигнат договор во врска со македонското
прашање и прашањата кои се однесуваат на централна Азија, но се уште не е познато врз која основа. Но и
тоа бргу ќе се дознае, зашто руската влада веднаш почнала да работи на создавање конечна програма за
реформска акција во Македонија, која ќе им биде доставена на сите големи сили. Од говорот на министерот
Извољски, мое да се дознае само дека тоа прашање е поволно решено и дека прашањето за финансиска
контрола во Македонија е симнато од дневен ред.
Останатите прашања кои се ондесуваат на Персија, Авганистан и Тибет исто така се решени, што било
полесно, бидејќи во договорите од мината година во врска со ова, требало да се внесат само уште неколку
одредби.
Но сите тие прашња кои се мошне важни, не го заинтересираа толку многу европскиот печат, како прашањето
дали на овој состанок се оди кон создавање сојуз меѓу Русија, Англија и Франција. Судејќи по настаните од
последните години навистина може да се види дека Англија се обидува да се приближи до Русија и Франија
што повеќе. Таа на тој начин го правеше тоа што интересите и наложуваа. Приближувајќи се до Русија,
Англија го оневозможи секој договор меѓу Русија и Германија, а тоа е тоа што за неа е исклучително важно.
Затоа, во Германија, состанокот во Ревал се очекуваше со поголемо внимание отколку во било која земја.
Дали во тој правец навистина е постигнат некаков договор, засега не може да се знае, но тоа ќе се види штом
ќе се треба да се реши некое прашање за кое се заинтересирани сите големи сили.
СРЕДА 4 јуни 1908 година
Еден берлински весник, објави разговор што неговиот дописник го имал со германски дипломат, кој важи за
добар познавач на состобите на исток, а по повод средбата во ревал. Може да се заклучи дека тој германски
дипломат не е никој друг туку германскиот амбасадор во Цариград, баронот Маршал, кој сега е во Берлин. Тој
меѓудругото рекол:
„Русија изгледа е лута поради железницата во Санџак. Зошто? Тоа никој не го знае, бидејќи жеелзницата е
предвидена со Берлинскиот договор. Па, сепак, Мирцтешкиот догвоор не е анулиран. Со тек на време, овие
работи ќе се избистрат. Кои мотиви треба да се бараат за постапките на Англија, не е сосема јасно. Тешко е
да се оценат мотивите за постапките на една голема сила. Одредена улога тука играат и хумантитраните
мотиви поврзани со внатрешната состојба во Англија. Какви се идните намери на Англија, тешко е да знаеме.
Ни останува само да чекаме.
Ако руско-англискиот состанок имал за цел да се изврши врз султанот посилен притисок, треба да се има во
предвид и расположението на муслимнското население во Македонија. Ова прашање е посебно важно, дали
доколку станува збор за исплаќање на плати за подобрување на економската ситуација во Македонија и
слично, ќе бидат задоволни и муслиманите. Но треба да се има во предвид дека тие во султанот не гледаат
само свој владетел, туку и калиф и жесток присток врз него од странци би можел силно да ги вознемири.
Муслиманите до сега мирно ги гледаа борбите меѓу христијаните во Македонија. Би било кобно кога ти би
нашле повод да се вклучат во борба. Тие во Македонија бројно се помалку од христијаните, но додека
христијаните се борат меѓу себе, тмуслиманите сочинуваа една цврста група од милион ипол луѓе за кои
треба да се води сериозна сметка.“
Како што е познато, Германците се советници на Турците, а па овој разговор можат да с еизведат мошне
интересни заклучоци.
ЧЕТВРТОК 5 јуни 1908
После состанокот во Ревал, кој толку ја возбуди Германија, а уште повеќе италијанските политичари, се
случува цела серија состаноци низ Европа.
Прво, претседателот на француската Република ќе оди на средба со рускиот цар. Франција, како сојузник на
Русија, најмногу работеше на постигнување англиско-руски договор, зашто според зборовите на еден значаен
италијански политичар, сакаше да го подготви теренот за друг троен сојуз, кој со успех би можел да застане
наспроти сите неправедни барања и непријателски стремежи на стариот троен сојуз.
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После тоа ќе има средба на рускиот цар со италијанскиот крал. „Трибуна“ пред некое време објави дека
рускиот цар Николај ќе дојде во Италија, но руските весници веднаш го демантираа тоа. Сега, меѓутоа, се
виде дека „Трибуна“ била во право: рускиот цар веќе ова лето ќе замине за Италија.
Оваа средба ќе биде од големо значење не само за италијанските сојузници, туку и за нас на Балканот, зашто
во таа прилика сигурно ќе се решат некои прашања за кои во последно време Италија е се повеќе
заинтересирана, а се однесуваат и на нас. За Италија оваа средба ќе биде од големо значење и затоа што,
после руско-англискиот-француски договор, таа е доведена во непријатна положба. Италија глда дека против
тројниот сојуз (Германија, Австро-Унгарија и Италија, н.з.) се создава нов сојуз, а на начин да се ослободи од
обврските што ги презела во првиот сојуз, иако би сакала тоа да го стори.
Веднаш по заминувањето на англискиот крал од Русија, сиот европски печат ја пренесе веста дека рускиот
цар ќе се сретне со германскиот. Дали таа вест е точна ќе се види многу бргу, но таа сепак е интересна
бидејќи се јавува во истиот момент кога со сигурност може да се тврди дека германскиот амбасадор во
Цариград, Маршал, ќе биде преместен во Париз. Маршал е личен пријател на султанот и најголем поборник
на политиката што сега Германија ја води кон Турција. Ако ова се покажае како вистина, тоа ќе биде сигурен
знак дека Германија ја менува политиката кон Турција, а во исто време и знак дека руско-англиските предлози
за реформи полесно ќе се спроведат“.
Познато е дека токму во таа 1908 година имало Младотурска револуција, што било дело само на водачот
Арнаут во Османовата војска во Ресен, а Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) како Муслимани=Турци се
бореле само да се зачува Османовото Царство. Токму тие во него колеле, беселе...правеле сè како
Муслимани=Турци за да се истреби православието. Со тоа што со автономијата на Македонија со Арнаутите
сè ќе се завршеше како убијци... арамии, тие во касарната во Ресен се дигнале на бунт... Ова продолжило и
со во Охридскиот бунт кој бил против Србите кои ја окупирале дел на Македонија, а со цел само да се зачува
Османовото Царство. Па Првата Призренска Лига била само за зачувување на Османовото Царство... Доказ е
сè до денес во Р.Македонија Арнаутите со своите арнаутски партии, пратеници, министри, директори...се
само Муслимани=Турци без ниеден христијанин !
КНЕЗОТ ФЕРДИНАНД НИКОГАШ НЕ БИЛ БУГАРСКИ ЦАР НИТУ БОРИС ТУКУ САМО ЕДНО КРАЛ- ЕВИ !
Х.Џ.Велс пишува: „Како што е разбирливо, францускиот империјализам во раздобјето на оружениот мир не
бил онолку самопоуздан како германскиот империјализам...Ни Балканот не останал поштеден од
империјалистичките идеи. Малите држави, кои тек сто години пре тоа биле избавени од ропството, се бават
со сувишни смели планови. Фердинант се прогласил за бугарски цар- бил последен од низа лажните цезариа по атинските излози можел поминувачот да види мапи, кои на хартија го оставариле сонот за панхеленско
царство во Европа и Азија“.
Објаснување: „Веќе порано при една прилика напоменавме дека писателот ова добро не го разбрал. Кнезот
Фердинанд годината 1908. се прогласил ‘цар на Бугарите’ уз изричита напомена дека титулата треба да се
преведува на друг јазик со крал. Титулата ‘цар’ (на бугарски јазик) ја носи и сегашниот крал Борис“. (Прим.
прев.)
Следи бугарска држава со бугарска нација само од 1908. година, а никако порано. Таа била само германска.
Се потврдува, бугарското не било домородно туку само германско. Па и грчкото- и сè било и останало лага !
БУГАРИЈА БИЛА СОЗДАДЕНА ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА РУСИЈА, А НЕ ЗА БУГАРИТЕ- БУГАРИ НЕМАЛО !
Во ФБ, на 25.12.2020, беше објавено: „ Рускиот дипломат Грофот Николај Игнатиев на свечена седница од
Петроградското Славјанско друштво во 1903 год., по Рефератот на г-ѓа Бехметиева (жена на Рускиот конзул
во Софија) за прибирањето пари за настраданите – „Бугари” од Македонија, ќе изјави саркастично, со
потсмев: „Ви се обраќам Вам (г-дин Бexмeтиeв), дека јас ја создадов Велика Бугарија заради руските
интереси…” (Марко Цемовиќ – „Маћедонски проблеми и Маћедонци”, Белград, 1913, стр. 33)
Сергеј Иванович Лукијанов, адвокат од Петроград, Русија, е автор на „Трновската конституција” од 1879 г. првиот устав на бугарското кнежевство. Сите новоформирани раководни институции, создадени од Русите,
биле и раководени од Русите. Општопознато било дека „тaквата Бугариja била замислена не како независна
земja, туку како руска провинциja, коja, формално гледано, би останала под суверената власт на Турциja.
Било замислено да стане руски Египет и да го држи отворен патот на Русиja до Истанбул. На тoj начин Русиja
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стана териториjaлен сосед на Турциja - кoja би била уништена при неjзиниот следен удар…” (Alexander
Redlich - “Der Gegensatz zwischen Osterreich-Ungarn und Russland”, Stuttgart-Berlin, 1915, с. 13-14)
Дури и идејата Софија да биде главен град на кнежевството, била руска идеја – „Русија сакаше столицата да
биде блиску до српската граница – да стои спроти Србија, којашто е под покровителство на Австрија”. (М.
Семов, Д. Иванов – „С минало като в роман. Чужденците в политическия, материалния и духовния живот на
българската столица” 1878-1908. Софија, 1999, с. 15)
Занимливо е да се напомене дека сличен ваков обид за утврдување на руското влијание на Балканот имало и
еден век претходно, преку таканаречениот „Грчки проект” на Царицата Екатерина Велика (1729–1796). Тогаш
замислата била Русија да ја поддржи идејата „Рум милетот” да добие поширока автономија, односно цело
христијанско население на Балканот да се стави под руска закрила, од коешто понатаму би се создала
нација, за да опстои таа поголема сателит држава. Тогаш, единствените Бугари за кои Русите знаеле биле
оние во денешен Татарстан (Волшка Булгарија), поради коишто Рускиот цар Иван IV Василевич Грозни
(1547–1584) и сите негови наследници се титулирале и како „Кнез бугарски”, меѓу другите титули.
БИДЕЈЌИ БУГАРСКАТА ДРЖАВА НЕМАЛА БУГАРСКА ПАТРИЈАРШИЈА СО СВОЈ ПАТРИЈАРХ, КОЈ БИЛ
ПОД ЦАРИГРАДСКИОТ ПАТРИЈАРХ, БУГАРСКИОТ ЦАР СО НЕГОВАТА ДРЖАВА НЕ БИЛЕ ПРИЗНАТИ !
Источното Римско Царство (тн.Византија) имала цар и царска патријаршија со свој патриарх. Патриархот бил
под царот- само царот патријархот како патријарх го назначувал и го разрешувал.Следи токму само царот бил
надележен во православиет. Во царскиот двор цареви биле од македонската династија. Па и затоа тие биле
само Македонци, што никој и не го оспорил. Македонците во тн.византиска тема Македонија биле само едно:
Македонци- никако инаку или со друго име. За Македонија и Македонци се говори не само во 9 век и потоа
кога во Македонија повеќе немало Склавини=тн.Словени- Склавините биле само едно: само Повеќебожци со
својот Хора, кој бил само Кришна во Индија и Хорус во Египет... Токму и затоа сè до со 9 век имало само
Склавини= Повеќебожци и Ромејци (Римјани)= Христијани. Па Еладците целиот 19 век биле само Ромејци.
Бидејќи тн.Византија била во судир со Персија и исламот, царот не бил во состојба во исто време да се бори
и против наездите на Татарите= Бугарите- нив ги владееле ханови. Татарскиот= бугарскиот хан сакал да биде
цар равен на цариградскиот цар со својата патријаршија. Цариградскиот цар имал своја патријаршија од
времето на Јустинијан. Таа не била создадена од апостол како што била црквата на Апостол Павле,
Јустинијана Прва и Охридска архиепископија- таа била под царот додека тој столувал во Цариград. Ова било
сè до крстоносните војни, дело на католички Ватикан.
Рускиот автор Г.Острогорски (1992), во „Историја на Византија“- Скопје, пишува: Во 864 г. бугарскиот кнез
Борис го примил христијанството од Византија и го добил името на византискиот цар кој му кумувал. Грчкото
свештенство веднаш започнало со покрстување и се организира бугарската црква. Борис- Михајло бил
разочаран таа да стапи под управа на грчкото свештенство и да ја потчини на цариградската патријаршија.
Тој сакал младата црква да стане самостојна со сопствен патријарх. Затоа тој се обратил на Рим и папата
Никола I. Патријархот „и префрлил на римската црква за заблуди во прашањето на литургијата и на
црковната дисциплина, а пред се ја побивал западната наука за происходението на Светиот дух од Оца и
Сина (patra filioque). Во летото 867 г. на соборот под претседателство на царот е фрлена анатема на папата
Никола I, римската наука за происходението на Светиот дух е осудена како еретичка“.
Бидејќи цариградскиот цар на бугарската црква со нејзиниот поглавар не и’ дозволил таа да биде само под
татарскиот= бугарскиот цар, татарскиот= бугарскиот цар не бил признат. Од друга страна, што бугарската
црква со својот поглавар била само под цариградскиот патријарх, кој бил само под еден цариградскиот цар,
татарскиот= бугарскиот цар со неговата држава и црква ги поставил на најниско равниште. Всушност, ништо
посебно бугарско немало. Следи Бугарија со народ само од кога постои Бугарска црква со центар во Софија !
СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ СÈ (100%) МАКЕДОНСКО ИМ УНИШТИВАЛА!
Ватикан се бунел за приматот на Цариградската патријаршија, која не била апостолска црква. Следи таа за
време на крстоносните војни станала унијатска. Ова било повод, Русија Цариград го проколнала, и таа него и
не го бранела. На Ватикан му преостанала Охридската архиепископија. Султанот ја укинал 1767 г.
Филозовски факултет..., докторска дисертација (2015): „3. Кон крајот на февруари 1870 година бугарското
црковно- национално движење го постигнало својот најголем успех. На 27.02.1870 султанот Абдул Азис го
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потпишал ферманот за основање на самостојна бугарска црковна хиерархија под форма на Егзархија.
Следниот ден, големиот везир Али паша ги повикал членовите на двострана бугарско-грчка комисија и им
врачил по еден примерок од ферманот. Според членовите 3,4,6,7 и 9 од султановиот ферман, новата црква
била поставена во полузависна положба кон Цариградската Патријаршија, меѓутоа членот 10 од ферманот
сериозно ја загрозувал монополската позиција на Патријаршијата. Според овој член, територијалниот опсег
на Егзархијата целосно или делумно опфаќал повеќе епархии во Бугарија и Србија, како и Велешката
епархија во Македонија. Во истиот член ја допуштил можноста кон Бугарската Егзархија да се присоединат
оние епархии, во кои најмалку 2/3 од православното население би се изјаснило за тоа. Токму ваквата
можност предизвикала остар конфликт штотуку формираната Егзархија и ‘мајката црква’ “.
Токму со тоа што султанот Бугарската Егзархија ја поставил „во полузависна положба кон Цариградската
Патријаршија“, тој неа како самостојна не ја признал. Па со тоа што со „членот 10 од ферманот сериозно ја
загрозувал монополската позиција на Патријаршијата“, жестоко се бореле за Македонците, кои страдале. Со
тоа што било предвидено 2/3 население за во црква, Патријаршијата Македонци како Бугари убивала...
Ватикан ја остварил целта ,освен „Велешката епархија во Македонија“, другите се цариградски на Ватикан.
Следи Ханс- Лотар Штепан наведува: „Во 1870 год. султанот даде одобрение за афтокефалната Бугарска
православна црква, Егзархијата. Подоцна султанот се фалеше дека со тоа набил клин, кој има долготрајно
дејство врз односите помеѓу Бугарија и Грција. Ова и навистина се случи, но на прво место беше на товар на
Македонците, и тоа не само на нивниот јазик и идентитет, туку и на егзистенцијата на целиот народ“.
Ова било повод Македонците меѓусебно да се истребуваат само како султанови Грци и султанови Бугари!
УШТЕ ПРЕД 130 ГОДИНИ НА НЕКОИ ИМ БЕШЕ ЈАСНО, OF.NETT.MK, 07.10.2020.
Турците земаат имоти и животи на рајата, но не посегнуваат врз нејзиниот дух. Тие го уништуваат телото, но
духот го почитуваат. А егзархијата во Македонија ја врши најмизерната задача.
„Светата наша 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 врз нејзиниот дух. Тие го уништуваат телото, но
духот го почитуваат. А нашата света Егзархија го убива ова другото, постојаното.
Тоа ли е братски и христијански однос?“
Скопскиот митрополит Теодосиј Гологанов, во писмо од 22.06.1891 година”.
На меѓусебното истребување на султановите Грци и султановите Бугари, Македонците за да се спасат од
судирите на султановите црковни народи, тие преоѓале во унијатство, во кое победник бил само Ватикан!
СО ЧЛЕН 23 ОД БЕРЛИНСКИОТ ДОГОВОР 1878 Г. МАКЕДОНИЈА „БИ ДОБИЛА ПОЛИТИЧКА АВТОНОМИЈА“
ПОРАДИШТО СЛЕДИ ИЗБУВНУВАЊЕ НА ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА- СÈ ДО ДЕНЕС СТРАДА МАКЕДОНИЈА!
Замислете ја возбудата кога открив нов документ поврзан со Берлинскиот договор од 1878 година и тоа во
Стокхолм. Поточно членот 23 од истиот кој ја засега Македонија и кој е една од причините (повеќе историчари
се сложуваат со ова) за избувнувањето на Првата светска војна.
Документот е копиран и се наоѓа во Државниот архив на РМ.
Директорот на архивот на Шведска ми рече дека ова се документи кои никој не ги барал повеќе од 100
години.
Неисполнувањето на членот 23 од истиот договор е причината за формирањето на ВМРО.
Членот 23 од Берлинскиот договор е еден од двата основни документа, кои го определуваат државноправниот концепт на Македонија од овој период - вториот е Уставот на Македонските востаници од 1878
година.
Овој член, мошне добро ја открива не само играта на големите сили околу Македонија, туку и компромисите
што се правени за неа меѓу големите сили и Турција. Тој предвидува Македонија, како турска провинција, да
добие свој статут, поточно: устав, што значи, да добие посебен државно-правен статус, како оној на Крит, во
рамките на Турската империја. Според тоа, Македонија требало да добие свој гувернер и главен командант,
кому би му била доверена командата на војската. Применувајќи ги принципите на територијалната поделба на
Крит, Турција била задолжена територијата на Македонија да ја подели на санџаци (околии), чиј број би бил
дополнително одреден. Со овие територијално-административни единици би управувале мутасарифи, и тоа
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половината муслимани, а другата половина христијани, меѓутоа и едните и другите требало да бидат
службеници на царската влада. Помошниците на мутасарафите - муслиманите, би биле христијани, а на
христијаните - муслимани. Околиите би биле поделени на кази со кои би управувале кајмаками. Органскиот
устав на Крит, што значи и идниот устав на Македонија, предвидувал формирање специјален
административен совет во секоја територијално-административна единица, составен од по три члена
муслимани и три члена христијани. Бидејќи вакви совети се предвидувало да се формираат и во пониските
административно-територијални единици, доколку во нив живее исклучително христијанско - односно
муслиманско - население, советот би бил составен од шест христијански претставници, односно
муслимански. Со советот би раководел раководителот на територијалната администрација.
Подеталната разработка и анализа на членот 23 од Берлинскиот договор открива дека Македонија, според
него, би добила политичка автономија, во која македонскиот народ би имал пошироки можности да го изрази
својот национален индивилуалитет отколку што ги имал дотогаш под турска власт.
Оттогаш па натаму идејата за автономија на Македонија ќе биде водечка идеја што ќе го мотивира
национално ослободителното и револуционерното движење во земјата, добивајќи во различни услови и
различни облици, меѓутоа, секогаш присутна како барање и настојување македонскиот народ да добие свои
државно-правни рамки. Автономијата за Македонецот стана идеал на кој тој му ја посвети својата идна борба
за национална и политичка слобода и од простата причина што утврдувањето на автономниот државноправен статус на Македонија беше зацртан во државно-правен акт од меѓународен карактер. На тој начин, за
првпат во политичката историја на Македонија нејзе ѝ се признава автономен статус и таа се третира како
посебна етничка заедница и територијална единица. Практично, со членот 23 од Берлинскиот договор
Македонија се конституира како автономна област во своите геополитички и етнички граници во рамките на
Турската империја. На овој начин Македонија стана субјект во меѓународните односи и се здоби со
признавање како „етнички територијална единица со елементи на своја самобитност и самоуправување“.
(ФБ- 06.07.2016) САД, европски и балкански држави сè до денес жилаво се борат Македонците да не постојат!
БУГАРСКАТА ОКУПАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА !
Напис од ФБ од 18.02.2021 со насловот: 1942, Бугарската окупација во Македонија:
„Еднa пратка од Софија известила за појавата на мистериозни авиони над скопската област од кои биле
исфрлени летоци упатени кон населението и муниција за македонските востаници. Во една фаза на бунтот,
во истата пратка пишувало, бил направен обид за атентат врз Петар Грабовски, бугарскиот министер за
внатрешни работи. Во две села, и последниот бугарски службеник бил убиен од македонските групации...
Анти-Бугарското чувство во Скопје било огромно, едната група патриоти барала автономна Македонска
држава, а другата агитирала за целосно отцепување од Бугарија.”
„Evening star”. [volume] (Washington, D.C.), September 15, 1942.
Па како што Македонците се бореле против германската Бугарија за време на Балканските војни и Првата
светска војна, во која моја Битола цела била разурната, доказ Широксокак... со градби после таквите војни,
борбата на Македонците продолжила и за време на Втората светска војна како фашистичка, успевајќи неа да
ја победи. Борбата на Македонците со Бугарија продолжува целиот 20 и 21 век сè до конечната победа!
КОЈ Е ПРВИОТ НЕПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ ? САМО БУГАРИЈА ! ЗОШТО ? ЗАТОАШТО БУГАРИЈА
100% СЕ ОТКАЖА ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА; ПА ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ОД НЕА
ОКУПИРАН СО 100% МАКЕДОНЦИ Е ПОД БУГАРСКОТО РОПСТО; ВО Р.МАКЕДОНИЈА НЕ ПРИЗНАВА-ЛА
НИШТО МАКЕДОНСКО; ДУРИ ПРЕКУТРУПА ВО ШКИПТАРИЈА МАКЕДОНЦИТЕ ЗА НЕА БИЛЕ БУГАРИ !
Македонците за време на Балканските војни и Првата светска војна се бореле само за ослободување на
нивната Македонија која била петвековно турско=исламско ропство. Следи Македонците биле изиграни од
православните нови 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 сè македонско да биде бугарско. А тоа и не било така: Бугарија
100% се откажала од Егејскиот дел на Македонија со сите нејзини преселници во Бугарија, заборавајќи ги
нивните имоти со пасишта, гори...планини. Па значи, 100% Егејскиот дел на Македонија не бил бугарски..
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Со тоа што Бугарија 100% се откажала од Егејскиот дел на Македонија како бугарски со своите жители
Бугари, се потврдува, во Егејскиот дел на Македонија не можело да има-ло Бугари туку сите тие си биле само
едно- 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 овде, во Вардарскиот дел на
Македонија кој и припаднал на Србија, таа братски војувала заедно со Елада како бугарски непријаели.
Следи 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 потоа и да го припои кон
Бугарија, како што бил и Пиринскиот дел на Македонија. Па 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 со Хомеров славо-македонски јазик.
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- прв- со
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 па дури 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
само сè македонско. Секако, Бугарија преку бугарашите успеала од уставот на Р.Македонија да се бриши
грижата на Македонците во соседните држави- само Р.Македонија си се граничи само со себе.
Следи со наведеното се потврдува, Ватикан, Европа и САД отсекогаш биле против сè 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 извршила агресија; 2015 година беше дури и 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 ножевите и 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 само за лага...!
МАКЕДОНЦИТЕ ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА ДО 1963 ГОД. ВО БУГАРИЈА ИМАЛЕ МАЛЦИНСКИ ПРАВА !
ПОТОА МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА ЖИВЕАТ 100% ВО РОПСТВО- БЕЗ НИЕДНО МАЛЦИНСКО 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 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 Македонци и 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
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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“.
БУГАРСКИОТ ЦАРСКИ ДВОР, КОЈ БИЛ ГЕРМАНСКИ, НАРЕДИЛ ДА СЕ УБИЕ ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ !
Слобода или Смрт March 18 at 1:53 PM •
Иван Ванчо Михајлов го организирал убиството на Тодор Александров!
„Пред четири години, Џон Битов, долгогодишен претседател на МПО, во еден подолг разговор воден со него
во Торонто, самиот ми изјави дека Ванчо Михајлов, при нивната средба во Рим во 1960 година, отворено му
признал дека тој го организирал убиството на Тодор Александров! Според тоа, имајќи ги предвид и сите
документи, сведочења, пишувања, изјави, мислења и констатации, сметам дека зад планот за ликвидација
стои бугарската влада и Воениот сојуз, кои со знаење, односно со учество на Ванчо Михајлов, го
организирале убиството на Александров“, тврди проф. д-р Зоран Тодоровски, директор на Државниот архив
на Македонија. Ова е прва ваква конкретна изјава на македонски историчар поврзана со ликвидацијата на
легендарниот лидер на ВМРО, убиен на 31 август 1924 година во близина на селото Лопово на Пирин.
Министерот Јанко Стојанчов бил задолжен да го организира убиството
Според проф. д-р Зоран Тодоровски, најдобар познавач на историјата на ВМРО, особено на животот и делото
на нејзиниот последен вистински лидер, по објавувањето на Мајскиот манифест и по откажувањето на
потписите од страна на Александров и Протогеров, односите меѓу двајцата највлијателни членови на ЦK на
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ВМРО и бугарската влада во голема мера биле оладени. И покрај тоа што Александров се откажал од
Манифестот за обединување и заедничко дејствување на левата и на десната струја во македонското
револуционерно движење, бугарската влада сѐ уште се сомневала во неговите изјави дека сосема ја
отфрлил новата ориентација на Организацијата. Всушност, „бугарското правителство“ никако не можело да
се помири во фактот дека ВМРО може да дејствува самостојно и независно од нејзината политика.
Ваквата недоверба кај бугарската влада ја потврдува Мишо Шкартов, но и Благој Видов, според кои, и покрај
откажувањето на Александров од Мајскиот манифест, „сомневањата кај владата не исчезнаа“, тој ја загуби
довербата, а премиерот Цанков сфати дека Александров „не може да биде слепо орудие во прогонот на
левите елементи“. Затоа во бугарската влада созреала идејата „Александров да биде отстранет“, но вината
„да не падне врз владата“, туку да се „заблуди општественото мнение и целата вина да падне врз
македонската левица и Kомунистичката партија на Бугарија“. Всушност, натамошното опстојување на
Александров на политичката сцена станало опасно за самата бугарска влада, која не можела веќе сериозно
да смета на него. Затоа, за да ги парализира и да ги ограничи неговите дејства, односно да го спречи
неговото „самоволие“, владата на Цанков сметала дека само со негово физичко отстранување од
раководната позиција во ВМРО ќе ја врати Организацијата во своите редови, вели д-р Тодоровски.
Тој додава дека според подоцнежната изјава на Мишо Шкартов, војвода и долгогодишен активист на ВМРО,
за „извршување на планот за убиство на Александров“ бил задолжен Јанко Стојанчов, министер за
правосудство во бугарската влада и близок пријател на Тодор Александров. За извршување на планот,
Стојанчов се сретнал со Александар Василев, или Алеко Пашата, најмоќниот човек на Организацијата во
Петричкиот округ, а на средбата присуствувале и физичките убијци, Штерјо Влахов и Динчо Вретенаров.
Според Благој Видов, во планот за убиството на Александров учествувала и друга група од Воениот сојуз,
која исто така не била задоволна од контактите на Александров со Советскиот Сојуз, нарекувајќи го
„болшевички агент“. Претставници на Воениот сојуз, односно офицерите Стојанов и Порков, блиски на ВМРО,
во Св. Врач, денешен Сандански, се сретнале со Георги Атанасов, кому како поранешен полковник му го
изложиле планот за отстранување на Александров, ветувајќи му помош заедно со Алеко Пашата да застанат
на чело на ВМРО. Со тоа, како што забележал Димитар Поп Ефтимов во своите спомени, судбината на Тодор
Александров била решена: „Тој беше веќе незгоден за бугарската влада, а државата и царот немаа и не
можеа да имаат никаква доверба“.
Му ја искористиле големата амбиција за власт
Во меѓувреме, бугарската влада и Воениот сојуз тајно веќе застанале зад Ванчо Михајлов како најупатен
човек во раководството на ВМРО, пунктов началник на Софија и одговорно лице за врска со министерот на
војската, Иван В’лков. Притоа, бугарските политичари го имале предвид и фактот дека момчето од Штип било
крајно амбициозно за власт. Впрочем, токму затоа веднаш по убиството на Александров застанале зад
неговата кандидатура за лидер на ВМРО, сметајќи дека тој успешно ќе го продолжи генералниот курс на
Организацијата и ќе им биде многу полојален од Александров во водењето на нивната внатрешна и
надворешна политика. Затоа, не случајно, Ванчо Михајлов веднаш по убиството на Александров бил
определен за негов заменик, односно самоиницијативно се поставил за секретар на ЦK на ВМРО, функција
што според Правилникот на Организацијата не била предвидена. Во тоа својство, значи како таканаречен
секретар, почнал да ги потпишува окружните писма во име на ЦK ВМРО.
„Анализирајќи ги сите околности што доведоа до убиството на Тодор Александров, а врз основа на
документи, изјави и пишувања на лицата што нaпоредно биле вклучени во тајните на ВМРО, сметам дека
сосема е јасно оти Ванчо Михајлов директно бил замешан во убиството на Тодор Александров. Самиот тој во
своите спомени пишува дека на 29 август 1924 година Александров се подготвувал да замине на Серскиот
окружен конгрес, иако претчувствувал дека нешто ќе се случи, па затоа тој, односно Ванчо Михајлов, демек
добронамерно му укажувал оти нема ’верба во Алековци’ а притоа како одговорен човек во ВМРО за
безбедноста не презел никакви мерки за обезбедување на лидерот. Kога Тодор заминал од Софија на
Серскиот окружен конгрес, Ванчо Михајлов, како што пишува самиот во своите спомени, заминал со некој
негов ’универзитетски другар’, не кажува кој, се разбира, два дена на екскурзија до Витоша, наводно за да се
одмори од тешката работа во претставништвото на ВМРО, бидејќи, како што вели, немал излезено ’три
години’ од градот. Затоа, како што вели, два дена по убиството на Александров, кога го барале по телефон од
Св. Врач, не можеле да го најдат. Kога најпосле го нашле и го повикале да дојде заедно со Kирил Прличев,
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Михаил Монев, Панчо Михајлов и Никола Велев, а сѐ уште никој не знаел за убиството, тој во разговорот со
Прличев долго се двоумел, се сомневал, па бил и уплашен дека ’серчаните’ може да им направат стапица,
велејќи ’мене ме нема таму каде што е Тодор’. Притоа на инсистирање на Прличев дека треба задолжително
да оди, Ванчо Михајлов рекол дека не верува дека ќе одат до крајност, но, во секој случај, ’претполагам една
можност од 5 проценти за тоа’. Со ваквите изјави, Ванчо Михајлов дава до знаење дека ако Александров
биде убиен, тој треба да остане жив за да продолжи да ја раководи Организацијата.
Сомнително однесување на погребот
Тодоровски наведува дека сепак првото директно сомневање за учеството на Иван Михајлов во убиството на
Тодор Александров му се појавило летото 1982 година кога бил да го посети неговиот гроб.
- Во селото Сугарево разговарав со една стара жена, која во малата рекичка ги испрала крвавите алишта на
Александров, но и со старецот што го направил ковчегот од некоја стара врата. Старецот ми раскажа дека по
погребот на Александров, луѓето што биле на погребот испекле теле, сите што биле присутни јаделе,
зборувале меѓу себе, го споменувале Александров, а само Ванчо Михајлов молчел, не каснал од месото, се
држел мошне воздржано, претпазливо и уплашено. Ваквото сомнително однесување на Михајлов може да се
објасни дека тој се плашел некој од присутните на погребот да не знае или да не ги открие неговите
заткулисни игри околу подготовките на заговорот против Александров - потенцира тој.
Дополнителен доказ за ваквите сомнежи е тоа што единаесет дена подоцна, кога во Софија се договарале
тој, Панчо Михајлов, Петар Шанданов, Kирил Дрангов и Јордан Ѓурков да заминат за Горна Џумаја за да ги
ликвидираат наводните интелектуални убијци на Тодор Александров, Ванчо Михајлов повторно не заминал,
преправајќи се дека е болен, притоа велејќи дека „ако дознаат Алековци“ оти и тој патува со нив заедно „не е
исклучена можноста да ни подготват заседа пред Горна Џумаја и да не испотепаат уште по патот“.
Kога била организирана, пак, акцијата за фаќање на физичките убијци на Александров, Ванчо Михајлов не се
ни обидел живи да бидат фатени за да може да бидат испрашани и да ги кажат наредбодателите на
убиството. По наредба на бугарскиот министер на војската, Иван В’лков и полковникот Kрстев, бугарските
воени единици и милицијата ги ликвидирале убијците Влахов и Вретенаров без да се обидат да ги фатат
живи и да направат истрага, да ги испрашаат за убиството.
Според некои изјави, самиот Ванчо Михајлов од канцеларијата на Иван В’лков ја диригирал акцијата за
ликвидација на сите што можеле да проговорат за неговата замешаност во ликвидацијата на Александров.
Затоа била запалена дури и плевната во која се криеле убијците, иако постоеле услови да бидат фатени
живи. Постои писмо на Ванчо Михајлов до Александар Протогеров од 22 септември 1924 година во кое меѓу
другото пишува: „Се радуваме на убивањето на Штерју и Динчо“. Значи, се радува на нивното убиство
наместо да се радува на нивно фаќање, истрага и испитување. Дека Ванчо Михајлов е длабоко замешан во
убиството на Тодор Александров може да се види и од спомените на неговиот кум, Ангел Узунов, пунктов
началник на Ќустендилскиот округ на ВМРО: Откако дознав за убиството на Александров, веднаш помислив
дека тоа е дело на Михајлов. Тој веројатно се здружил со владата, која, плашејќи се од преговорите со
болшевиците, бараше сојузници кои ќе ја елиминираат и ќе ја отстранат ВМРО од тој пат. Можеби Михајлов
им се видел најсоодветен како помлад, а и веќе беше учествувал во прогоните на земјоделците.
- Многу е веројатно дека Цанков знаеше оти Александров нема многу добро мислење за Михајлов и го
нарекуваше изветреан, заборавенко, го обвинуваше за трошење пари на Организацијата итн. Сето тоа
претпоставувам дека го озлобило Михајлов против него...’ Притоа треба да се знае дека Александров
намерно бил убиен во присуство на членот на ЦK на ВМРО, Александар Протогеров за да се насочи вината
кон него и кон левицата на ВМРО. Затоа убиството на Протогеров, четири години подоцна, Ванчо Михајлов го
правда со изјавите дека Протогеров бил замешан во убиството на Александров“, објаснува директорот на
Државниот архив на Македонија.
По убиството на Тодор Александров, едно од најмистериозните убиства во македонското револуционерно
движење, планот на Ванчо Михајлов за ликвидирање на убијците на Александров, а всушност за ликвидација
на левицата во македонското револуционерно движење, се проширил во цела Пиринска Македонија.
Неговиот план, планот на самоназначениот секретар на Тодор Александров, предвидувал обезглавување и
уништување на таканаречено „серско крило“ и на федеративната организација, односно на комплетната
прогресивна македонска левица групирана околу Димо Хаџи Димов.
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Според опширниот „политички извештај“ на Бохдан Павлу, амбасадор на Чехословачка во Софија, испратен
на 18 септември 1924 година до министерот за надворешни работи во Прага, на панихидата во Софија по
повод смртта на Александров присуствувале околу 10.000 - 12.000 души и биле отпечатени 63 некролози во
весниците. Блискиот пријател и уште поблизок непријател, неговиот штипски сограѓанин и еден од
организаторите на неговата ликвидација, злогласниот Ванчо Михајлов, живееше точно уште 66 години по
убиството на својот шеф, и не му недостигаше влакно од главата. Всушност, влакно можеби му недостигаше,
но главата, велат, бесполезно, за Македонија, се разбира, му остана на рамена полни 94 години!
Аргир кажа: „Великиот Тодор не е повеќе со нас“
Следниот ден, кога во Мелничко Аргир Манасиев, првпат, пред групата во која биле Ванчо Михајлов, Kирил
Прличев, Михаил Монев, Панчо Михајлов и Никола Велев, соопштил дека „великиот Тодор не е повеќе со
нас“, неколкумина од групата не сфатиле точно што кажал Манасиев. Kога Панчо Михајлов возбудено
прашал: Што, што рече, Аргир? , смирениот Ванчо Михајлов како да знаел што сака да каже Манасиев па
самиот му објаснил на Панчо Михајлов: Јасно е што, убиен е Тодор! Значи од нејасните и конфузни зборови
на Аргир Манасиев на Ванчо Михајлов веднаш му било јасно дека Александров е убиен, односно како
претходно веќе да бил известен за трагичниот настан.
Се криел и од најблиските соработници
- Според спомените на Петар Шанданов кој имал средба со веќе осудениот лидер на ВМРО на 26 август 1924
година во Ќустендил, значи само неколку дена пред неговото убиство, Александров му се пожалил за
затегнатите односи во раководството на Организацијата, велејќи му дека „моите односи со Алеко и Атанасов
се затегнати до прекинување“, а освен тоа, „на мое големо изненадување изгледа со нив се ујдисал и
Протогеров, а паралелно со тоа е создадена и атмосфера на несогласување и сред емиграцијата во Бугарија,
особено во врвот на Илинденската организација“. Притоа, Александров му рекол дека „собрал цело досие со
престапи на Алеко и Атанасов“ што се состоеле од „грабежи и убиства“. Знаејќи ја атмосферата што се
создавала околу него, Александров од јуни до август 1924 година, значи од враќањето во Софија до неговото
убиство, дејствувал мошне конспиративно, престојувајќи во Петричкиот округ и во Ќустендил, кај пунктовиот
началник Ангел Узунов, криејќи се и од своите најблиски соработници, вели д-р Тодоровски.
Блаже Миневски
АКО ПЕЛАЗГИТЕ БИЛЕ „ПРОТО-СЛОВЕНИ“, А ПЕЛАЗГИ БИЛЕ ХЕЛЕНИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ, КАКО ШТО
БИЛЕ И ЕТРУРЦИТЕ СОЗДАВАЧИ НА РИМ, А РИМЈАНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ПЕЛАЗГИСКИ, СЛОВЕНИТЕ ЛАГА !
Според Херодот, Тукидид, Платон...Јустин, Хелените и Македенците биле Пелазги. Па Херодот вели,
Хелените во Јонија биле варвари, како што биле варвари и Македонците. Се заклучува, пелазгискиот јазик
бил варварски, народен во 5 век (Приск). Таков јазик бил на Склавините (Прокопиј, Јордан) на Балканот.
Токму тој варварски=пелазгиски бил јазикот на Римјаните (Дионисиј Халикарнишки- тој во Рим живеел во 1
век). На Рим создавачи биле Етрурците кои биле Пелазги. Тие го обожувале Перун како во Русија, пишеле со
руни во кои имало Кирилични слова. Руните биле во употреба во Германија, Скандинавија, Русија до со
Индија. Според флората и фауната белата раса, во која припаѓале Ведите во Индија и Русите, од Индија и
Русија не можела да потекне белата раса. Бидејќи прататковината на Словените била во Русија, каде била
најстарата Триполска култура, таа според флората и фауната во Русија не можела да потекне, нејзиното
потекло било само од југот- само од источното средоземје каде се одгледувала пченицата (Херодот) а руски
бил конопот поврзан со опиумот, темниот индиски чај, памук...само со диво говедо- домашното било само
јужно од реката Дунав, на Балканскиот Полуостров-сè 100% југот.
Според Г.Гриневич, на Фаустовиот диск се најдувало слоговно писмо, кое било истоветно со она во
Триполската култура. Тоа било како и кај Етрурција. Според него, Пелазгите биле „Прото-словените“. Во
прилог се дополнува, што Гриневич уште пишува: „Но што ако традиционалните мислења бидат побиени и
отфрлени ? Веројатно, како по примерот на Фаистосовиот диск (островот Крит) тоа не било азбучно туку
симболично пишување ? Јас почнав да го анализирам етрурското писмо и избројав преку 70 различни видови
симболи, премногу за буквалната азбука. Наместо тоа, значи било силаболско пишување. Кога веќе ги
споредив етрурските симболи со хоризонтални и вертикални пишувања, со рецки, јас веднаш забележав
комплетна сличност меѓу 80% од двата видови на пишувања. Анализите покажаа дека граматички и вокално
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преткирилското и етрурското писмо биле, без сомнение, многу слични. Понатаму, јас пронајдов и потврди на
фактот дека Етрурците навистина се нарекувале себеси Ресени“.
Бидејќи Пелазгите биле „Прото-словени“, кои пишеле со руни писмо до со Индија, Словените се лага. (ФБ14.07.2017) Словени според Слово и Божјо Слово, проповедано и од Константин (Кирил) Филозоф од 9 век!
БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА БИЛЕ ФАШИСТИЧКИ, А АСНОМ БИЛ АНТИФАШИСТИЧКИ КОЈ СЕ
БОРЕЛ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОД ФАШИСТИЧКИТЕ БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА, СÈ ДО
ДЕНЕС БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА СИ ОСТАНАЛЕ САМО 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. И затоа ќе 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 само турско-ромска.
Авторите пишуваат, 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, и затоа нив си ги мразат.
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 само 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. Па следи 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, 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 само за 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. Токму
од таа цела наша Македонија Бугарија се откажала од Егејска Македонија, Пиринска до денес е окупирана и
нејзините Македонци се во ропство,а АСНОМ-ска ќе ја делат братски со Арнаутите (14.07.2017), дело на САД
и Европа !
ЗОШТО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ НАРОД, А ЕЛАДЦИТЕ, БУГАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ НЕ СЕ НАРОДИ? ПА СЛЕДИ
ВО Р.МАКЕДОНИЈА СÈ УШТЕ ИМА МНОШТО ДИАЛЕКТИ, А СОСЕДИТЕ СЕ СО ЈАЗИЦИ - БЕЗ ДИАЛЕКТИ !
Секоја земја мора да постојат мноштво дијалекти.
Таков е случајот со Македонците, чии говори сè до денес постојат, кои биле Хомерови.
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Следи Хомеровиот јазик бил само словенски (Пасоф- 1815), па и само славо- македонски (Чулкас- 1907), од
кого произлегол и бугарскиот јазик.
Првиот бугарски јазик од 19 в. бил говор од Варна, за Григор Прличев далечен, и недоразбрлив, на кого Рајко
Жинзифов бил лош поет кога тој него и него познавал.
Григор Прличев творел на брсјачкиот, а своите ги терал тие да пишуваат на брсјачки.
Бидејќи ваква си била состојбата, Бугарија во 2/2 на 20 век го променала својот јазик, таа зела западен говор,
близок до на македонските говори. Следи,според Х- Л.Штепан, Македонците да им се исмејуваат на Бугарите!
Токму затоа само така Бугарија од 2/2 на 20 век (само после 1974 година) си ги помакедончила своите Бугари,
сакајќи да им се доближи на македонските говори. Веројатно, ова било дело на Македонците во Бугарија итн.
Со тоа што иако Р.Македонија има свој АСНОМ-ски јазик кој бил брсјачкиот на Григор Прличев..., до денес
Р.Македонија, Пиринскиот, Егејскиот дел и Преспа... на целокупната Македонија си ги задржале своите
говори, најповеќе во Р.Македонија како македонска слободна држава, во која непречено си опстојувале итн.
Напротив во Елада домородното население се одродило од Хомеровиот словенски и славо-македонски јазик
што било само со наследниците на коине (19 век т.н. старо-грчки) катаревуса и димотики, уништувајќи ги сите
Хомерови говори, што продолжило и во Егејскиот дел на Македонија под окупација од 1913 година, интезивно
одродување на нашиот македонски народ што било од 1981 година, кога Елада била примена во Европа. Па
Европа финансирала во Елада само градинки за македончињата, тие да се одродат од македонските говори.
Иста е состојбата во Шкиптарија со во 1972 година реформираниот шкиптарски јазик кој бил дури монголски.
Следи Гегите во Црна Гора тој јазик до 1980 година не го познавале - тој бил внесен од Косово со Приштина
каде тој јазик се изучувал. Па „татко“ на обединувањето на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) бил Тито.
Токму само поради овој монголски како турски јазик Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) грешат со
изговорување на Хомеровите родови, кои биле само словенски и само славо-македонски- само македонски.
Следи Еладците и Шкиптарите се Хомерови изроди - Бугарите се само македонски изроди! (ФБ- 14.09.2019)
КРСТЕ МИСИРКОВ ПИШУВАЛ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК - МАКЕДОНЦИТЕ САМО МАКЕДОНЦИ !
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ ХОМЕРОВ (ЧУЛКАС- 1907), А ВТОР ХОМЕР БИЛ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ !
Пиринска Камбана (14.07.2020)
Списанието „ВАРДАР“ од 1905 година - првото списание кое го уредувал МИСИРКОВ, пишувано на
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Зошто Бугарите бараат да биде избришана македонската историја, и потоа тие да ни ја наметнат нивната
бугарска фалсификат историја?
Затоа што сакаат да ја скријат вистината дека Македонците постоеле долго време пред појавата на Тито и
Коминтерната.
Ова е насловната страница на првиот (и единствен) број на списанието Вардар, печатено во 1905 година во
Одеса, тогашна Русија (денес во Украина).
Вардар е прво списание кое е пишувано на македонски јазик, а главен уредник е Крсте Петков Мисирков.
На првата страница Мисирков пишува: „Бугарите и Србите не милуваат појавувањето на „Вардар“ со неговата
нова национална програма, како нешчо шчо может да нанесит смртен удар на нивните национални стремења
во Македонија...“
Подоцна Мисирков ќе уредува и други весници и списанија, меѓу кои е и многу попознатото „Македонски
голос“, но „Вардар“ е неговиот првенец.
Во прилог на написот се дополнува Хомеровиот јазик бил славо- македонски, што го утврдил грчкиот лингвист
(Чулкас- 1907). Втор (дефтерос=де фтер=втер=втор) Омер бил Григор Прличев, награден од баварскиот
принц Отон- прв еладски крал. Григор Прличев како Хомер понатаму пишувал на својот брсјачки Хомеров
говор, но не на бугарскиот јазик кој и не го познавал. Тој сите ги советувал тие да пишуваат на брсјачки,
никако на бугарски. Пак, Рајко Жинзифов било лош поет на бугарски јазик, оти него не го познавал. Кочо
Рацин пишувал на Хомеров стил, на истиот говор на кого пишувал Григор Прличев. Брсјачкиот на кого
пишувал Крсте Петков Мисирков не бил јазик на Тито или Коминтерната, туку на Хомер чиј јазик бил славомакедонски од старата ера! (ФБ- 14.07.2020)
СУЛТАНОТ ИМ НАБИЛ КЛИН НА БУГАРИТЕ. БУГАРИТЕ БИЛЕ САМО СУЛТАНОВИ КЛИНОСАНИ БУГАРИ !

42
Следи Ханс- Лотар Штепан наведува: „Во 1870 год. султанот даде одобрение за афтокефалната Бугарска
православна црква, Егзархијата. Подоцна султанот се фалеше дека со тоа набил клин, кој има долготрајно
дејство врз односите помеѓу Бугарија и Грција. Ова и навистина се случи, но на прво место беше на товар на
Македонците, и тоа не само на нивниот јазик и идентитет, туку и на егзистенцијата на целиот народ“. Еј кутри
македонски изроди Бугари, бугараши... ! (ФБ- 14.07.2019) Султанот гадно ве зафркнал, тој сите ве клиносал !
Ѓ. ДИМИТРОВ ДЕЕЦ ЗА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА, МАКЕДОНСКИ НАРОД, МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ... !
Македонците во Втората светска војна си имале своја војска, свој генерален штаб... и Германците им се
обраќале на Македонците како на македонски генерален штаб итн. -Македонците само Македонци!
Бидејќи Македонците живееле на просторите на античка Македонија, во која ништо не било донесено од
Подунавјето или од ненаселените Заткарпати, Македонците биле домородни. Токму тие опстоиле ДНКблиски само на Критјаните а никако на денешните Подунавци и Заткарпатци од словенски простори.
Следи Македонија и Македонците не почнале со својата историја само како Коминтеровска творба, а водач и’
бил Бугаринот Ѓорѓи Димитров- така велат денешните Бугари. Повеќепати сум го слушал 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 македонски великан- деец за македонска држава,
македонски народ, македонски јазик, историја, сè македонско.
Георги Димитров е првиот претседател на НР Бугарија, кој го признаваше македонскиот народ, јазик и
културната посебност. Еве што тој говореше за фашистичка Бугарија, фашистичките Бугари, убијци на
Македонци: партизани беа попови, трговци, учители, ученици, студенти ..., сите само Македонци:
„Македонскиот народ има многу непријатели. Меѓутоа најопасен негов непријател се агентите на бугарскиот
империјализам, бугарскиот монархизам, бугарскиот фашизам...“. Сè тоа важи сè и денес!
Да се надеваме, Георги Димитров ќе го заземе своето место во најкрвавата македонска историја !
НЕСВЕСНИ ИСТОРИЧАРИ СОЗДАВАЛЕ И СОЗДАВААТ САМО ЗБРКИ ВО МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА !
Со појавување на весникот „Дело“ во него почнав да се јавувам со историски написи, а таков беше и оној дека
Албанија била само на Кавказ, во кого ја наведив картата на Страбо, со Албанија само на Кавказ итн.
Бев изненадев кога од некој лекар во странство Иван Минев во весникот беше објавено дека Македонците
(Гоце Делчев, Даме Груев...) биле Бугари. Оттогаш весникот го замразив, и повеќе не сакав да го видам.
На 06.03.2015 прочитав дека Зоран Тодоровски- историчар починал во својата 65 година. Тој бил директор на
Државниот архив на Р.Македонија. За секој мртовец сè најубаво, ама за тој како историчар сè најлошо.
Како е можно човек кој учествувал во издавањето на „Дневникот на Мисирков“ како претставник од нашата
македонска страна заедно со бугарската страна, а Бугарите до денес не го признаваат нашиот македонски
народ, да учествува во такво антимакедонско дело. Тој дозволил Крсте Петков Мисирков да се нарече само
Бугарин. При ова пригода само да наведам една реченица од нашиот великан Крсте Петко Мисирков кој токму
само за неговата македонска Македонија бил страдалник. Тој ако би бил Бугарин, тој ќе би живеел многу убав
и богат живот како Бугарин, а не тој страдалник да падне во најголема сиромаштија до гуша, и тоа само како
закана, тој да биде скршен, повеќе да не е македонски Македонец туку само едно: бугарски Македонец. Еве ја
неговата реченица, искажана во неговото најголемо разочарување за македонската состојба, што за некои
дури и денес таа важи. Таа гласи: Македонецот за пари Циганин ќе се направи.
Следи Цигани се сите историчари, политичари, видни лица за кои Македонците биле бугарски- ЛУДАЦИ.
Досега сум објавил 113 книги, во кои е и книгата дека Бугарите биле Македонци, види www.brigien.com, како и
мноштво ФБ написи, во кои се говори дека Булгарија била македонска, се булгарско било македонско, има
српско предание дека Белград и Смедерево биле во Македонија, а Македонија била до реката Дунав, што
било променато со наводот на Германецот Цојне, и тоа само во 1808 година, Полуостровот да се нарече
Балкански, според планината Балкан, како што било со според Пиринеи Пиринејски- тој бил Ибериски итн.
Бидејќи Македонија била до реката Дунав од времето на Филип Македонски, тоа останало до 1808 година.
Тој како историчар никогаш не научил дека поимот булгар не е етнички туку само општ поим- булгар= булг ар:
булг= болг= волг= волк= Volk= фолк= полк- полка. Или Бургас од бург= булг- во Охрид Григор, а во Битола
Глигор, или аре со але и Арбанија со Албанија. Следи самиот поим означува само народ. И затоа Татарите
биле наречени само како Булгар-и, само едно: народ. Поимот Монгол=мон гол бил многу понов. Па бидејќи
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имало само бугарско кнежество, во првите пописи во 19 век Гагаузите самите си се попишале само за Стари
Бугари, а Белците само како Ново Бугари. Меѓутоа, бугарска држава со бугарски народ имало само од 1908
година. И замислете, за миг сè македонско= балканско станало бугарско.
Па следи бидејќи Гагаузите со висок монголски удел се изјаснале за Стари Бугари, произлегува заклучокот,
Македонците во цела Бугарија во целиот 19 век си станале само едно: само Ново Бугари. На здравје!
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ДО ДЕНЕС И ЗА НАВЕК СЕ САМО МАКЕДОНЦИ !
КРУМ МОНЕВ-ПИРИНСКИ СОЛЖЕНИЦИН, СТРАДАЛ ВО БУГАРСКИ КОМУНИСТИЧКИ ЛОГОРИ И ЗАТВОРИ!
Денес (18.02.2021) се навршуваат 20 години од смртта на Крум Монев - пиринскиот Солженицин, кој поминал
долги години во логори и затвори на комунистичка Бугарија поради својата македонска самоопределба.
Неговите спомени во 3 тома - Македонија мојата потпора издадени во 1993 г. во Благоевград се жив сведок
за времето и страдањата на луѓето со македонска самосвест во Комунистика Бугарија. (ФБ-напис 18.02.2021)
ЗАМИСЛЕТЕ, ЛАКРДИЈА, ТАТАРИТЕ СО МОНГОЛСКО ПЕРЧЕ КОИ БИЛЕ МОНГОЛСКИ ПОВЕЌЕБОЖЦИ СИ
ГИ ОСНОВАЛЕ ПРВИТЕ ЦРКВИ ВО ФИЛИПИ И СОЛУН-АПОСТОЛ ПАВЛЕ БИЛ ЕДНОБОЖЕЦ И БЕЗ ПЕРЧЕ !
За американската НХФ, црквите основани од апостол Павле во Филипи и Солун се македонски, а првите
христијани во Европа – Македонци! (Денешен весник, 14.07.2015)
На една од последните видео прес конференции, шефовите на бугарската и македонската историска
комисија, Ангел Димитров и Драги Ѓоргиев истакнаа една работа која кај нас помина незабележано. Како што
истакна Димитров, наведувајќи примери на „глупости“ во нашите учебници по историја, во еден од нив стоело
дека црквата во Филипи, првата црква која апостол Павле ја основал на тлото во Европа, е македонска. Тоа
било глупост, рече Димитров, и двете комисии, бугарската и нашата се согласиле дека тоа треба да се
избрише. Ѓоргиев на ова премолчи, но и немаше што да каже кога веќе нашите политички комесари –
историчари по професија – се согласиле со бугарските забелешки (јасно ви е белким дека тука Бугарите не
одработувале само за себе, туку и, или пред се, за Грците).
И навистина, ако сте од родот на „шарените“ социолози и слични суштества, ако имате исушена рака или ако
сте црпнат од нива, оваа забелешка на Бугарите прифатена од Северните, ќе ви изгледа во ред. Црквата во
Филипи македонска? Ама ајде ви се молам! Уааа антиквизатори!
Арно ама, ако го ставите малку прстот на чело, ќе видите дека таа црква, кога веќе е основана во Македонија,
може слободно да ја носи придавката „македонска“. Не може да ја носи придавката „бугарска“, „грчка“, уште
помалку „северна“ итн. Како и таа во Солун. Можете кон таа придавка да додадете дека од таа црква
основана од апостол Павле, настанале денешните цркви на Балканот (во Бугарија, Србија, Македонија итн,
освен во Грција која нека си влече корени од црквата во Коринт), значи не мора да имате тесен ум па да ја
поврзете денешната МПЦ директно со таа црква и да градите ексклузивитет врз таа основа, но дека црквата
во Филипи била македонска, како и таа во Солун, и дека од тие цркви денес се изродени праволсавните цркви
не само во овој дел на светот, туку и пошироко (не отишол апостолот во Русија, нели) тоа е факт. А, токму тоа
стоело во нашиот учебник, дека црквата е македонска, што за двете комисии или како што ја нарекуваме –
„мешавитата“, било, замислете – глупост.
И тоа ни го велат луѓе кои прифатиле дека тие во себе ја носат, што би рекол Заев, „историската вистина“.
Исто како што политичките комесари во четите на Хитлер и во четите на Сталин ја носеа со себе апсолутната
вистина за тоа кој систем е најдобар на светот, па имаа задача да внимаваат другите војници да не се
однесуваат надвор од таа нивна апсолутна вистина.
Во секој случај, тој беден и мизерен чин на искривување на една реалност, кај нас помина незабележено. Од
нашата наука за антиката која очигледно не е тоа, од нашите теолози кои многу добро знаат дека апостол
Павле прави разлика меѓу Македонците и Елините во своите посланија, и се разбира, од цветот на Заевата
демократија, бедното и неписмено новинарство во Северна.
Но, не мислат сите така. Еве што за ова велат од Националната христијанска фондација во текстот подоле од
овие редови. Да не бидам разбран погрешно, не што велат за Димитров и Ѓоргиев, не за нашиот учебник, туку
за Македонците од времето на апостол Павле во една тематика која е од сосема друга природа. А, и
господата од НХФ, на кои сигурно ни на крај памет не им е грчко-македонската расправа (грчко-северна
расправа веќе не постои, нели) – прашање е дали воопшто и чуле за нејзе, а и нивниот текст нема допирна
точка со тоа – секако знаат дека апостол Павле правел разлика меѓу тоа кои се Елините, а кои Македонците.
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Македонци, кои според еден наш историски приучен политичар, во тоа време ги немало зашто Римјаните ги
раселиле.
Се разбира, тие од НХФ не велат со овој текст дека ние, денешните Македонци и тогашните, сме едно те
исто. Далеку од тоа, но од друга страна никој со малку разум не може да тврди и дека нема некоја линија или
барем тенка свилена нишка што не поврзува. Но, тие од НХФ очигледно исто така многу добро сфаќаат дека
тие Македонци не се Грци, па тука очигледно не постои ни тенката свилена нишка.
Инаку, Националната христијанска фондација е осма по големина непрофитна невладина организација во
САД, која им помага на донаторите за тоа каде да се насочат нивните средства. Од 1982 година до денес таа
има собрано и пласирано над 13 милијрди долари. Само име на организацијата доволно кажува за нејзините
цели и ангажмани.
Основана е од Лари Баркет, Рон Блу и Тери Паркер во 1982 година. Авторката на овој текст е главен уредник
на нивниот портал, новинар по професија, посветена на христијанството.
Самиот текст е инсипиран од благодарноста која апостол Павле ја искажува кон црквата во Филипи и кон таа
во Солун, кон тие први верници во Христа, кои први го помогнале со неопходни нешта, не само него туку и
црквата во Ерусалим, иако и самите немале за себе. Значи, ова е текстот:
САКАЈЌИ ЈА ЦРВАТА: Дали можеме да бидеме дарежливи и да веруваме како Македонците?
Пишува: Џил Фоли Тарнер
Како беше можно некои од најсиромашните и најпрогонуваните цркви во Новиот Завет да станат
најдарежливи, дури и да изобилуваат со дарежливост?
Во Второто послание до Коринтјаните, 8-9 глава, ја дознаваме приказната за тоа како благодатта од Бога им
дозволила на една сиромашна група цркви да им помогнат на нивните браќа и сестри во Ерусалимската
црква кои страдаат откако тие побарале помош.
И резултатот беше чиста радост.
Така, во состојба на тешка неволја, нивното изобилство радост и нивната крајна сиромаштија се прелеаја во
богатство на дарежливост.
Денес, црквите ширум нашата земја се борат да го преживеат економското влијание на вирусот што го погоди
целиот свет. Да ги погледнеме овие Македонци и да видиме што можеме да научиме од тоа како дадоа
поддршка на најраната црква. Што се случи?
Околу две години порано (Дела 16: 6-10), апостол Павле запрел ноќта во Троја, на источниот брег на
Егејското Море. Неговите планови за патување да ги посети црквите во Азија беа прекинати со визија. Еден
човек од Македонија (непрецизност во текстот, не е „човек од Македонија“, туку „Македонец“, н.з.) го молеше:
„Дојди во Македонија и помогни ни“.
Светиот Дух не им дозволуваше на Павле и на неговите придружници да одат на друго место, но патот кон
Македонија се отвори, па тие ја напуштија Троја. Тие пловеа преку Егејот и започнаа да основаат цркви низ
Македонија во градови со имиња што веројатно ќе ги препознаете. Македонија стана дом на голем број рани
цркви што ги спомнал во своите писма – Филипи, Солун и Бер. Овие млади македонски цркви биле сериозно
прогонувани поради христијанството и тоа ги довело во состојба да бидат сиромашни до крајни граници.
Библијата вели дека тие стигнале до дното на сиромаштија (2. Коринтјаните 8: 2), но сепак нивното сочувство
кон прогонетите еврејски верници во Ерусалим и нивната подготвеност да помогнат, станале пример за
дарежливост кон целото тело цркви. Македонците доживувале сиромаштија „до најголемите длабочини“, но
сепак станале пример за великодушност.
Уште повеќе што позначајно од подарокот што го дале е начинот на кој тоа се случило. Павле пишува за тоа
како посебна „благодет“ дадена од Бога (стих 1). Џебовите на Македонците биле празни, но нивните срца
биле полни.
Тие биле преплавени со благодарност кон верниците во Ерусалим зашто овие не ги отфрлиле незнабошците,
туку ги внеле во семејството Божјо…
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Оној што му дава семе на сеачот и леб за храна, ќе го снабди и размножи вашето семе за сеидба и ќе ја
зголеми жетвата на вашата правда. Вие ќе бидете збогатени на секој начин, да бидете дарежливи во секој
поглед, што преку нас ќе произведе благодарност кон Бога.
– 2. Коринтјаните 9: 10-11
Во ова време, кога малите цркви страдаат, кога дури и на големите цркви им треба повеќе за да ги обезбедат
своите членови, кога многумина од телото на Христос ширум светот страдаат за храна, треба да го прашаме
Бога колку повеќе тој сака од нас да даваме. Ако ви оставил желба да ја зголемите вашата дарежливост,
верувајте му да дека ќе ви обезбеди семе за сеење и ќе ви остави доволно за храна. И молете се да го
зголеми бројот на луѓе што ќе се врстат кон Исус заради вашата дарежливост, да даде благодарност, да му
донесеме пофалби на неговото име и да ги исполни срцата со радост.
Овој извор на великодушност (8: 2) е образец. Го видовме тоа со кралот Давид и неговиот народ (1 Летописи
29), и го гледаме во македонската црква. Се шири и во другите цркви во првиот век. Можеби може да се
прошири низ црквата во ова критично време, така што светот ќе го види Исус заради нашата љубов и
поддршка едни кон други.
Секој може да биде дарежлив.
Македонците беа она што ние ќе го наречеме „нечиста сиромаштија“, но сепак тие сакаа да бидат дарежливи.
И Бог им ја исполни желбата да го сторат тоа.
Исус вели дека кога им помагаме на другите, особено на нашите браќа и сестри кои страдаат, ние всушност
правиме нешто за него (Матеј 25:40). И, сигурно знаеме дека тој не заборава (стихови 37-40). Кога даваме на
црквата, покажуваме љубов кон телото на Исус и на крајот го сакаме самиот Исус.
И секој може да го стори тоа. Македонците беа она што ние ќе го наречеме „нечиста сиромаштија“, но сепак
тие сакаа да дадат. Бог им ја исполнил желбата. Ако чувствувате желба да дадете повеќе, тој може да ја
исполни вашата желба.
Се молиме за ова, заедно со авторот на Евреите:
„Сега нека Бог на мирот, кој го врати од мртвите нашиот Господ Исус, големиот пастир на овците, со крвта на
вечниот завет, да ве опреми со сè добро за да ја исполните неговата волја, креирајќи го во нас она што е
пријатно пред Него, преку Исус Христос, на кого да му е слава засекогаш. Амин. – Евреите 13: 20-21
(Џил Фоли Тарнер е главен уредник во Националната христијанска фондација (НЦФ). Таа има завршено
новинарство и работи како писател на наставни програми во Библијата, хонорарен новинар и уредник на
теолошки книги повеќе од 15 години. Таа работела со низа други организации)
БУГАРИТЕ ВО БУГАРИЈА ЌЕ ПОСТАНАТ МАЛЦИНСТВО- КОНЕЧНО, ЗА СЕБЕ СВЕСТЕ СЕ БУГАРИ!
Бугарите тврдат, Бугарите не ослободиле од окупаторот, а тој според Бугарите била Србија... Секако, во
Бугарија не се говори, Бугарија, како што Србија го окупирала Вадарскиот дел на Македонија, исто така го
окупирала Пиринскиот дел на Македонија. Следи меѓу Бугарија и Србија постои огромна разлика: во бивша
Југославија Србите и Македонците се бореле против фашистите. Па во Р.Македонија фашисти биле Бугарите
и Арнаутите- првите измеќари на Германците, а вторите на Италијаните. По еден век, во Еладското собрание,
со баварски нацрт и сè баварско во селото Атина која немала канализација- една чесна личност, Никос
Филис, во грчкиот парламент ја кажа вистината: „Македонија не е една и грчка. И таа Македонија која е наша,
станата е грчка после 1913″- германска Бугарија била само едно- окупатор!
Еве ја и бугарската лага, со која во Бугарија нема Македонци- 2033 година во Бугарија ќе нема Бугари!
Во извештајот на САД, наведувајќи го бугарскиот национален попис од 1956 година, се наведува вкупното
население во Бугарија како 7.613.709; Бугари 6.506.541; Турци 662.018; Poми 197.865; Македонци 187.789.
(Овие 187.789 Македонци биле најсмели од Пиринскиот дел на Македонија, Р.И.)
Како што Македонците заради страв се попишани за Бугари, исто така, и Турците и Ромите се Бугари!
Место Бугарите да се залагаат, тие во Бугарија да опстојат како мнозинство, тие ќе постанат во неа само
малцинство. Заложбите Македонците во Р.Македонија да ги прогласат за Бугари, наполно се залудни! Ова се
гледа и според бројната состојба: од 9 милиони Бугари, 3 милиони се иселени. Па во Бугарија останале уште
6 милиони Бугари. Ова говори во Бугарија Бугарите ќе бидат малцинство. Токму и затоа во Бугарија ќе
преовладуваат Циганите и Турците. Радувајќи се со пропастот на Македонците, Бугарија ќе ја изгубите!
Јоханес Хан, во 2013 година од Брисел порачува: "Во Бугарија за 20 години ќе нема Бугари!" (2033 г.)
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Според него, во Бугарија да се населуваат небугари од Европа, за тие со неа да завладеат- погодок.
Па Македонците Бугарија не можат да ја спасат со Бугари малцинство и мнозинство Цигани и Турци!
БУГАРСКИОТ ЈАЗИК Е 2/2 20 ВЕК (Х-Л.ШТЕПАН) НЕКАДЕ ОД 1974 ГОДИНА, ЕЈ БУГАРИ ДУДУЦИ ТИКВАРИ !
„Еве ги моите размислувања за искажувањата на доцент д-р Ана Кочева од Институтот за бугарски јазик:
Тоа што доцент Ана Кочева го кажува не е ништо ново. Ставот дека не постои македонски јазик, туку дека е
писмено-регионална (термин што не постои во лингвистиката) форма на бугарскиот е официјален бугарски
став со децении наназад. (Илија Чашуле, ФБ- напис од 21.11.2017)
Во седумдесеттите години како одговор на бугарското негаторство, проф Блаже Конески, Т. Стаматоски и Т.
Димитровски издадоа книшка во која го побиваат секој став на Бугарската академија на науките и уметностите
и укажуваат на самобитноста и историчноста на македонскиот јазик. И јас имам објавено во МАНУ и во
Полска студија за диференцијацијата на македонскиот и бугарскиот јазик. Овде нема место за поширока
разработка, а и веќе пишував во друга објава на фејсбук.
Така што кога Кочева вели дека досега бугарските научници биле во заблуда а сега се освестени, тоа е уште
една невистина која еден научник не смее да си ја дозволи. Воопшто искажувањата на Кочева покажуваат
недостаток на елементарни познавања од областа на науката за јазикот (на пр. не прави разлика меѓу јазик и
дијалект, терминот “деструктуиран” јазик не постои во науката и сл.), што покажува дека бугаристиката е во
криза.
Таа понатаму вели дека на сите им е јасно дека македонскиот е фалсификуван бугарски јазик. Не е јасно кои
се сите, но во сите светски и славистички и балканолошки асоцијации, научни списанија, конгреси,
класификации на јазиците, етимолошки речници, споредбени проучувања, докторски дисертации, во
Општословенскиот лингвистички атлас и сл. македонскиот е полноправно признат. Значи тој став е само
бугарски. Уште еден ненаучен и невистинит став на д-р Кочева.
Кочева не прави ни разлика меѓу стандардизација (поширок процес) и кодификација и се чуди како имало
датум на усвојување на азбуката и правописот.
Стандардизацијата на македонскиот јазик води корен од 19 век, а официјалната кодификација од 1945. Во
историјата на многу јазици постојат собири, конгреси, конференции, пленуми на кои се озваничува
кодификацијата.
Македонскиот литературен јазик со голема жар и љубов беше општоприфатен од македонскиот народ, во
сите сфери на општеството и тој е стамен, развиен, функционален, во општа употреба. На него се создаде
извонредно богата литература – да беше фалсификуван јазик ќе можеше ли да се напишат на него стотици
илјади страници во сите жанрови и стилови и да се преведат капиталните дела од светската книжевност.
Кочева го спомнува и член 8, алинеја 2 од Договорот и повторно ги извртува фактите. Треба човек да е
померен па да поверува дека Македонија ќе се откаже од автохтоноста на македонскиот јазик. Кочева се сака
да реши со декрет.
Мапата на бугарски дијалекти што таа ја приложува е исто така агресивна и злоупотребена. На неа патем
како бугарски се појавуваат и српските торлачки говори. Во толкувањето на вакви великобугарски мапи
повторно Кочева истапува ненаучно – се заговара т.н. атомизам во анализирањето на дијалектите, без
претстава за процесите.
Како заклучок, Кочева, за која во емисијата македонскиот јазик е забава, покажува основни непознавања од
науката за јазикот на повеќе рамништа и ги повторува дамно познатите бугарски ставови, од кои светската
наука се револтира.
За голем срам и со огромна штета за македонско-бугарските односи“.
Македонската држава со македонски кодифициран јазик од 1944 год.- бугарски кодифициран јазик 1974 г.
Следи доказ: Х- Л. Штепан наведува: „По здобивањето на автономија во 1878- 1880 год., бугарскиот јазик
беше кодифициран. Основата беше источнобугарскиот дијалект (Варна), ‘но во XX век западнобугарскиот
дијалект изврши силно влијание’. (Западниот говор/јазик бил поблизок до брсјачкиот на Прличев, Р.И)
Дали ваквиот развој на јазикот дава право на Македонија да се гледа со потсмев ?“ (Циркузијада, Р.И.)
Брзјачкиот говор (јазик) бил македонски, а бугарските два: од Варна во 19 и 20 век и западен 2/2 на 20 век.
Бугарите како Татари имале чувашки: три бугарски народи со по еден бугарски јазик: чувашки, 19 и 20 век !
Бидејќи ваква била состојбата, Бугарите не можеле да го оспоруваат Хомеровиот славо-македонски јазик, со
кого општеле Македонците Птоломеи, говорот во Камен Розета- Египет, кој бил како битолскиот говор !
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СЕКОЈ НАРОД ИМА САМО ЕДЕН ЈАЗИК, А ЕЛАДЦИТЕ 4 ЈАЗИКА (КОМЕДИЈА)! КОГА БИ ГОВОРЕЛЕ
ЕЛАДЦИТЕ МЕЃУСЕБНО СО ПО ЕДЕН ЈАЗИК, ТИЕ НЕ ЌЕ СЕ РАЗБИРААТ (ТРАГЕДИЈА)! И ШТО СЕ
ЕЛАДЦИТЕ ? САМО ТРАГИ-КОМЕДИЈА, СÈ ДО ДЕНЕС ПОДРЖУВАНА ОД САД, ЕВРОПА СО НАТО!
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 ? Само едносамо комедија ! Со тоа што ако четири тн.Грци говорат со по еден тн.грчки јазик, тие меѓусебно нема да се
разберат. Ова значи само едно- 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 бил само коине (тн.старо-грчки) и како втор јазик бил германскиот. Првиот
бил православен јазик од Апостол Павле- вториот протестантски на Лутер со кого се обединале сите
Германци од кои има и католици со службен латински јазик. Па имало само верски јазици без етнички.
Во прилог се наведува Григор Прличев, кој го изучувал коине, со потекло од Александрија која била само
македонска. Следи тој творел само на коине. Тој на коине објавил две дела: Сердарот и Скендербег. Тој за
Сердарот од кралот Отон добил награда и дури бил прогласен за втор (дефтер=де фтер=втер=втор) Омер
(Хомер). Бидејќи јазикот катаревуса од Цариградската патријаршија бил признат 1868 година, тој на него и
непишувал. Секој оној кој ги прочита делата на Вториот Омер со катаревуса и димотики тој не ќе може во
потполност да ги разбере делата. Ова било поради тоа што во катаревуса има повеќе коински елементи со
потекло од семитскиот староегипетски јазик во однос на понародниот димотики! (ФБ- 16.07.2020)
ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ- ДА СТЕ ВЕЧНИ ХОМЕРОВИ МАКЕДОНЦИ ! ...
ЕВЕ ДОКАЗ: РУСИТЕ ПИШЕЛЕ СО ЦРТИ И РЕЦКИ И БИЛЕ „РОЦКИ НАРОД“- РУСИТЕ СЛОВЕНИ ОД 860 Г. !
Според грчкиот лингвист Чулкас во 1907 година, Славо- Македонците во Лерин имаат јазик, кој влечи корен
од раниот Хомеров јазик, изборјувајќи 4000 Хомерови збора. Нему му претходел германскиот лингвист Пасоф
(1815), според кого Хомеровиот јазик бил словенски. Историски Словени никако и не биле познати, туку само
Склавини, со склавински=т.н.словенски јазик. Склавинскиот=т.н.словенски јазик бил само варварски, значи
пелазгиски, кој бил јазик на Хелените и Македонците (Херодот, Тукидид, Платон...Јустин...). Овој јазик не се
разбира-л со Александријскиот Птоломејов јазик коине (во 19 век т.н.старо-грчки), ниту со неговиот наследник
катаревуса од 1868 година, а Циганите Еладци не бришат нас Македонците ?! (ФБ- 16.07.2019) Па Словените
биле според Слово и Божјо Слово, проповедано од Константин (Кирил) Филозоф. Еве го и доказот: Русите до
860 година не се изјасниле за Словени (патријарх Фотиј) затоашто тие пишеле со црти и рецки- „роцки народ“!
АЈДЕ ХРИСТИЈАН МИЦКОВСКИ И ВМРО- ДПМНЕ ПРИФАТЕТЕ ГО АДУТОТ ЗА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА
ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМО СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ, ПОТВРДЕНО
ОД ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907). А ЕЛАДЦИТЕ СЕ НОВ
НАРОД СО НОВ ЈАЗИК КАТАРЕВУСА ОД 1868 ГОДИНА, СО КОГО НЕ СЕ РАЗБИРА-Л ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК
КОЈ БИЛ САМО НАШ СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ-1815). СО ОВА ЌЕ ИМ ГИ ЗАТНИМЕ МУЦКИТЕ
НА ЦИГАНЛИТЕ-ГРЦИТЕ СО ИНДИСКАТА БУЗУКА НА ИНДИЈЦИТЕ НАСЕЛЕНИ НА ПЕЛОПОНЕС ВО 14- 15
ВЕК. А ОВОЈ ГЕН ГО ИМАЛ ПОСЛЕДНИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЦИГАНЛИЈА- ЕЛАДА, КАКО И МНОГУ ДРУГИ
СО ВЕКОВИ ВО ВЛАСТА, ЗА ШТО ВЕ ПОВИКУВАМ СО ГОДИНИ ! ПА И ОВДЕ ВЕ ПРАШУВАМ, ДО КОГА ЌЕ
МОЛЧЕТЕ ВО ПОЛЗА НА ГРЦИ, БУГАРИ И АРНАУТИ? ДОСТА БЕШЕ ЗА НАС МАКЕДОНЦИ! (ФБ- 16.07.2020)
МАСАКАР НАД МАКЕДОНЦИТЕ ОД СТРАНА НА ГРЧКАТА АРМИЈА- ДЕЛО НА ЕВРОПА И САД
"... Во писмата на грчките војници испратени од фронтот може да се види со каков ужас се соочувало
македонското население во селата и градовите под грчка окупација. Крвавата колекција од околу стотина
писма преку воената пошта на грчката армија требало да бидат доставени до адресите напишани на пликот,
но поштата била заробена од бугарската армија во Разлог на 14 јули 1913 година и писмата стигнале во
јавноста. Станува збор за страотна колекција на автентични сведоштва, кои, како што тврди проф. д-р
Љубомир Милетич, таа 1913 година биле донесени во Државниот архив во Софија. Во писмата грчките
војници на своите роднини и пријатели им се фалат дека секаде каде што поминале не оставиле ниту еден
жив славофон што им паднал в рака, дека ги силувале сите славомакедонки кои биле фатени од нив, дека ги
запалиле сите села на славофоните и слично.
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Пред сто години
По заминувањето на османлиската војска од Македонија, Србите, Грците и Бугарите настојуваат да ги
задржат подрачјата под своја власт. Ваквата поделба на освоените територии во Македонија меѓу Србија и
Бугарија било решено со Тајниот додаток на Договорот за пријателство и сојуз, но прашањето меѓу Бугарија и
Грција останало отворено, а очекувањата на македонскиот народ биле сосема изневерени. Имено,
Македонија не само што не била ослободена туку била распарчена и поделена од таканаречените братски
народи. По Лондонскиот мировен договор од 30 мај 1913, Србија завладеала со западниот и централниот дел
на Македонија, Грција ја добила јужна Македонија, а Бугарија си го припоила источниот дел на Македонија.
Еден месец по Лондонскиот мировен договор, со кој е завршена Првата Балканска Војна, почнува Втората
Балканска Војна, која за околу педесеттина дена, колку што траела, однела голем број жртви, најголем број
цивили Македонци, кои биле изложени на вкрстен оган меѓу армиите на балканските завојувачи. Сепак,
според документите зачувани до денес, најголемите ѕверства во двата ужасни летни месеци на Втората
Балканска Војна ги направиле грчките војници кои вршеле ужасен, крвав геноцид низ Егејска Македонија.
Колиме по заповед на кралот!
Од писмата на грчките војници испратени од фронтот може да се види со каков ужас се соочувало
македонското население во селата и градовите под грчка окупација. Крвавата колекција од околу стотина
писма преку воената пошта на грчката армија требало да бидат доставени до адресите напишани на пликот,
но поштата била заробена од бугарската армија во Разлог на 14 јули 1913 година и писмата стигнале во
јавноста. Станува збор за страотна колекција на автентични сведоштва, кои, како што тврди проф. д-р
Љубомир Милетич, која веднаш, таа 1913 година, била донесена во Државниот архив во Софија.
Во писмата грчките војници на своите роднини и пријатели им се фалат дека секаде каде што поминале не
оставиле ниту еден жив славофон што им паднал в рака, дека ги силувале сите славомакедонки кои биле
фатени од нив, дека ги запалиле сите села на славофоните и слично. И сите тие ужаси што ги правеле, како
што вели проф. Милетич во својата книга за теророт на грчката војска во Егејска Македонија, објавена само
неколку месеци по завршувањето на Втората Балканска Војна, а во која се објавени и 53 потресни
фотографии од ужасите направени врз Македонците, војниците ги правеле, како што признаваат во писмата,
по заповед на команадата и на грчкиот крал. Еве неколку извадоци од грчките воени сведоштва за масакрот
што го направиле андартите на фронтот во јужниот дел на Македонија за време на Втората Балканска Војна:
По заповед на кралот ги палиме сите славофонски села; ги силувавме сите млади момички што ги фативме пишува еден од војниицте на кралот. Друг пишува: Со радост ги палиме словофонските села; ако нема мажи,
ги убиваме жените и децата. Во писмото на трет војник пишува дека селата во кои нема Грци ги гориме до
темел за да не може одново да никне таа гнасна славофонска раса. Еден од војниците пишува дека ги
наоѓале селаните скриени по разни места: Секојдневно наоѓаме мнозина од нив и ги убиваме. Во писмото
број седум пишува: Таква е наредбата - да ги палиме селата, да ги убиваме младите. Едно од писмата сето
тоа што се прави на теренот го споредува со касапница: Ова што го правиме со славофоните е касапница;
нема нивно село или град кој не е изгорен.
Слично на него еден од војниците ги известува своите пријатели во некое село близу Атина: Ги убиваме сите
славофони кои ќе ни паднат в раце, што значи дека нема заробеници, нема сведоци. Еден друг војник сепак
покажува некакво мало сочувство, пишувајќи дека палењето на селата и убивањето на недолжниот народ е
нечовечко дело затоа што сите што ги заробуваме ги поминуваме под нож. Според писмата цитирани во
француското издание на овие ужасни писма може да се констатира дека масакрот се вршел масовно и во
секоја прилика. Така еден од војниците со своето писмо вели дека ,,од 1200 заробеници, кои ги заробивме кај
Нигрита, не останаа повеќе од 41 во затворот,, а друг ладниокрвано ќе напише дека ,,во селото Броди
фативме пет славофони со една мома од Сер; ги затворивме во една визба. Девојката ја убивме без мачење,
а мажите многу ги мачевме, живи им ги извадивме очите“.
Следното писмо цитирано и во францускиот превод потврдува дека ,,каде што ќе најдеме еден или двајца
славофони, веднаш ги убиваме како врапчиња“. Еден негов соборец, можеби верник, во своето писмо ќе
констатира дека ,,ова што се случува сега не се правело никогаш по Христа; елинската армија ги пали сите
славофонски села и ги убива сите што ќе ги сретне. Од писмото на друг војник може да се види дека во
Егејска Македонија грката војска правела невидени масакри, дозволувајќи војниците да се однесуваат како да
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се во кланица: ,,Ми дадоа 16 заробеници за да ги доведам во дивизијата, а јас доведов само двајца; другите
ги изеде мракот - ги убив попат“.
Распнувани по дрвја низ шумите
Според проф д-р Милетич, кој само неколку месеци по масакрите направени за време на Втората Балканска
Војна во Егејска Македонија, самиот успеал да собере голем број сведоштва, документи и фотографии, но и
да разговара со дел од преживеаните што успеале да побегнат во Бугарија, грчката војска направила невиден
масакр, всушност геноцид над цивилното македонското население од Сер до Солун, преку Кукуш, Дојран и
Струмица. Со првичните податоци собрани набрзо по масакрот се потврува огромниот број мажи, жени и
деца кои се водат како исчезнати. За војниците, според Милетич, не треба ни да се зборува; тие не само што
се убивани, туку и најѕверски се мачени, распнувани на дрвјата по шумите, врзувани со телеграфски жици,
поливани со газија и живи палени. Многу такви случаи се регистрирани во околината на Струмица, но и во
други делови на Македонија каде што дејствувала или макар само поминала грчката војска. Меѓу извршените
грчки ѕверства, како што вели проф. д-р Милетич во својата книга со докумени и фотографии од војната,
објавена во Софија во септември 1913 година, како најкаратеристични по варварството, по палењето живи
луѓе се одвојуваат селата Аканџали и Попово, градовите Сер, Кукуш, Гевгелија, но и во селата Герман,
Крчово, Спатово, Крушово, Ѓуреџик, Горно Броди и други. Истовремено, користејќи ја воената состојба
специјални групи грчки злосторници вршеле масовни убиства и во рагионите кои не биле зафатени со
воените дејства.
Сведоштвата објавени во книгата на проф. д-р Љубомир Милетич потврдуваат дека на 20 јуни грчката војска
стигнала пред Гевгелија, се укопала на околните ридови и почнала да дејствува со артилерија. Гледајќи како
населението се повлекува преку мостот на Вардар, дејството на артилеријата се свртело во таа насока, па во
тој навиден масакар на цивили загинале голем број гевгеличани. Кога преживеаните се искачиле на
Стојаковската височинка, се свртеле да видат што се случува зад нив, и тогаш виделе дека горат селота
Сехово, Шлопенци, Мачуково, Смол и Бајалци. Во градот Гевгелија веќе била започната страшна тортура врз
оние што не успеале да побегнат.
Грчките андарти и војниците ограбувале и убивале по улиците и дворовите. Бежанците Јоаким Дучев и Гоне
Чавдаров од село Богданци сведочеле дека андартите убивале без да прават разлика во возраст и пол.
Според нив, од Богданци успеале да побегнат 80 семејства, но 370 останале во селото, па тие не знаат што
се случило со нив. Многумина и од оние што успеале да заминат од Богданци, умреле за време на бегството
од Струмица до Пехчево. Така, Гоне Чавдаров попат ги изгубил своите двајца браќа, сестра си и својата
бремена сопругата со малата ќеркичка. Подоцна дознал дека жена му останала во селото Дурбаки, дојранско,
и дека таму се породила.
Според д-р Милетич во Бугарија имало стигнато голем број деца од Гевгелија, кои не знаеле да кажат каде
им се родителите. Во сведоштвото запишано во септември 1913, значи само еден месец по завршувањето на
Втората Балканска Војна, во Самоков биле дојдени две дечиња, Томе и Слобода Заринови, братче и
сестриче од Гевгелија, кои успеале да побегнат заедно со некои луѓе од градот со кајче преку Вардар. За
родителите велат дека останале во Гевгелија, но д-р Милетич смета дека нивните родители најверојатно се
загинати во метежот што настанал по дејството на грчката артилерија врз бегалците. И друго дете од
Гевгелија, Аргир, кое во мигот кога се собирале документите за книгита се наоѓало во Радомир, не знаело
што се случило со неговите родители.
За неколку дена Гевгелија и гевгеличани, според Милетич, ужасно настрадале не само од дејството на
грчката артилерија туку од здружувањето на грчките војнички банди со месните Турци и Цигани.
Деветнаесетгодишното момче Мито Иванов од Смоквица, гевгелиско, само десеттина дена по завршување на
војната сведочело дека селото Мрзенци на 20 јуни било запелено со газија од Грците и Циганите, мажите
биле исклани, а жените силувани. Сите девојки биле однесени некаде надвор од селото и ниту една од нив не
се вратила дома. Следните денови, на 24, 25 и 26 јуни целата гевгелиска чаршија била ограбена и
опустошена од грчките андарти, а ограбени се и куќите на сите побогати гевгеличани.
Според сведоштвото на Мито Илиев од селото Аканџали, дојранско, кој есента 1913 бил со група бежанци
сместен во градот Самоков, грчката војска влегла во селото на 23 јуни во пет часот попладне, веднаш
собрале 60 селани, ги однеле во блиската корија и ги убиле. Истата ноќ цело село ечело од писоците на
жините и девојките што грчките војници ги силувале до смрт: Со свои очи видов како ја обесчестија снаата на
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Стојан Поповалијата, ќерките на Стојан и Пелтек Илиеви, дванаесетгодишната ќеркичка на Коста
Турбашиски. Момите и жените беа врзувани по три, беа тепани и фрлани под нозете на коњите. Следниот
ден ги запалија селата Аканџали, Дурбали и Николич - сведочи Илиев.
Масакр во Малешевијата
Според сведоштвата на неколкумина бежанци од Пехчево, во градот, при влегувањето на грчките војски,
населението излегло да ги прчека, но по ден-два војската почнала со ѕверствата, убиства, грабежи и
силувања. Силувани биле Магда Гичева 50 години, баба Генка Цекова 80 години, Султана Секулова 60
години и сите други жени што биле во градот, а биле над десетгодишнавозраст. Во селото Панчарево биле
заклани Дамјан Ризов 18 години, Иван Стојков 55 години, Стојан Петков 35, Ангел Марков 25, Стојан Илиев 25
и други. Во Разловци биле силувани снаите на Георги Златков, Стојанка и Васа, а му биле одземени и 30.000
оки жито, 2000 оки сено. Во Умлена биле убиени Ангел Батев и син му, а биле силувани 13-годишната ќерка
на Коце Султан, потоа Марија Накова, Роса Гогева, Ивана Гогева и Галина Христова.
Грчката војска во селото Владимирово се здружила со турското население, ги одвоиле мажите од жените, а
потоа однеле 14 девојки заедно со Параска Чолова. Струмичанката Марија Георгиева Ичева, која успеала да
побегне од градот на 29 август 1913 година, раскажала за грчките злодела направени во Струмица и околните
села, кои биле запалени до темел од андартите и нивните турски придружици. По повелкувањето на Грците,
во градот и селата се вратиле само Македонците. Останататите жители на градот Грци, Турци и Евреи
заминале од Струмица. Сега слушам, раскажала Ичева, дека некои гркомани почнале да се враќаат. Од
Турците ниту еден не беше вратен пред да тргнам на 29 август за Бугарија. Имаше Турци кои од почетокот
кога навалегоа Грците заедно со нив грабеа, палеа и убиваа. Кога Грците се повлекуваа, сосила ги тераа сите
Турци да заминат од Струмица. Мнозина од нив велеа: јас ниту сум грабел, ниту сум убивал, но не смеам да
останам зашто Грците се закануваат, бараат да заминеме со нив. Една учителка ми раскажуваше, сведочи
Ичева, дека ноќта на 10 август ја однеле во касарната и таму била силувана од командантот, а потоа 24 часа
се ределе војниците. Сега е болна.
Според сведоштвата што ги собрал проф. д-р Милетич може да се види какви ѕверства правеле Грците, но на
крајот од книгата тој најавува слични документи и за ѕверствата на српските и црногорските војски, потврдени
со сведоштва на бежанците од тиквешко, велешко, штипско, кочанско, кратовско, паланечко, радовишко и од
други делови на Македоанија каде што дејствувала српско-црногорската војска. Се разбира, кон овие
ѕверства треба да се додадат и ѕверствата што врз македонското насление ги правела бугарската војска, па
ќе се заокружи крвавата слика за страдањето на македонскиот народ во Балканските војни, поделен со
договорот во Букурешт токму меѓу оние што ѕверски го газеа, уништуваа и убива за да го “ослободат“."
извор: REPUBLIKAMAKEDONIJA1.BLOGSPOT.COM, 09.07.2018, преземено на 11. јули 2018. (ФБ- 16.07.2018)
САД 2001 ГОДИНА ИЗВРШИ АГРЕСИЈА ВРЗ Р.МАКЕДОНИЈА- СÈ ДО ДЕНЕС !
„Во интервју за весникот „Независен“, инаку весник со грчки капитал, амбасадорот на САД Џес Бејли истакна
дека до него пристигнале голем број на поплаки од разни општествени актери за тоа дека биле загрижени за
безбедноста на државата, и можноста од повторен конфликт. Ова амбасадорот го искористи како повод да
истакне дека доколку Македонија не стане членка на НАТО, во тој случај Македонија би била пред закана од
нов конфликт, налик на оној од 2001-та“. (16.07.2018) Конфликтот во 2001 год.бил дело на САД- и сè до денес!
БИДЕЈЌИ ЕВРОПА И САД СО СВОЈАТА НАТО НЕ УЦЕНУВААТ ЗА СÈ МАКЕДОНСКО ЗА ЕЛАДА И ВЕЛИКА
АЛБАНИЈА, ЗА НАС МАКЕДОНЦИТЕ Р.МАКЕДОНИЈА МОРА ДА БИДЕ САМО ЕДНО- 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 сè македонско, нас Македонците да не нема, и тоа на најдрзок начин,
самите да си го смениме името, и да се откажеме од сè 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.
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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 пишува Ханс-Лотар Штепан (2004): „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 сè 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 сè 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 пресудадобра 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. Од друга страна, што тие
биле турски колонисти во Македонија, нивното учество не е и битно- тие се двоконтинентално малцинство.
Со тоа што Европа и САД со својата НАТО Македонците не уценуваат со децении за сè македонско и тоа во
полза на Елада и Велика Албанија, за нас Македонците Р.Македонија мора да биде само едно- неутрална.
МАНУ ДА ДОКАЖЕ МАТЕРИЈАЛЕН ДОКАЗ/НАОД ОД ПОДУНАВЈЕТО И ЗАТКАРПАТИТЕ ЗА СЛОВЕНИТЕ ?!
На Балканот се говорел само еден јазик: варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Ова говори, на Балканот
живеел само еден те ист народ со еден те ист јазик, само со говорни разлики. Збрките настанале само со за
нас познатиот старо-грчки јазик. Па кој бил тој јазик ? Тој бил само коине, дело на Македонците Птолемеите,
кои, според Каменот Розета во Египет, го употребувале битолскиот говор, потврдено од двајца Македонци.
Нивното дело не било и сè уште не е прифатено во МАНУ. Меѓутоа, за жал, делото е прифатено во Русија.
Бидејќи Руската академија била многу поважна од МАНУ со членови само за мани за сè македонско да се
мани, сè е веќе кажано.
Па каков бил тој јазик коине ? Тој бил наследник на староегипетскиот, и затоа за нас е неразбрлив. Од него
произлегол македонскиот црковно- словенски јазик. Тој како наследник на коине, во себе содржи сè од коине,
само без семитски зборови. Ова говори, на Балканот се говорел само пелазгиски= тн.словенски јазик. А или
инаку кажано, немало никаков посебен словенски народ со свој словенски јазик- Словени само според Слово
и Божјо Слово, проповедано од Константин (Кирил) Филозоф, како богот Птах- Египет, Платон, Св.Јован итн.
Макс Фасмер (1941), во „Словените во Грција“, го наведува Епир. Тој во областа Јанина најдува 334 места на
словенски јазик; област Арта 50; област Превеза 34; Акарнаниа- Етолиа 98; Јонски острови- Керкира (Крф) 11;
Леукос 4; Кефалениа 3; ...Еуританиа 48; Тесалија- област Трикала и Кардица 122; област Лариса 38; Фтиотис
55; Магнезиа 15; Еубоиа 19...Фокис 45; Беотија 22; Атика 18... Коринт 24; Арголис 18...Ахаиа 95; Елис 34;
Трифила 42; Аркадиа 94; Месениа 41; Лаконија 81; Крит 17; Македонија 116; Лерин 165; Пела 94; Солун и
Калкидики 152; Серес, Нигрита и Демир Хисар 111; Драма и Кавала 92... Тракија- Ксанти 9; Марица 11;
Адрианопол 10; Кирк Килиса 5; Раидестос 11; Галиполи 4 итн.
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Пак, ненаведените имиња биле имиња само еладски- Елада била само единствено Пелазгија, а пелазагиски=
тн.словенски. Се потврдува, на наведените простори имало тн.Словени. Нивниот јазик бил само варварски=
пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов. Следи да се заклучи само едно: Еладците и Епирците (Власите и
Шкиптарите) биле само одродени тн.Словени со сите наши тн.словенски гласа,тн.словенски теменвокал, дури
и само нашето македонското ѕ. Ова се среќава кај мноштво автори, а кај сите тн.словенски лингвисти.
Бидејќи Балканците биле еден народ со пелазгиски= тн.словенски јазик, јазикот не бил меродавен за некакви
преселби на некаков народ Словени од Подунавјето или Заткарпатите. Па следи најбитен бил материјалниот
доказ/наод. Таков на Балканот од Скитија бил донесен само конопот. Пак, Балканците го употребувале ленот.
Па токму овде ги повикувам сите академици од МАНУ да докажат било каков материјален доказ/наод, освен
конопот, да бил донесен од неандерталската скитска тн.Словенија како прадомовина на неандерталските
Словени. Секој оној академик, кој приложи наод/доказ растение, животно, кола, дел од кола, колце, дел од
колце... паричка, сад- че и било што итно нека добие Нобелова награда и било која друга. Следи конкурсот за
награда е отворен-досега ниеден автор во цел свет не нашол ниеден материјален доказ/наод.(ФБ-17.07.2016)
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ОД ГЕРМАНИЈА КАКО ПРАТЕНИК ВО ГЕРМАНИЈА СЕ ЗАЛАГА ПРОТИВ СÈ
ШТО Е ВО ПРЕСПАНСКАТА СПОГОДБА А МАКЕДОНСКИТЕ ПРАТЕНИЦИ, ПАРТИИ...100% САМО ГРЧКИ !
И БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ВАРВАРИ, ГОВОРЕЛЕ ВАРВАРСКИ, А БИЛЕ ПЕЛАЗГИ КАКО ЕЛАДЦИТЕ
(ХЕРОДОТ, ТУКИДИД, ПЛАТОН...ЈУСТИН), ЈАЗИК НА СКЛАВИНИ=ТН.СЛОВЕНИ, АЛЕКСАНДАР ТН.СЛОВЕН!
СЛОВЕНИТЕ СПОРЕД СЛОВО И БОЖЈО СЛОВО, ПРОПОВЕДАНО И ОД КИРИЛ, МАКЕДОНЦИТЕ СЛОВЕНИ!
ГЕРМАНСКИОТ ПРАТЕНИК ПРОТИВ ДОГОВОРОТ ОД ПРЕСПА: Не може да се менува име само затоа што
Грција, САД, Германија, НАТО и ЕУ го сакаат тоа
Државата Македонија е во жестока борба за нејзиното име. Иако јас ги критикувам некои тврдења кои се на
македонски историски конструкции, како на пример претставувањето на Александар Македонски како
македонски словен, сепак јас ја отрфлам промената на името на државите, само затоа што тоа го бараат
Грција, САД, Германија, НАТО и ЕУ, се вели во писмената изјава на Др. Александар С. Нoj, член на
германскиот парламент од партија Левица (Де Линке) кој по потекло е од струмичкиот регион – пренесува
МКД.мк, Jul 16, 2021
Неговото писмено обраќање до македонските граѓани го пренесуваме во целост:
„Прво и основно: слободен и суверен акт на секоја држава да си го избира името. Во спротивно таа нација не
е слободна и суверена. Исто така, фактот дека не се почитува македонскиот суверинитет е што претставници
на САД и ЕУ седат во институциите на македонската држава, со цел да ја „советуваат” (односно командуваат)
Македонија, како таа да се движи по „правиот пат” кон „евро-атлантската интеграција”.
Второ: Пред 100 години Грција ја дуплираше својата територија со ослободување на овој регион од
отоманската окупација и освојувајќи го регионот Македонија околу Солун. Во оваа област таа дури и ги
задуши словенските Македонци.
Грција нема основа да ги критикува луѓето во македонската држава да не го користат државно име
Македонија. Не е точно ни тврдењето дека името Македонија би значело дека македонската држава би
можела да се обиде да бара назад или па дури да го освои солунскиот регион.
Однесувањето на некои Грци кои го тврдат ова, е крајно националистичко. Јас не ги критикувам сите грчки
луѓе – напротив. Ги поддржувам сите луѓе со леви, социјални и интернационални размислувања во Грција и
насекаде.
Обичните луѓе во Македонија и Грција и Србија треба да работат заедно на некои други сериозни проблеми,
како социјални, економски, здравствени, образовни или дури и сепаратистички предизвици.
Трето: Луѓето во Македонија треба да одлучат кој има право да ја одреди судбината на Македонија: САД, ЕУ
и Берлин или народот на Македонија? Дали луѓето во Македонија се подготвени да се откажат од своето
право на самоопределување поради некои празни ветувања, како подобар живот во ЕУ и НАТО? ЕУ нема да
се прошири (да ја прими Македонија) во наредните децении.
И уште нешто – не е јасно ни тоа дали самата ЕУ ќе ја преживее својата длабока криза, која се простира на
повеќе нивоа.
И НАТО? Дали семејствата на Македонија навистина сакаат да ги жртвуваат своите синови во војните на
НАТО предводени од САД. Само сакам да ве потсетам дека НАТО ја бомбардираше братската држава
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Србија. Само сакам да ве потсетам дека земјите-членки на НАТО го поддржуваа албанското востание против
Македонија и нејзиниот народ и ја принудија Македонија на лоши отстапки за да го задоволи албанскиот
национализам во Македонија или дури и да создаде основа за сепаратистички амбиции против Македонија.
САД, Велика Британија и Германија ги поддржуваат речиси сите барања на албанското малцинство во
Македонија и Србија (Косово).
Тие го користат албанскиот иредентизам за да ги уценуваат Србија и Македонија да потклекнат пред НАТО и
на ЕУ.
Внатре или надвор од НАТО и ЕУ, Македонија, Србија или БиХ или други земји од Балканот (почнувајќи од
Словенија и од Унгарија и завршувајќи со Бугарија и Грција) ќе останат недоверливи на овие организации. Во
или надвор од НАТО и ЕУ, Македонија, Србија, или БиХ, или другите балкански држави (почнувајќи од
Словенија и од Унгарија и завршувајќи со Бугарија и Грција) ќе останат аутсајдери на овие организации.
Граѓаните на Македонија можеа да видат како ЕУ (под германско водство) ја потисна Грција.
Само погледнете кон Бугарија: Навистина ли во Бугарија сега е рај откога влезе во ЕУ? Од страна на ЕУ и
САД Бугарија беше принудена да се откаже од гасоводот Јужен тек. Бугарија губи по неколку стотици
милиони евра годишно поради изгубените транзитни надоместоци. ЕУ и САД не ја компензираат Бугарија зa
оваа огромна штета.
Jас сум сигурен дека Македонија ќе изгуби повеќе од тоа што ќе го добие со овој лош договор.
Значи, луѓето во Македонија мора да одлучат помеѓу самопочитувањето и тесната соработка со братските
земји за развивање на свој сопствен пат или пак да го изгубат суверенитетот, самоопределувањето и
самопочитувањето, да бидат само верен сателит на Вашингтон, Брисел и Берлин за ништо друго, освен да
станат членка на таканаречената евро-атлантска заедница.
Луѓето од источна и југоисточна Европа се рамноправни Европејци како луѓе од Германија или Франција. Или
пак луѓето од Велика Британија не се повеќе Европејци поради напуштањето на ЕУ?
Одлуката за идното име на Македонија е токму оваа одлука меѓу самопочит и потчинување“.
ГЕРМАНИЈА И ГЕРМАНЦИТЕ НЕПОЗНАТИ ВО ИСТОРИЈАТА- ФАЛСИФИКАТ ТАЦИТ СРЕДЕН ВЕК !
ШТО БИЛО СО АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ? ЗА ГЕРМАНСКАТА ШКОЛА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ МРТВИ!
БИДЕЈЌИ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ СЛОВЕНСКИ, СЛОВЕНИТЕ БИЛЕ СО НЕПОЗНАТО ПОТЕКЛО!
ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ НА СЛОВЕН ЛУТЕР- ГЕРМАНЦИТЕ ГИ ОБЕДИНАЛ СЛОВЕН БИЗМАРК!
ЕЈ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕ НА КАКВО ТЕРЕЏЕ ТЕ ДОВЕДОА ЅВЕРСКИТЕ ЕВРОПА, САД И НАТО !
Не принудувала, принудува и ќе не принудува Германската школа, Македонците не постоеле ! И што станало
со нив ?! Само нив ги задесила космичката катастрофа, тие изчезнале, а постоеле Германи !
Х.С-Вотсон пишува: „Друга разлика...Такви биле племињата кои Римјаните ги затекнале во Галија и Германија
(не постоел галски или германски народ)...“. Пак, за Германите пишувал Тацит 1 век.
Прв кој посумњал за постоењето на Тацит бил Волтер, додека Хартиус уште 1709. година тврдел дека
„Германија“ настанала во средниот век. Секоја историска литература ги споменува само царевите на
Светоторимско царство на германската нација, при што треба да се запримети дека звањето Rex Germaniae
прво го прифатил Максимилјан I 1508. година (Л.Г.Гајзе). Во 18. век многу посумњале во оригиналноста на
Германија, како што бил Beкker од Раценбург, додека Грим и Ебел тврделе дека ја напишале калуѓери по
наредување на Фридрих II, итн.
Па Германци немало, а тие тврдат античките=Хомеровите Македонци се мртви, заборавајќи дека во 19 век од
нив прогласениот старогрчки јазик бил македонскиот коине, наследник на староегипетскиот со кој и неговиот
наследник катаревуса од 1868 год. не се разбира-л славо- македонскиот Ран-хомеров јазик, што го потврдил
грчкиот лингвист Чулкас (1907)- тој бил обесен, а многу други како него убиени.
Бидејќи Хомеровиот јазик бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815), според германските автори,
само Словените имале непознато потекло, но не Германите име на словенскиот бог Герман... И само
Словените слетале од Свемирот или се појавиле од Утробата на земјата-еј кутри Македонци!
Германците денес античка=етничка Македонија им ја поклониле на своите германски држави: Елада со
Цигани и индиски музички инстримент бузуки; Бугари Татари и татарско- черкеските Геги од север на
Шкиптарија како Гегелак, што важи и со Јужна Србија гегелачко Косово- православни злосторници.
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Па не случајно, само за Македонците биле Рамковниот смртен договор, спогодбата со Елада за да се бриши
сè македонско а и Договорот со Бугарија македонската историја била бугарска, за германските држави
(Елада, Бугарија и Шкиптарија). Пак, германскиот јазик бил на словенот Лутер, а Германците ги обединал
словен Бизмарк, чија баба не знаела да гугне германски, на Петар Велики му пишувала дека тие биле еден
ист народ! Еј македонски народе на какво тереџе те доведе Европа, САД и НАТО! (ФБ- 18.07.2020)
ЕВРОПА САМО СИ ЗНАЕЛА ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ „ТРАЧАНИ, ПЕОНИ, СКЛАВИНИ, ДИВ И РЕЧИСИ
МИТСКИ НАРОД“- ВО 1903-ТА ГОДИНА ! ПА СЛОВЕНИТЕ ОСТАНАЛЕ САМО ГЕРМАНСКИ ФАЛСИФИКАТ !
ДОКАЗ: ЕВРОПЈАНИТЕ СЕ ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ СО СЛОВЕНСКИОТ ТЕМЕНВОКАЛ И ВО ПОРТУГАЛСКИ !
Виктор Берар за Македонците 1903 година говори: „До скоро Франција не ги познаваше Македонците. Тие за
нас беа Трачани, Пеони, Склавини, див и речиси митски народ, кој живее некаде на дното од нам непозната
земја. Ние не ги познававме или ги презиравме, зошто за нив дознавме од пакосните белешки на старите и
сегашните Грци. И, да ја кажеме вистината, ние и сега не ги познаваме. Погледнето го нашиот секојдневен
печат и гледајте какви чудовишни откритија за Македонците и за нивната земја прават нашите журналисти...“.
Склавините во Македонија се појавиле дури во 6 век. А тие биле само Повеќебожци. Тие како домородни во
Македонија си ги обожувале египетските божества Хорус и Исис, што било само по смртта на Александар
Македонски. Истото било дури и со персискиот бог Митра итн. Склавините во Македонија биле домородни.
Јазикот на Склавините бил варварски (Прокопиј, Јорданес...), кој бил јазик на Пелазгите. Па Пелазги биле
Хелените и Македонците (Херодот, Тукидид, Платон...Јустин...). Европјаните се одродени Пелазги-докази:.
Бидејќи најмасовно се употребува англискиот јазик, кој е рак на лингвистиката во кого едногласните знаци се
двогласни, рушејќи го осумилјадниот развиток на писменоста од сликовници до во слова..., и еве каков јазик е
тој: во латинскиот влегле коински зборови. Бидејќи латински бил беден со зборови, се внесени уште 10.000
зборови, за кои се вели грчко- латинско потекло. Па тие зборови влегле во нов јазик француски, од кого тие се
пренесени во англискиот, кој станал и монголски: инг, унг...Следи само Пекинг=пе (град) кинг (владател), а не
крал. Владетели биле кнез, крал (кинг-кениг) и цар, спореди викинг=вик кинг. На англискиот творел Шекспир,
„За Шекспировата ќерка Јудит било познато дека таа е неписмена, те до својата дваесет и седма година не
знаела да се потпиши“. Со овој јазик на неписмени целиот свет постанал неписмен, и него си го владеат !
Коине (19 век тн.старо-грчки) и латински биле без темен вокал. И англискиот е без словенски темен вокал!
Историски е потврдено, Лутер бил само словен, чиј бил германскиот протестантски јазик, тој заменувач на
католичкиот француски јазик. Следи постоеле католички Франки (Французи и Германци) и протестанти...
За Словените како племе, се наведува најбитното: „... Подоцна тоа племе се германизира...Од ова племе
потекнува славната личност на германската историја: гроф Копривија, за кого на крајот на XIX век пишувал
германскиот печат дека е Словен... Отон Бизмарк- кој сам истакнувал дека неговата баба не знаела да гугни
германски ама ‘сорабски’, Лајбниц- која на Петар Велики в место Торгава му кажува: ‘нашето потекло е исто,
обата сме ‘Словени’ ...“. Па следи Европа било мало генетско-географско подрачје да живеат повеќе народи!
Овде за Катерина Велика се наведува: „Зербст долго време бил претстолнина на војводството Anhalt-Zerbst.
Софија Аугуст од Anhalt-Zerbst, подоцна Катарина Велика, царицата на Русија (1762- 1796), овде ја спровела
својата младост и годините на своето одрастување. Еден од водечките на француските авторитети за
старата словенска цивилизација, Луј Леже (Lous Leger), сакал да ги потсетува своите студенти: ‘Да познатата
царица ја знаела историјата на својата татковина малку подобро, можела на своите руски поданици да им
каже дека имаат принцеза со словенско потекло’ “. Пак, таа била „северна Семирамида“. Таа имала мноштво
пријатели Волтер, д Аламбер, Дидеро. Во Фигаро Бернар Бонилори за неа напишал:
„...била прва (те.) Катерина Велика, која ја обелоденила супериорноста на словенската раса. А особено
сакала да докаже, дека словенскиот бил првобитниот јазик на човечкиот род. Во едно писмо, кое му го
упатила на Грим 1784.г. таа пишувала дека старите Словени им дале свои имиња на најголем број реки,
планини, равници, и области на Франција, Шпанија, Шкотска и на други краишта...“. (Само словенско, Р.И.)
Темниот вокал го немало во коине и латински- тој е словенски. Него и женскиот род Вук Караџиќ ги отфрлил.
Следело сета Европа била само словенска со темниот вокал, кој постои во шкиптарскиот (ë), влашкиот (ā),
романскиот, португалскиот, во сите француски јазици (50% Французи), германски ä=ae, ö=oe, ü=ue, со три
можности на теменвокал e=ë. Па Шведска=Сведска=с вед ска- 100% е тн.словенски. Во шведскиот јазик има 9
вокали (самогласки), а во македонскиот 5. Вокалите (самогласките) во шведскиот јазик се следниве: a , o , u ,
å , e , i , y , ä , ö. Не-Словените во Европа биле само едно: одродени Словени, и ништо друго и никако инаку!
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО 1848 ГОДИНА БИЛЕ ЧЕДА НА АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИОТ- ВО 1849 ГОДИНА БЕЗ НИШТО
ХЕЛЕНИ ТУКУ САМО РОМЕЈЦИ (РИМЈАНИ). ПАК, БУГАРИ СО БУГАРСКА ДРЖАВА САМО ОД 1908 ГОДИНА
Рускиот славист Виктор И. Глигорович (1815-1876), патувајќи низ Македонија, 1848 година запишал:
„Во сите посетени краишта јас немам чуено други имиња, освен на Александар В/елики/ и на Марко
Кралевиќа. И едниот и другиот живеат во споменот на народот во мошне обопоштени ликови. Споменот за
Александар Велики изгледа е повеќе затворен кај народот, зашто често оние што го изговараат неговото име
не можат поинаку да го објаснат неговиот лик, туку се повикуваат на даскалите (учителите) што имаат книги
за тоа“.
Се заклучува, во 1848 година Македонците го славеле Александар Македонски- тие си биле Македонци.
Фергусон (1849): жителите во државата Елада и Јонските Острови не биле Хелени туку само Ромејци со
главен град Цариград а не Атина. На тој ромејски јазик коине пишувал и Григор Прличев, никако на некаков
еладски јазик- таков немало сè до 1868 година, кој произлегол од коине. Кога во 1849 година немало еладски
народ со свој јазик да се има бугарски народ со бугарски јазик е бугарска лудост... Па такви лудаци се
создале во Бугарија држава само од 1908 година, дури со јазик од 2/2 на 20 век што го пишува Х.Л.Штепан. Па
секако, јазикот во султановото кнежество Бугарија бил говор од Варна кој не го разбирал Григор Прличев, а
тој во 2/2 на 20 век (Х.Л.Штепан) бил поблизок на брсјачкиот говор на Григор Прличев-смешно. Јазикот бил по
1974 год.
Следи Македонците се обврзани да ги тужат грчко-циганските изроди, Бугарите и Арнаутите=Одметниците !
ЗОШТО И КАКО ДОШЛО ДО ПОДЕЛБАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ ?
Зошто и како дошло до поделбата на Македонија во Балканските војни ?
Големите на Кралска Србија и ги одзеле освоените територии околу Јадранското Море и ја формирале
Албанија без да и дадат компензација.
Кралска Србија со идеја компензацијата да ја оствари во освоената и окупирана од сојузниците Македонија .
Приметите дека оваа српска верзија не спомнува ништо за беломорска Македонија бидејќи Кралска Србија и
Кралска Грција имале "чиста ситуација на меѓусебно разграничување "
"Успешно ја исполнив својата должност кон германската раса " - Царот на Бугарија, Германецот Фердинанд.
Не кон Царска Бугарија и бугарскиот народ туку кон Австро-Унгарија. (Од YouTube ФБ- 18.07.2021)
ЖЕЛО ЖЕЛЕВ ВО СОФИЈА КАЖАЛ: „АКО ВО МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНЦИТЕ ГИ НАРЕЧЕТЕ БУГАРИ, ЌЕ
БИДЕТЕ НАТЕПАНИ“. ЗА ТАКВИ ИЗЈАВИ НА БУГАРИТЕ, БУГАРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА БИЛЕ ТЕПАНИ
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, РесенОхрид, бугарските туристи Македонците ги нарекувале Бугари. Следи тие таму биле многу убаво тепани.
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 натепани... од македонските Македонци. (ФБ- 20.07.2017)
СЛОВЕНИ СПОРЕД СЛОВОТО- ПЛАТОНСКО И ХРИСТИЈАНСКО СЛОВО ! ЕЈ МАКЕДОНСКИ ДУДУЦИ !
Во врска со името Словени, според Слово, пишувам без прекин од 1998 година, а и дека Русите се изјаснале
за Словени само во 860 година (Фотиос),кога тие го презеле Словото од македонскиот коине (19 век погрешно
така наречен старо-грчки) од Александрија. Еве во прилог наведувам што пишувал Мартин Бернал: „Клучната
причина...Доказот доаѓа од еден текст кој вообичаено се нарекува Мемфиска теологија, временски лоциран
дури во вториот или третиот милениум. Теологијата опишува космогонија според која Птах, локалниот бог на
Мемфис, и неговата еманација Атум, биле првобитните суштества. Птах го создал светот во своето срце,
седиштето на неговиот ум и го актуелизирал преку својот јазик, чинот на говорењето. Ова, иако Отец
Фестужие и Отец Бојлан побрзаа да го порекнат, изгледа упадливо слично со платонскиот и христијанскиот
логос, ‘Словото’ кое ‘веќе беше, Словото престојуваше со Бога, и што беше Бог, беше и Словото, Словото
потоа беше со Бога на почетокот, а преку него постанаа сите нешта...’ “.
Ова што било уште во Египет со Птах, локален бог на Мемфис, со „платонскиот и христијанскиот логос“ на
Апостол Јован, го проповедал и Константин Филозоф за Словото и Божјото Слово, до Словени Словари...!
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СПОРЕД ХЕРОДОТ, ТУКИДИД, ПЛАТОН...ЈУСТИН..., ХЕЛЕНИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ КОИ
ГОВОРЕЛЕ ВАРВАРСКИ КАКО СКЛАВИНИТЕ ОД 6 ВЕК (ПРОКОПИЈ, ЈОРДАН) КАКО ТН.СЛОВЕНИ. А ПАК,
СЛОВЕНИ БИЛО СПОРЕД СЛОВО И БОЖЈО СЛОВО. СЛЕДИ СЛОВЕНИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ,
АХАЈЦИТЕ ...ШТО ГО ПРОПОВЕДАЛ АПОСТОЛ ПАВЛЕ. СЛЕДИ СЛОВЕНИ ОД СЛОВОТО ПРОПОВЕДАНО
ОД КИРИЛ !
Во врска со насловот, што го пишувам со децении, еве еден извадок добиен на 20.07.2021 на моја ФБ-страна:
... светијата апостол Лука забележал; 1 - 1.Бидејќи мнозина се обидоа да го запишат кажувањето за
настаните што се случија меѓу нас, 2.како што ни ги предадоа оние, кои уште од почетокот беа очевидци и
служители на Словото, 3.намислив и јас, откако испитав сѐ од почетокот, да ти опишам точно по ред, честити
Теофиле, 4. за да ја познаеш веродостојноста на учењето, во кое си поучуван !!- Исто така светијата апостол
Лука забележал; „И кога ја напуштија Мизија, тие слегоа во Троада. Преку ноќта имаше Павле видение:
стоеше пред него еден човек, Македонец, кој го молеше и му велеше: , Премини во Македонија и помогни
ни!‘“
По тоа видение веднаш посакавме да тргнеме за Македонија, бидејќи разбравме дека Господ нè повикал
таму да го проповедаме СЛОВОТО БОЖЈО !! (Дела 16,8-10)...
... Во првото послание на светиот апостол Павле до Солуњаните, се вели; 1 - 4. Знаеме, возљубени браќа, за
вашиот избор од Бога,
5. зашто нашето Благовестие кон вас беше не само со Слово, туку и со сила и со Светиот Дух, и со голема
увереност: сами знаете какви бевме за вас помеѓу вас.
6. И вие се угледавте на нас и на Господа, кога во големи маки со радост го примивте Словото од Светиот
Дух,
7. така што станавте образец за сите верници во Македонија и Ахаја.
8. Оти од вас одекна Словото Господово не само во Македонија и Ахаја, туку и во секое место се пронесе
славата за Верата ваша во Бога, така што нема потреба ние нешто да зборуваме ... за да во писмото
испратено до Коринтјаните светијата апостол Павел ги кажува македонците како пример за верен народ, кој
ревносно ја пазел Верата уште пред да му биде "донесена" ("... тие најнапред сами себе Му се предадоа на
Господа, а потоа и на нас, по волјата Божја" - 2 Кор.,8 ) ... ... А Словото Божјо се прошири насекаде од
Македонија и тие кои го познаа и примија Словото Божјо по Словото ги именуваа и нарекуваа за Словени светии кои го шират Словото Божјо !!
МАКЕДОНСКИТЕ АКАДЕМИЦИ, ИСТОРИЧАРИ И ПОЛИТИЧАРИ... ЛАЖГОВЦИ И ЗЛОЧИНЦИ !
Кога се зафатив да се бавам со историјата, за Македонците во Р.Македонија ништо немаше. Во оваа наша
историја античката историја на Македонците била грчка, а ние сме биле Дојденци- Словени. Да се биде
Словен ако Словените се докажани, тоа не и грев. Меѓутоа, да се тврди дека Македонците се Грци, а ние
Словени без ниеден материјален доказ/наод за преселби на Дивјаци, севернодунавски и задкарпатски
Словени, останала 100% лага, со наполно штетни последици сè до денес. Според нив, единствен доказ бил
јазикот- тој бил словенски. Според берлинско- виенската Школа, замислете, тие Словените биле Индогермани, што било видоизменето во Индо-европјани. Да се биде историчар, тој мора да има трошка акал во
тиквата која ја носи како лејка со семки без контакт со сопственото тело. Бидејќи флората и фауната во
Индија нема никаква врска со белата раса, туку само со темната раса, Индијците биле темнотени. Па
Индијците се селеле на запад, а Источносредоземноморците (Европа била населена од и преку Балканот) на
исток. И затоа најстарата мумија на белка во Кина била околу 4500 г.п.н.е., а индискиот бивол со кого се
селеле Индијците до новата ера доспеал до Месопотамија. Се потврдува, Индо-германите (европјаните)
останале 100% лага. Ако ова е лага, лага се Словените.
ТН.словенски јазик бил варварски (...Приск, Прокопиј, Јордан...), кој бил пелазгиски, а Пелазги биле Хелените,
Македонците, Етрурците, Римјаните... (Херодот, Тукидид,. Платон, Јустин, Дионисиј итн.). Се потврдува, на
Балканот живеел еден те ист народ со варварски=пелазгиски јазик кој бил Хомеров. Бидејќи ваква била
состојбата, ниеден автор од 20 и 21 век не говори за грчкиот лингвист влав Чулкас (1907), кој кај Леринчани
изброил 4000 зборови од Хомеровиот јазик. Па ова говори, за Македонците постои потполен молк. Не само
тоа, ниеден македонски автор кој се бави со Илијада, за Троја, а и со Хомеровиот јазик никој не го навел
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Чулкас. Се потврдува, тие биле во служба на други народи, а не за Македонците и нивната Македонија. Ако
се земе во предвид дека книгата на Чулкас била позната од 1907 година, а него Грците го убиле, никој неа да
не ја наведе и таа преведе, а ние Македонците имаме АСНОМ-ска држава Македонија со своја академија,
Институт за историја...славистика...музеи итн., по се изгледа по пучот врз АСНОМ-ците и нивното
ликвидирање во државата туѓинци владееле, што се потврди со Рамковиот договор, арнаутизирање на
општините со јазик...до 2018 со за Грците.
Нашата историографија е преполна со неточности, извртувања итн. Денеска (21.07.2018) презедов:
„Во 1897 година, премиерот на Англија Вилиам Гледстон (William Gladstone), го изговорил за нас славното:
,,Why not Macedonia for Macedonians, as well as Bulgaria for Bulgarians and Servia for Servians?"
,,Зошто не Македонија за Македонците, како Бугарија за Бугарите и Србија за Србите?"
Македонските историчари го цитираат Гледстон во скратена форма:
,,Македонија за Македонците", изоставувајќи ги Бугарите и Србите.
Таквото цитирање иако е (непотребно) непрецизно, не е вистинито во своја суштина, во делот за Македонија.
Бидејќи јас не бев/сум историчар, се бавев со биолошки методи (растенија, животни, популациона генетика,
биометрија, исхрана...), ги утврдив генетско- географските подрачја, различни за белата и темните раси. Тие
ги споредив со она што го наведува Херодот, кои се совпаѓаат. Тогаш бев сигурен, јас сум на прав пат да
пишувам раса-народ- јазик: белата раса еден те ист народ со еден те ист јазик.
На почетокот превземав извори и од наши автори. Не само што тие да беа дотерувани, дури наполно лажни.
Таква лага беше, Словените северно од 40-паралела секогаш живееле. Ова било превземено од Димитри
Оболенски. И кога ја добив книгата на Д.О., тоа никаде го немаше. Не само тоа, овој како сосем прогрчки
автор тоа да го напише не било можно. Тој никако не говори за Ф.Ј.Фалмерајер, како што е кај Г.Острогорски.
Двата автори биле во заблуда, или се лажговци, како сите други, според кои коине, во 19 век бил таканаречен
(старо-)грчки, произлегол од хеленскиот Хомеров јазик. Со тоа што со коине не се разбира Хомеровиот јазик,
коине бил наследник на старо-египетски од 300 г.п.н.е.
Острогорски за Фалмерајер вели, неговото дело било пренатрпано дело..., со премногу докази дека во Елада
немало Хелени со коине туку Словени со словенски акцент...Сличнио вели и Макс Фасмер кој кај него дури
има и теменвокал кој бил само словенски, дури на островот Крит имало словенски имиња пред инвазијата на
Словените. Значи, немало преселби, а Словените се од слово како Божјо Слово и со Кирил. (ФБ- 21.07.2018)
ЕЛАДЦИТЕ ГИ УБИЛЕ ЧУЛКАС...ТОУБ, ОИКОНОМИДЕС...- ВО 21 ВЕК ГИ БРИШАТ МАКЕДОНЦИТЕ!
Грчкиот лингвист Чулкас (1907) избројал 4000 збора од Ран-Хомеро јазик кај Македонците во Лерин. И што
станало со него ? Кутриот се „самоубил“! Жалосно е за Еладците што не извршил самоубиство и германскиот
лингвист Пасоф (1815),кој утврдил дека Хомеровиот јазик бил само словенски.Не се самоубил ни Фалмерајер,
кој утврдил, во Елада немало Хелени кои би го говорело коине (во 19 век т.н.старо- грчки), наследникот на
семитскиот старо-египетски, туку таму живееле Словени со словенски акцент...
Текстовите на пелазгиски јазик од Крит ги читал Еванс- тој го познавал српскиот јазик. Потоа следи бугаринот
В.Георгиев да го открие клучот за читањето на Критските текстови. За изненадување, тој од својот клуч се
откажал. Па него го прифатил Вентрис, чија мајка била Полјакина- тој загинал во сообраќајка. Зошто ? Затоа
што грешката била што тој го презел клучот од Георгиев. Следи дали со ова се се завршило ? Грешник бил и
Џон Тоуб од Торонто (Канада)- тој утврдил, племете Хунзи во Пакистан говорело на словенскиот јазик. Тој тоа
одма го соопштил во Атина. И што станало со него кутриот ? Многу едноставно- му дале кафе и тој бил пупка!
После таа пупка, тој го ставиле в дупка. Само дупката била на суво место, и органските ткива на неговото
тело не можеле да се распаднат. Па неговото семејство цели десет години си ги барала остатоците на својот
покоен од „кафе пупка одма в дупка“. Дупката ја откопувале и таа одма си ја закопувале- во сувото тло
бактерите не можеле да делуваат. И по десет години конечно телото било спремна да се врати во Торонто,
само со превоз и во мртовечки сандук со неговите коски кои како неоргански бактерите не можеле да ги
разградат. Дури и Оикономидес во Атина бил отруен, како грчка „нормална“ практика. Зошто? Тој не смеел да
каже, дека оставштината македонска била словенска. Па какви биле доказите? Па тој ги посетил ископините
на гробот на Филип Македонски, а изложувањата биле донесени од музеите од Атина. Пак, оставштината на
македонското било скриено итн.! Зошто ? Само за потсетување, Македонците пишеле со црти и рецки, кои во
19 век биле прогласени за словенски, иако писмото било во Западна Азија, Крит, Балканот...кај Етрурците и
Европа. Токму за тие црти и рецки, кои биле руни со мноштво кирилчни слова пишувал Г.Гриневич...за Крит...
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Па се заклучува, Еладците Цигани со индискиот музички инструмент бузуки се злочинци, подржувани од САД,
Европа и НАТО и македонските изроди кои братски делуваат заедно за нас Македонците да не снема! (ФБ21.07.2019) Па бидејќи постоела само Македонија, само македонска држава и Македонци не смее-ло да има!
НОВОГРЧКИОТ (КАТАРЕВУСА) БИЛ ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК СО 4 ПАДЕЖИ КАКО И ГЕРМАНСКИОТ!
Јас сум автор на мноштво книги, во кои пишувам, Кораис по налог на Минхен го реформира коине (19
тн.старо-грчки) и го создва катаревуса (тн.ново-грчки), кој содржи само 4 падежи како германскиот јазик:
Според Х.С.Вотсон, се направила грчка држава, ама требало да се создаде и грчка нација. Па се појавил
компликуван проблем за јазикот во новата држава со новиот вештачки јазик, за кого полемиката траела и во
третата четвртина на дваесетиот век. Ханс- Лотар Штепан пишува: „Кораис околу 1850 година (по Христа) од
старогрчкиот (коине, Р.И.) изведе јазик за настава и официјален државен јазик“. Следи според А.А.Јоанидис и
А.А.Белецки, во „Новогрчки руски словар“, во Москва од 1961 година, се наведува: Во катаревуса јазик
постојат четири падежи (номинатив, генетив, акузатив и датив). Овој официјален јазик бил неразбирлив за
обичниот човек, ама само за образованите луѓе вработени во државни служби и црквата. Значи, овој јазик не
бил народен за да го разбира тн.грчки народ. Затоа без грчки јазик. Овој не се викал грчки, туку само ромејка
(румејка). Ова било дури во 1924 година, што го потврдил Густав Вајганд. Тогаш уште народот бил
ромејски=римски. Коине имал 6 падежи, а грчкиот 4 како германскиот, оти грчкиот бил правен по германски
налог. Бидејќи грчкиот јазик народот не го разбирал се отишло на уште понароден, со повеќе
Хомерови=тн.словенски зборови, димотики. Х.Н. Брејлсфорд вели: „Прашањето за флексијата е уште
посериозна: димотики е јазик што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се
стреми да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што се определува со
азкузативот“. Со предлогот е како македонскиот. Исто така, веќе се оди на 2 падежи. Токму затоа јазикот се
доближува до Хомеровиот јазик во Атика. Ова го потврдил Григор Прличев. Тој со коине многу убаво се
изразувал, а тоа не било со мајчиниот, што важи за народниот во Грција, кој според Вајганд бил „недостоен
да служи како литературен“. Токму и затоа од атичкиот двопадежен говор не потекнал коине. Лукијан (2 век
н.е.) наведува: „И следната грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се одбележи: Историчарот
просто се мачи да пишува на чисто атичко наречје, да го прочисти својот јазик, па нашол дека треба и
римските имиња да ги преправи на хеленски...“. Со ова се докажува хеленскиот (коине) јазик не можел да
биде атичко наречје, на кое пишувал Платон. Тоа што денес меѓусебно не се разбираат Македонците и
Грците е поради тоа што грчките зборови се коински од старата и новата ера ера, кои се во пократка форма
од македонскиот од последните векови, како и поради тоа што во грчките јазици има и семитски=црнечки
зборови (елементи). (ФБ- 21.07.2020) Пак, димотики станал официјален јазик на Елада само во 1977 година.
ЕГИПЕТСКИОТ КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ) НЕМАЛ ВРСКА СО МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК!
За Хомеров јазик како славо-македонски пишувал лингвистот Чулкас (1907). Пак, за словенски Пасоф (1815).
Хомеровиот славо- македонски или само словенски јазик немал никаква врска со Александрискиот јазик
коине, кој бил создаден само по смртта на Александар Македонски. Неговата прва граматика и прв речник
биле создадена само во 300-та г.п.н. Па токму и затоа Илијада, и сите други дела пишани или преведувани на
коине (19 век тн.старо-грчки) биле само по таа година. Па следи Илијада била преведена само во 3 век п.н.е.
Ова било повод, со коине и неговиот наследник катеревуса (1868) да не се разбира-л Хомеровиот наш јазик.
За да се потврди дека коине немал врска со Хомеровиот јазик сум пишувал повеќе пати- еве го и доказот:
Чарлс Ф.Потер истакнуваше дека во семинарите за свештениците во САД било обрска изучување на така
наречениот „класичен грчки“. Учениците го изучувале многу тешкиот јазик со сложени падежи, родови, бројки,
гласови, времиња, начини, коњугации, деклинации и други промени. Кога тие го зеле да го читаат Хомер во
оригинал, наместо тие да читаат „грчка“ поезија, тие биле воведени во нов систем на промени, ама не онакви
како тие што ги учеле. Јазикот на Хомер не бил „грчки“. Значи, токму Хомеровиот јазик бил народниот и затоа
многу поедноставен од „класичниот грчки“ коине.
За нашиот славо-македонски јазик што го напишал Чулкас (1907) бил само грк припадник на Цариградската
патријашија, под која до денес се црквите од Егејскиот дел на Македонија, под окупација од 1913 год., а не
под Атинската црква на селото Атина со сета Елада чии цркви биле само под православната соборна црква
Св.Димитрија- Битола со христијански коине јазик на Апостол Павле кој не го познавал јонскиот службен во
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Атина, дури и во Платоновата академија за време на Јустинијан, затворена од него само во 529 годинапишувам со децении. За жал како проклетност во Р.Македонија никој и не се огласува ! (ФБ-22.07.2020)
ЕЛАДА (ХЕЛАС) ЈА ОСЛОБОДИЛЕ КОМНЕНИ КОИ БИЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ. БИДЕЈЌИ ТИЕ БИЛЕ РУСКИ
ПОДАНИЦИ СЛЕДИ АЛЕКСАНДАР ИПСИЛАНТИС (КОМНЕН) ДА СКАПИ ВО АВСТРИСКИ ЗАТВОР. А ПА СО
НЕГОВИОТ БРАТ ДЕМЕТРИУС, КОЈ БИЛ ГЛАВЕН НА РУСКАТА ПАРТИЈА, ВО 1829 ГОДИНА СЕ ЗАВРШИЛОТОЈ БИЛ ОТПУШТЕН ОД ЕЛАДСКАТА ВОЈНА СЛУЖБА. КАПОДИСТРИЈА КАКО РУСКИ ДИПЛОМАТ А И ПРВ
ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЕЛАДА БИЛ УБИЕН-УБИЈЦИТЕ СЕ КРИЕЛЕ ВО АНГЛИСКАТА АМБАСАДА. АНГЛИЈА СЕ
БОРЕЛА ПРОТИВ МАКЕДОНЕЦОТ ПАШАТА КРАЛ НА ЕГИПЕТ- МЕХМЕД АЛИ. ПА ОД АНГЛИЈА РУСИЈА ЈА
ИЗГУБИЛА КРИМСКАТА ВОЈНА ВО ПОЛЗА НА ТУРЦИЈА, ЧИЈ СОЈУЗНИК И’ БИЛА АНГЛИЈА. ПО НАЛОГ НА
АНГЛИЈА, ТУРЦИТЕ СИ КОЛОНИЗИРАЛЕ КАВКАЗЦИ БЕЛОКАПЦИ НА ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) КОИ СО
СВОИТЕ ИСЛАМСКИ БРАЌА ШКИПТАРИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ ГИ ИСТРЕБУВААТ. И СЛЕДИ ДУРИ АРНАУТИТЕ
(ЧЕРКЕЗИТЕ,ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ) ВО Р.МАКЕДОНИЈА ДО 1813 ГОДИНА НЕМААТ НИКАКОВ ДОКАЗ
ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ИМОТ. КРАЛСКИТЕ КУЌИ НА ЕЛАДА ЦИГАНЛИЈА, БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА СЕ СО
ИСТО ПОТЕКЛО НА ФРАНКИ. ЗА АНГЛИЧАНИТЕ И ГЕРМАНЦИТЕ НЕМА ВИСТИНА ТУКУ САМО ЅВЕРСТВА.
ОПАМЕТЕТЕ СИ СЕ МАКЕДОНЦИ, АКО САКАТЕ ДА ВЕ ИМА, ЗА ДА БИДЕТЕ МАКЕДОНЦИ! (ФБ- 22.07.2019)
СПОРЕД ЈАЗИКОТ ШТО БИЛА КЛЕОПТРА ? САМО Т.Н.СЛОВЕНКА СО ТЕМЕН ВОКАЛ- КРАЈНОТО Ë !
Познато е дека Птоломејците биле Македонци, од Пелагонија итн. Исто така, познато е дека нејзиниот татко
бил кавалџија и кајдаџија, а гајдата била главен носител на походите. Не случајно, Скотите како македонска
фаланга свират со гајди и тапани, со македонски изворен 7/8- ски такт, облечени со пелагонски кошули без
пантолони- во Пелагонија не се носеле, со чорапи со пупки во с.Кукурачани- Битола...
Редовно пишувам, грчкиот лингвист Чулкас (1907) изброил 4.000 збора од Ран- хомеров јазик, кој го говореле
Леринчани, соседи на Битолчани. За македонските автори, Птоломеите говореле битолски говор...
Во прилог се наведува од германски автори, како се пишувало името Arsinoë- сестра на Клеопатра.
Па и затоа знакот ë за германските автори е темен вокал, како што е и крајното е во португалскиот јазик, и кај
шкиптарскиот ë и влашкиот ā, а Шкиптарите и Власите како Епирци, а Епир бил македонски. Па тие останале
одродени т.н.Словени. Исто така, т.н.словенски темен вокал имаат Романците, народи во Франција, ама и во
три варијанти во германскиот јазик: ä=ае, ö=ое, ü=уе- ë....шведскиот од сведен=с веден. Па да ми сте здрави
и живи Македонци, вие ќе сте вечни мои! (ФБ- 23.07.2019) Види повеќе наведено во моја книга на германски.
Miro Spas Ристо неуморлив Македонец, ве пратам една деценија, камо да имаше барем 100 луѓе како вас во нашата држава. Се надевам ќе го
добиете заслуженото.
Блаже Ангеловски Кошулата на гајдаџиите се вика АНТерија!!!
Антеријата е традиционална македонска облека, што ја носеле од АНТиката па се до втората половина на дваесетиот век.

ТН.СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ ТРАКИТЕ ГО УПОТРЕБУВАЛЕ ПОЧЕСТО ОТКОЛКУ ИЛИРИТЕ- СРБИТЕ
КАКО ТРАКИ И ИЛИРИ ГО ИМАЛЕ ТЕМНИОТ ВОКАЛ ВО ...1778...1839...ДО СРПСКИ ЈАЗИК САМО 19 ВЕК
Херодот (5 век п.н.е.) пишува, Траките биле на исток, а Илирите на запад. Густав Вајганд (1924) ја зацртува
границата на Траките и Илирите. Ваквата граница е поврзана и со темниот вокал, кој како тракиски бил во
помасовна употреба отколку кај Илирите. Со романизирањето на Епирците (Власи и Шкиптари), тие темниот
вокал (ë) не го имаат како Илирите туку како Траките. Следи како Романците и Бугарите, што важи за источна
Србија... источна Македонија, Власите и Шкиптарите се со почеста употреба на темниот вокал. Па тој останал
само тн.словенски. Што биле Србите имам објавено книга „Србите не биле Словени туку Трибали, Тракијци“
(2010). Во прилог за темен вокал го наведувам српскиот автор Никола Вулиќ, Скендербег, 1892. Тој на стр. 35
наведува: „Теодосїе, Пов.стъ...Георги Черноевич., нареченомъ Скерндеръ-бегъ...въ л.то 1778...“, а на стр. 36:
„Сербскій народны листъ од 1839. год...“.
Вук Караџиќ го отфрла темниот вокал, со што се видоизменала азбуката за која до денес се расправа. (ФБ23.07.2018) Се пишувало со в-н-т и без падежи. Па српскиот јазик на Караџиќ е падежниот црковнословенски.
ЕЛАДЦИТЕ СО ИНДИСКА БУЗУКА И ПРЕТСЕДАТЕЛ СО ИНДИСКИ (ЦИГАНСКИ) ТЕН... НЕМА ШТО ТИЕ ДА
БАРААТ ОД НАС АНТИЧКИТЕ=ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ СО СВОЕТО МАКЕДОНСКО ИСКОНСКО ЗНАМЕ ...
На Балканот живеел еден ист народ, Пелазги, кои биле Хелените и Македонците (Херодот, Тукидид, Платон...
Јустин...). Пелазгите говореле со варварски јазик (Херодот, Тукидит, Платон...). Со варварски јазик говореле и
Склавините (Прокопиј...), кои си го обожувале Хора, истоветен со на египетскиот Хорус и ведскиот Кришна во
Индија. Тие пишувалле со црти и рецки (руни), во кои имало Кирилични слова. А ова писмо било и кај Русите.
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Следи тие биле само рецки (роцки) народ. Па со тајната мисија во Русија на Македонците- Солунските БраќаКонстантин и Методиј, ширејќи го христијанството, ја прошириле и писменоста со слово. Следи ова бил повод
Русите за првпат да се изјаснат за Словени само по нивната мисија. Прв запишал дека Русите се изјаснале за
Словени само еден цариградски патријархот Фотиос, што било само во 860 година.Со наводот се потврдува,
Македонците биле антички=етнички Македонци, со сè македонско. Наспроти Македонците, Еладците Грци се
Цигани со индиски музички инструмент бузука. Индијците се населиле на Пелопонес, во 14- 15 век, зашто има
и индиски населби на Пелопонес од тоа време. Ова може да се види кај Х.Џ.Велс и разни енциклопедии. И па
следи сточарската наука во Елада утврдила медитеранска свиња со индиски ген на свиња, како и бивол итн.
Ристо Ивановски, Средоземјето прадомовина на Европјаните, 3-то проширено издание (2003), стр. 170, вели:
„... Британскиот египтолог Артур Вајгал на мудар начин ја потврдува повеќерасноста на вештачкиот грчки
народ и тој наведува дека вистинските Македонци биле со светла коса, сини очи и имале побел тен од
просечниот Грк. Самата употреба на зборот ‘просечност’, зборува за производ од различно расно потекло и
тоа меѓу европски бел и индиски темен пигмент. Со тоа докажува, дека во Грција имало индиско влијание по
ерата на Александар Македонски. За подобро преставување како изгледа дворасноста се македонскиот крал
и Гуптинка во книгата на Пашке: ‘Македонскиот крал е со каузија (македонската капа), копје и штит. Извадок
од ѕидно сликарство на П.Фаниус Синистор кај Боскореале. Копија според создадениот оригинал од околу
средината на 3- то столетие пр.н.е.’. ‘Од најубавите цртарии во гуптастил вон Индија припаѓаат без сомнение
фреските таканаречени ‘девојка во облаците’ во карповите вдлабнувања на патот кон утврдувањето на ридот
Сигирија на Цејлон, околу 500 г.н.е.’. Значи, тие припаѓале на две раси (белата и темната индиска). Како
нивни наследник би се добило дворасно поколение со посветел (побел) тен од неизложените делови на
Сонце на Гуптинката. Тоа би одговарало некаде на просечен Грк, дворасен народ“.
Поради горе кажаното, Македонците нема за што да се расправаат со Еладците Цигани и со индиски ген,
различно од на Пелазгите=тн.Словени, со македонското знаме- ништо не важи со Циганите, а и споГОДБАта
„Член 8 став 3.
Во рок од шест месеци по влегувањето во сила на оваа спогодба, Втората страна ќе пристапи кон
ОТСРАНУВАЊЕ на СИМБОЛот истакнат на нејзиното поранешно ДРЖАВНО ЗНАМЕ од сите јавни места и од
јавна употреба на нејзина ТЕРИТОРИЈА...“. (преземено од ФБ-страниците, 22.07.2019)
Еј Еладци Цигани со претседател со индиски (цигански) тен и мноштво многу како него, кои играат и пеат на
индискиот музички инструмент бузука, која не постои во ниеден историски период во Елада... Во неа постои
атинска пара со буф, симбол на Семирамида од Месопотамија, никакво со Сонцете, симбол на белата раса,
неспоиво со било што на од Индија на Индијците Цигани населени на Пелопонес 14-15 век. (ФБ- 23.07.2019)
ВАСИЛ ЛЕВСКИ БИЛ СРПСКИ ЛЕГИОНЕР И ГРЧКИ МОНАХ- ЕБИВЕТРОВЦИ БУГАРИ БЕЗ НИШТО ВАШЕ !
СКАНДАЛ за Бугарија: Левски бил српски легионер и грчки монах, МКДенес, 23 јули 2021.
Со цел пријателите од Бугарија да разберат до кој степен се изгубени честитки, ја објавуваме вистината за
најголемите бугарски херои на денешницата. Според логиката на денешните бугарски политичари и
историчари, тие биле Срби и Грци, а не Бугари.
Најголемиот бугарски херој на сите времиња, таткото на бугарската револуционерна организација,
ослободителот на современа Бугарија, големиот Васил Левски бил грчки православен монах и служел во
странската легија на Кралската српска армија. Странската легија беше основана од српското кралско
семејство, пофалена за храброста и пожртвуваното војување за голема Србија, а покасно укината после
воените реформи по ослободувањето.
Што значи бил српски легионер, дел од српската армија, српски офицер, па согласно бугарската логика за
Гоце Делчев, нивниот Васил Левски бил Србин по етнос? Дали бил Србин, ќе одговори ли некој од бугарските
историчари?
Тој бил „патријаршист“, грчки монах, што значи духовно бил гркоман. Дел од т.н. руммилет, односно по
логиката на бугарскиве изгубени честитки, тој официјално бил Грк согласно законите на Отоманска империја.
Дали бил Грк, ќе одговори ли некој од бугарските историчари? Тој бил „патријаршист“, грчки монах, што значи
духовно бил гркоман. Дел од т.н. руммилет, односно по логиката на бугарскиве изгубени честитки, тој
официјално бил Грк согласно законите на Отоманска империја. Дали бил Грк, ќе одговори ли некој од
бугарските историчари?

61
Друг бугарски херој Георги Раковски, за кој треба да разговараме која е неговата улога за Бугарија и колку
бил „македономах“, односно Македонец, бил роден како Србин под името Сава Попович.
Покасно, под влијание на македонизмот го усвоил грчкиот идентитет односно станува „македономах“ и името
го менува во Савас Стефанидис.
Ова го има во сите светски, а омилени за Бугарите, википедии, тиквипедии, британики, митаники… како сега
ќе го објаснуваат бугарските историчари на својот бугарски народ?
ДОКАЗ: од 1858 до 1864 год. Бугарскиот преродбеник Васил Левски бил грчки монах. Пред 1870 год. немало
Бугарска црква, султанова Бугарска егзархија, порадишто православните биле султанови народи ! И па Васил
Левски бил грк- припадник на Цариградската патријаршија, а Гоце Делчев бугарин припадник на Бугарската
егзархија. Бидејќи само со Берлинскиот конгрес 1878 година било создадено султаново бугарско кнежество
Бугарија, а германска бугарска држава имало само во 1908 година, бугарска држава со бугарски народ 1908 г.
БУГАРИЈА БИЛА БЕЗ ЦАР И БЕЗ ПАТРИЈАРХ. ЦАРОТ САМУИЛ ИМАЛ ПАТРИЈАРХ- ТОЈ НЕМАЛ ВРСКА СО
БУГАРИЈА ЗА ТОЈ ДА БИДЕ БУГАРИН. ПА СЕКОЈ ВЛАДЕТЕЛ МОЖЕЛ ДА ИМА САМО ЕДНА СВОЈА ЦРКВА
Се говори Цар Самуил создал Бугарско царство, дури тоа било Западно Бугарско царство. Меѓутоа, вакво
нешто не можело да биде. Ова било само заради тоа што за време на Цар Самуил дунавската татарска
Бугарија била без свој цар, како и без свој патријарх. Оттогаш Бугарија била под царот на Цариград, против
кого се борел царот Самуил: Царот Цимискиј го освоил целото Бугарско царство. Токму и затоа само дури во
976 година против тн.византиска власт дигнале востание кометопулите, синовите на Брсјачкиот кнез Никола.
Така било создадено ново одвоено царство во Македонија. Па тоа било со своја патријашија која ја водел
патријарх. На Самуил патријаршијата му била неопоходна за тој да биде прогласен цар- под него бил
патријархот. Цар Самуил имал царски јазик коине (19 век тн.старо-грчки). Па следи тој бил само македонски,
создаден само во Александрија и тоа само за време на Македонците Птоломеи- само по 300- та година п.н.е.
Црковен јазик бил само македонскиот на Македонецот Константин Филозов, кој произлегол само со реформа
на македонскиот коине. Во него бил Солунскиот говор кој бил само македонски. Следи бидејќи Цар Самуил не
познавал бугарски, ерменски и друг јазик, тој бил само едно и единствено- само наш брсјачки Македонец.
Па за да постои држава со народ морало да има цар со свој патријарх кој управувал со својата црква. Ваква
состојба имало во Цариград со царот и патријархот на Цариградската патријаршија. А и кај Цар Самуил. Пак,
истово повеќе не важело и за во Бугарија- во неа немало бугарски цар ниту патријарх. За дообјаснување на
ваквата состојба се наведува, дека бугарскиот владетел Борис (852-888) го примил христијанството во 864
година. Ова било само по тн.византиски образец. Бидејќи тн.византиски цар не дозволилн бугарскиот цар да
има свој патријарх, тој не го признал бугарскиот цар. За ова да го оствари тн.византиски цар тој ја ставил
Бугарската црква во 870 година под врховна власт само на Цариградската патријаршија. Следи сè било само
под цариградскиот патријарх кој бил под царот во Цариград.
Заради ваквата состојба Бугарија соработувала со папата, кој не бил надлежен во православието- надлежен
бил само цариградскиот патријарх, а тој бил под царот. Токму само царот бил врховен. За превласта војувал
тн.византиски цар Цимискиј. Тој го совладал бугарскиот цар Борис II, кој повеќе не бил цар. Тој во црквата
Света Софија во Цариград со свои раце ја симнал царската круна... Бугарски патријарх исто така се повлекол.
Па се завршило сосе бугарско. Останало она на Самуил кое било во Македонија. Па следи заклучокот, Царот
Самуил и Охридската патријаршија немале врска со Бугарија. Токму и затоа тие не можеле да бидат било
што бугарски. Па Пелагонија, Преспа и Охрид биле само во Македонија- и денес во Р.Македонија. Таа нема
ништо заедничко со дунавската татарска Бугарија. (ФБ- 24.07.2016) Со Васил II Македонски ништо бугарско !
МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ МНОГУ И ПРЕД 1922 ГОДИНА- БУГАРИТЕ ИЗРОДИ НА ЧОВЕШТВОТО !
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 само 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 Македонци биле Грци, помал дел Срби и најмал дел Бугари.
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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 само
наше македонско: македонскиот народ и македонскиот јазик- сè во Р.Македонија било бугарско.
Дали имало Македонци битни 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 Македонци многу пред 1922 година.
Оваа изјава за бугарските изроди не важи, па тие се трудат дури во 21 век да докажат, македонското било
бугарско... (ФБ- 24.07.2017) Да се оспоруваат Македонците во 21 век, Бугарите само изроди на човештвото !
„ВЕРУВАВ ВО СÈ, НО НЕ ВЕРУВАВ ДЕКА МОИ ЌЕ МИ СУДАТ ЗА МАКЕДОНИЈА“- МЕТОДИЈА АНДОВ ЧЕНТО
КОЈ ПОЧИНАЛ НА ДЕНЕШЕН ДЕН ПРЕД 61 ГОДИНА. ПА ЌЕ СЛЕДИ И СТРАДАЊАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ
ЗАВРШАТ САМО КОГА НИЕ СВЕТОТ ЌЕ ГО УБЕДИМЕ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЕН НАРОД ВО
САМО СВОЈАТА МАКЕДОНИЈА СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ
ЛИНГВИСТ ПАСОФ-1815) И САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ КОНСТАНТИН ЧУЛКАС- 1907).
ДОКАЗИ: „...СЛОВЕНСКИОТ, КОЈ ЛЕЖИ ВРЗ ОСНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК...“ (МЕИЛЕ И ВЕИЛЕ).
СЛЕДИ НАС НИ ПРЕСТАНУВА ЖЕСТОКО БОРЕЊЕ ЗА ВИСТИНАТА СО КНИГАТА НА ГРКОТ КОНСТАНТИН
ЧУЛКАС, ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), НЕГОВАТА КНИГА ДА СЕ ПРИФАТИ, А КОГА ЌЕ
ПОБЕДИ ВИСТИНАТА ЗА ХОМЕРОВИТЕ МАКЕДОНЦИ И САМО ЦИГАНИТЕ ГРЦИ, АРНАУТИТЕ И НИВНИТЕ
СОРАБОТНИЦИ БУГАРИТЕ НА ГАБОРИС=ГАБОР НА ГАБОРИТЕ ТАТАРИ КОНЕЧНО НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ И
ЌЕ ПОБЕДИМЕ- ДО ДЕНЕС (24.07.2018) СЕ ЗАЛОЖУВАМ ЗА КНИГАТА НА НАШ ЧУЛКАС ОД КОСТУРСКО,
УЧИТЕЛ ВО БИТОЛА, НИЕДЕН МАКЕДОНЕЦ НЕ САКА ДА ВИДИ ЗА НЕГО ШТО СТОИ ВО ВИКИПЕДИЈА,
ШТО Е ДОВОЛНО ЗА НАШ ПОЧЕТОК. БИДЕЈЌИ НЕГОВАТА КНИГА Е НА ГРЧКИ, А НИКОЈ НЕ ЈА ПРЕВЕЛ НА
ДРУГ ЈАЗИК ВО СВЕТОТ, СЕ ПОТВРДУВА ЗАГОВОРОТ ЗА НАС ДА НЕ ИЗБРИШАТ... (ФБ- 24.07.2018)
СО ПРИВАТНИОТ ДОГОВОР СО ГРЦИЈА СО НАЦИОНАЛЕН МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКА НА ЦИГАНИ
НА ЦИГАНСКА ГРЦИЈА 24.07.2018 СО АСНОМСКАТА МАКЕДОНИЈА СЕ ЗАВРШУВА- САМО ПРЕДАВНИЦИ !
На 27.12.2017 објавив за Хомеровиот јазик на Леринчани од книгата на Чулкас. Токму и затоа ги повикував
надлежните во Р.Македонија книгата на ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) итно тие неа да ја
прифатат. Па следеше написот го повторувам секој месец на ист ден, за да ги потсетам оние за кои написот е
наведен. Меѓутоа, тие си молчат и само молчат без неговата книга да ја прифатат. Место Македонците со таа
книга на тој автор да им укажеме на светот, Грците денес не го говорат Хомеровиот јазик кој 100% бил/е само
наш словенски (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907), тие немаат Хомерови традици со музички инстументи за кои се
говори во сета Илијада- грчки национален инструмент е индинскиот музички инструмент бузука на Циганите
населени на Пелопонез во 14-15 век.Ова е во спротивност на Хомерови Македонци со Хомерови=Македонски
национални инструменти, а посебно гајдата која ја водела борбената колона на ...Александар Македонски...,
што било и со нашиот Птоломеј кавалџија а и гајдачија. Па нивни наследник била Македонката- последната
египетска кралица Клеопатра русокосата македонка со македонски јазик со битолски говор (Камен РозетаЕгипет...). Овој непрекинат се развивал сè до 21 век ист со на Леринчани со 4000 Хомерови зборови (Чулкас)тој јазик не се разбира-л со Птоломејовиот јазик коине (19 век старо-грчки), наследникот на старо- египетски.
Битолскиот говор бил централен македонски говор (Крсте Петков Мисирков). Па тој бригиски=брсјачки говор
постанал АСНОМ-ски државен јазик, а прв Претседател на Р.Македонија бил Методија Антонов Ченто. Со тоа
што АСНОМ-ска Македонија била Чентовска со негов татков и мајчин македонски јазик кого денес 24.07.2018
не го говореле Зоран Заев во Мостар, кој говорел расипан српски јазик- неговиот собандид Димитар Димитров
англиски- со баварецот Рот што фалело уште шилд до Ротшилд хазар како ...Сороз. Па Општината Прилеп не

63
положи венец за М.А.Чентов. 24.07.2018 е крај за сè македонско. (ФБ- 24.07.2018) САД останала за
Рамковиот договор и Преспанска спогодба, која ги подржува бандитите во Р.Македонија за 100% бришење на
сè наше м.
ПЛОЧАТА НА ВНУКОТ НА САМУИЛ БИЛА ФАЛСИФИКАТ ОД 13 А НЕ ОД 11 ВЕК. ВО МАКЕДОНИЈА, БОСНА,
ДАЛМАЦИЈА И ИСТРА СЕ ПИШУВАЛО НА ГЛАГОЛИЦА- ВО БУГАРИЈА НА КИРИЛИЦА КАКО НА ПЛОЧАТА !
Бугарски фалсификат откриен од професор од Харвард, MKDnewes.com: 6.12.2013.
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 Лунт (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 прикажат дека Самоиловото царство имало бугарски карактер. (ФБ- 25.07.2018) Дополна: во
Македонија, Босна, Далмација и Истра на глаголица, а во Бугарија на кирилица- плочата 13 век на кирилица.
ЗА БУГАРСКАТА НАУКА МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ БУГАРИ. СЛЕДИ ПА ШТО ИСТОРИСКИ БИЛЕ БУГАРИТЕ ?
ИСТОВРЕМЕНО ИСТО БУГАРИ И ВЛАСИ ! ВО 19 ВЕК БУГАРИТЕ БИЛЕ ДУРИ САМО СРБИ ! ПРЕСМЕШНО !
Сведоци сме за тоа што Бугарската академија сета македонска историја ја прогласила за бугарска. Таа
постанува бугарска дури од самиот свој почеток на навлегувањето на Бугарите, кои биле Татари, чии
благородници имале перче- коса која се веела, утврдувајќи го правецот на јавањето на монголските коњи.
Иако бугарскиот јазик бил татарски, чувашки, Македонците предрско се прогласени Бугари.
Бугарите ја присвоиле сета македонска историја, ние Македонците за нив сме само Бугари, дури во Битола
група бугараши ме убедуваше дека јас сум бил Бугарин, зашто не сум бил свесен. Па тие на дрзок начин ми
го скратија моето основно човеково права јас да се чуствувам она што само јас сакам да бидам. Тие тоа го
објаснуваат, нас како Бугари само Србите не направиле ние да бидеме нешто ново, и тоа туѓо за нивните
бугарски простори. Па Македонија била само бугарска ! Па токму што биле самите Бугари ?!
Како прво само Татари. Потоа таквите монголишта биле словенизирани. Ама уште што тие биле, што од нас
Македонците се крие ? Второто Бугарско царство било на Петру и Асан. Бидејќи Македонците немаат ништо
со Асан, кој во само нашата Македонија никоган не бил втасан, ние Македонците сме немале ништо со
Влавот Петру- до денес романските и влашките презимиња завршуваат на у. Што има друго ? Никита Хонијат
во своето прикажување не говори за Бугари, туку исклучиво за Власи. И што сега ? Да не се мешаме ние
Македонците во внатрешните работи меѓу Власите и Бугарите, тоа самите нека си го разрешат! Следи за тие
меѓусебно да не се поистепаат, нека си фрлат коцка- кој ќе победи, со среќа нека им е! Па ние Македонците
нивната конечна одлука ќе ја прифатиме. Дали има и други докази: И самиот Калојан, во четири писма самиот
се нареклува како император на Булгарите и Власите, итн. итн.
Па што живеело во Дунавска Бугарија ? Само Срби ! Па кој тоа го пишувал ? Патеписецот Вилијам Макмајкл.
Тој во 1818 година ја посетил Дунавска Бугарија- таму живееле само Срби. Постар извор француски дипломат
Ожие Гизленф Бузбех. Тој бил студент на познатиот Еразмо Ротердамски, кој од 1554 до 1562 година бил
како француски амбасадор во Цариград итн. Јован Раиќ (1726-1801), роден во Видин, бил само Србин- тој
бил најобразован српски монах итн. Никола Пашиќ од Тетевен бил само Србин итн. итн.
Време е Бугарите да прекинат да ги оспоруваат Македонците, на Македонците да им се извинат за сите свои
зулуми, за нив да си платат оштета, која за Пиринскиот дел на Македонија да е со важност од 1913 година, за
Р.Македонија за зулмите за време на фашизмот, потоа за соработувањата со балканските земји, европските
со САД. Па тие сите крволочно се однесуваат кон овој само наш напатен македонски народ! (ФБ- 25.07.2016)
МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ И РУСИТЕ СЕ ЕДЕН ИСТ НАРОД СОСЕ КАЛЕНДАРОТ, НИКАКО СО БУГАРИТЕ !
Повеќе пати е пишувано за православието, со свој почеток да се уништи од Ватикан од 1071 година, процес
кој продолжуваше без прекин и договорно со ватиканска Европа, царските семејства на Карло Велики кој ја
владеел Европа од Божик 800 година сосе Русија до со Октомвриската револуција со чиј цар и семејно биле
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поврзани со европските да не се возобнови Македонија; па дури е одбиен предлогот на руска личност, Јован
Каподистрија да се создаде Македонија која само таа постоела, ниедна држава. Токму ова било и одбиено од
рускиот цар Николај Први; па и следи поделбата на Македонија во 1913 година, бришејќи ги Македонците кои
масовно протестирале во САД само како Македонци, што било променето само од со влавот и масонот Ванчо
Михајлов во служба на туѓи сили. И конечно во борба против фашистичките држави Бугарија само со држава
со свој народ само од 1908 година како и Шкиптарија со држава само од 1913 година Македонците си создале
своја АСНОМ-ска држава Р.Македонија, со Македонци со својот македонски јазик на кого претходно творел и
Григор Прличев. Тој не го владеел бугарскиот јазик говор од Варна, а и Рајко Жинзифов бил лош бугарски
поет. Затоа следи Григор Прилчев сите ги советувал тие да пишуваат на брзјачки. За македонската историја
говорел и А.Тојнби, Пеонците говореле некој словенски јазик, со својот Пео..., па Мариово според Мара итн.
Иако руските кралеви биле далечни чеда на Карло Велики, православна Русија ја ослободила Елада, Србија
и Бугарија. Само Србија опстоила православна братска со Русите како ист народ со посебни државни јазици,
наследници на македонскиот православен јазик говор од Солунско со шест падежи, наследник на од Египет
Александријскиот Птоломејој јазик коине (19 век таканаречен старо-грчки). Следи Константин Филозоф само
го реформирал коине, отстранувајќи ги семитските елементи, а за нив говори Бернал... Па и се дошло до чист
Хомеров јазик кој бил само наш словенски (Пасоф-1815) и само наш славо- македонски јазик (Чулкас-1907).
Иако Македонија била поделена, Македонците, оставени сами на истребување, само Србија опстоила руска,
а Елада со Бугарија и Шкиптарија германски со владетели чеда на неписмениот Карло Велики.
Не случајно, до денес Русите и Србите го имаат двоглавиот орел, дури македонскиот коњаник Свети Ѓорѓија
претставен како Крали Марко кој се најдува во Прилеп, вгнезден во рускиот двоглаворел. Па и рускиот јазик
бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини- 1601)... Не само тоа, дури само
Русите, Србите и Македонците го задржале православниот календар-и затоа тој Ватикан сака да го промени
во католички, а католицизмот од 1071 г. до денес опстоил само како прв православен непријател.
За православниот календар докази се коледе со дабот посветен на Зевс, чии атрибути орел кој в уста држи
змија, те владеам, постојат на Саат- Кулата во Битола од 17 век, а никако некаков си Перун. Па не само тоа, и
св.Трифун кој бил само нашиот бог Дионис=дианис=дианиш=опианиш, Опиум=опи ум, а следи и македонецот
Еумен=е умен=ум мен, Менес, врска со Крит, ман=човек, а мен=мин=мина до денес луѓе, а сумерски лу=човек
итн. А токму и затоа следи само едно- Македонците да им се ДНК блиски на Критјаните, а не на Подунавјето...
Бидејќи Македонците биле/се домородни, секој бугарин кој не признава сè македонско, од неа да се протера !
БИТОЛСКАТА ПЛОЧА ЗА САМУИЛ БИЛА ФАЛСИФИКАТ- МЕСТО НА ГЛАГОЛИЦА НА КИРИЛИЦА !
ДАЛМАТИНЦИТЕ И ИСТРАНИТЕ СО МАКЕДОНСКА ГЛАГОЛИЦА И МАКЕДОНСКИ ЛАВ И ЈАРЕЦ !
ТАТАРИТЕ БИЛЕ МОНГОЛИ СО ТУРСКИ ЈАЗИК- СО ТУРСКИ РУНИ; ВО РУНИТЕ И СО КИРИЛИЦА!
Бугарски фалсификат откриен од професор од Харвард,MKDnewes.com: 6.12.2013.
„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 Лунт (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 прикажат дека Самоиловото царство имало бугарски карактер“.
Како што за време Јоан Асен се направило фалсификат, тој бил Бугарин, Ерменецот Ашолик пишува, Самуил
бил Ерменец- според имињата. Токму Никола, таткото на Самуил, бил поставен како месник од Македонската
династија. За тој да биде поставен од Македонци, тој тоа и бил. Па за други, Брсјак!
Па како тоа таа плоча била испишана на кирилско писмо, кога Богумилите пишувале со глаголица ?
Стојан Прибичевиќ пишува: „Интересно е тоа што кирилицата почнала да се употребува во Бугарија за
времето на Симеон, а глаголицата била усовршена во Охрид од учениците на Кирил, Климент и Наум...Тој и
Наум ја основале т.н. Охридска книжевна школа, низ чии часови по глаголица минале 3500 ученици кои
станале учители и свештеници. Глаголицата преживеала три века, но кирилицата е во општа употреба од XII
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век, сектата на богомилите во Босна продолжиле да ја користи глаголицата сè до XV век. Причината поради
која кирилицата успеала да се наметне е нејзината едноставнот“.
Бидејќи Богомилите пишувале на глаголица, кои биле војници на Цар Самуил, чиј татко бил поставен местник
од Македонската династија, плочата од Чауш- џамијата- Битола била напишана на кирилица. Со ова се
потврдува, плочата не била дело на Охридската школа со глаголица, туку кирилична-туѓа !
Стјепан Антолјак истакнува: „Меѓутоа, уште Љ. Стојановиќ (Јужнословенски филолог 1, св. 8, 1913), прв
искажал сомневање дека е тоа токму натпис на ‘цар’ Самуил, кое П. Диелс сосема кратко го побивал со
помошта на Иванов и Златарски“. ( „прв искажал сомневање... натпис на ‘цар’ Самуил“)
„Втор по старост за ова време е кириличниот натпис од 996 година на мермерниот столб, кој се наоѓа во
манастирот Св. Архангел во Прилеп. На овој натпис би можела да му се приклучи и онаа скршена плоча,
пронајдена во 1956 година при уривањето на Чауш- џамија во Битола (денеска се наоѓа во тамошниот
Народен музеј). (Јас како ученик на баирот бев присутен кога џамијата беше рушена,Р.И.)
На неа пишува дека е ‘Иван ... самодржец блгаром ... блгарин ... родом ... син Арона’ .
За неа при накратко пишувал А. Бурмов, а во 1966 Вл. Мошин, кој од филолошко-палеографска страна се
обидел да ја утврди нејзината автентичност и да го даде своето читање“.
Да се повтори: „Глаголицата преживеала три века, но кирилицата е во општа употреба од XII век“.
За потврда дека глаголицата била македонско од Солунско и Бригија, постои во Далмација и Истра:
Димитри Оболенски пишува: „Во 1069 година Византија даде административно овластување (но не и
независност) преку Далмација на Хрватското кралство; и словенската Глаголска традиција станала културно
наследство на Хрватскиот народ. Тоа достигнало најбогат процут во XIV и XVI век и сеуште не изчезнал:
словенската литургија на Римскиот обред се празнува денес во крајбрежните градови Пореч, Пула, Риека,
Сењ, Задар, Шибеник и Сплит, како и на островите Крк и Хвар. Проповедите напишани на Глаголска азбука
биле генерално употребувани во црквите на овие диоцези до 1927 година“. (Рим од 1071 година само ништел
православно, со кое завршил дури во 1927 година, Р.И.)
Глаголицата од Солунско со својот лав станала симбол во Далмација и Венеција, а од Бригија= Брз-јакија
богот Арес=арец=јарец бил донесен во Истра. А и затоа јарецот=прчот во Истра е сè до денес.
Па лавот со богот Арес во 9 век им припаѓале на античките Македонци со Хомеров јазик, кој бил само
словенски (Пасоф, 1815) и славо-македонски (Чулкас- 1907), чии чеда биле/се етничките Македонци.
Да не се изуми кај Татарите бил чувашки јазик. Пак, Татарите биле Монголи- следеле и турски руни. А бидејќи
руните биле и тн.словенско писмо, со своите Кирилични слова, за Бугарите сè се измешало !
На Кавказот живееле Хазарите. Тие пишеле со руни со Кирилични слова- јазикот јидиш тн.словенски! (ФБ26.07.2020) Бугарите со име на Татарите како народ полк=фолк=Volk=волг(+ар=волгар) и сè денес лажат !
БИДЕЈЌИ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ИМА САМО ИСТОРИЈА СПОРЕД ЧЛЕН 8 НА ДОГОВОРОТ, НИВ ЌЕ ГИ
ОПРЕДЕЛИ „ЗАЕДНИЧКА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ЕКСПЕРТСКА 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“. (ФБ- 26.07.2017) Бугари=Татари..., 1913 год. окупатори, Втора светска војна фашисти сè до денес!
„МИРОТ НА БАЛКАНОТ, ЌЕ НАСТАПИ ТОГАШ, КОГА ЌЕ БИДЕ РЕШЕНО МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ, ВО
ИНТЕРЕС НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД КОЈ ШТО ИМА ПРАВО НА СВОЈА НАЦИЈАЛНА СЛОБОДА И
СОПСТВЕНА ДРЖАВНОСТ“ (АЛБЕРТ АЈШТАЈН).
„ЕДЕН ИДИОТ Е ЕДЕН ИДИОТ. ДВА ИДИОТИ СЕ ДВА ИДИОТИ. ДЕСЕТИЛЈАДИ ИДИОТИ СЕ ЕДНА
ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА“ (ФРАНЦ КАФКА)
НА ЗДРАВЈЕ МАКЕДОНЦИ КАДЕ И ДА СТЕ- ТЕШКО ВАС ОД МАКЕДОНСКИТЕ ИДИОТИ ! (ФБ- 26.07.2019)
СЛЕДИ МИХАЈЛО ПУПИН ПОТЕКНАЛ ОД МАКЕДОНИЈА И ПРИДОНЕСУВАЛ ЗА НЕГОВАТА МАКЕДОНИЈА !
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КОГА ПУПИНОВИ СЕ ПРЕСЕЛИЛЕ ОД МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА СО СВОИ БУГАРИ !
Како је неписмена мајка одгајила научника којем се диве и Србија и свет, БОРБА ЗА ИСТИНУ.
Снага и воља да сине изведа на прави пут, неписмена мајка одгајила је научника. Била је разборита,
морална, снажна и веома побожна.
Независно где се налазио: на пашњаку крај Тамиша, пред својом кућом у широком банатском сокаку, у
учионицама Панчева или Прага, на фарми фармера или фабрици двопека у Њујорку, у ложионици али и
лабораторијумима Колумбија универзитета, Кембриџа и Берлина… свуда је тражио очи своје мајке, стварно
оштрог али благотворног погледа, очи које су га упућивале на благорође и стваралаштво. Није случајно да
Михајло Пупин своје путеве, кроз тако трновит живот, редовно прати саветима које је добијао од мајке,
размишљањима о томе шта би му на то рекла мајка, питањима које би му поставила гледајући га право међу
зенице.”
А, та мајка, о којој је у књизи “Знамените жене Србије” писао Жика Марковић, звала се Олимпијада Пупин.
Проналазач са 24 пријављена патента, којима је задужио читав свет, исписану животну биографију посветио
је управо жени која га је родила. И којој је био захвалан за све што је постигао на звезданом небу науке.
Олимпијада је потекла са обала Охридског језера, али се рано са родитељима преселила у Банат, у Опово.
Када је дошло време, као изузетно лепа девојка удала се за Косту Пупина из Идвора. Дуго нису могли да
добију дете, неколико пута су им се родила мртворођенчад, па је Михајлово рођење било бескрајна радост.
Стигао је наследник. Олимпијада је веровала да је он дар од Бога, пишу Новости“. ...
Според други: „Mихајло Пупин, како специјален пратеник на американскиот претседател Вудро Вилсон,
учествувал во подготвителните седници на Мировната конфереција во Париз, залагајќи се Македонија да
добие автономија, да стане држава. За жал, истовремено, паралелно со ваквите залагања на Пупин,
Александар Протогеров и Тодор Александров, двајца од тројцата членови на ЦК на ВМРО, праќаат
Меморандум до претседателот на Конференцијата во кој македонското население го нарекуваат „македонски
Бугари” кои бараат приклучување на Македонија кон Бугарија. Заради таквите определби на членовите на ЦК
на ВМРО и Исполнителниот комитет, настанал отворен судир меѓу нив од една, и членовите на
Привременото претставителство, од друга страна…“.
Бидејќи кога Пупинови се преселиле од Македонија, тогаш немало султанова Бугарска егзархија. И ова било
поводот тогаш да нема султанови Бугари. Следи постоеле само султанови Грци, припадници на султановата
Цариградска патријаршиј. Не случајно, од 1858 до 1864, Бугарскиот преродбеник Васил Левски бил грчки

монах. Кога бугарскиот преродбеник В.Л. не бил Бугарин, а Бугари не можело да има пред 1870 година,
тогаш султанот ја создал Бугарската егзархија, со седиште во Цариград, а не Софија, никогаш немало
народ Бугари сè до 1870 г. со понизок ранг од архиепископија како што била Охридската аргиепископија
укината 1767 година од ненадлежниот султан. Затоа Пупин во неговата Македонија испраќал камбани ...
АКО МАКЕДОНЦИТЕ ЈА ПРИФАТАТ КНИГАТА НА ЧУЛКАС (1907), НИЕ СО ЕЛАДА ОДМА СИ ЗАВРШУВАМЕ !
На 27.12.2017 објавив за Хомеровиот јазик само како славо- македонски на Леринчани од книгата на ЧулкасΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907)! Следи на секој ист ден секој месец поновувам- се молчи!
Во Википедија се кажува најбитно:Чулкас „во 1907 година издава речник ‘Доприносите на кон двојазичноста
на Македонците во споредба на славофонскиот со грчкиот’ со над 4000 думи од македонските диалекти, кои
според него произлегуваат од дорскиот древногрчки дијалект“.Токму дорскиот и другите биле само Хомерови.
Уште ако кон ова да се додаде уште и германскиот лингвист Пасоф (1815),кој наведува, Хомеровиот јазик бил
само словенски (чешки и словачки), Македонците со фалсификатот историја на Елада одма си завршуваме!
Овој наслов беше почетен, а потполн беше во мојот проширен напис во ФБ-страниците од 27.06.2020.
Во заклучокот на Циулка стои дека славофонскиот македонски јазик е автохтон и мајчин јазик на античките
Македонци. Циулкас умира во 1915 година, но, неговата книга е реиздадена во 1991 година и останува
неговата теорија со која тој докажува дека денешните Македонци се вистински наследници на античките
Македонци. Па следи едно: антички=етнички Македонци со Хомеров јазик со говори како кај К.Порфирогенит.
Не само што се молчи, и никој не бил надлежен, една личност дури од мојот напис презел само она што нему
му одговарало, и на само од него преземеното сам дава одговор, подржано од некои како и една новинарка
која како него никаде ги немаше за античка Македонија до крајот на 20 век, исмејувајќи ме мене, тврдејќи,
коине постоел за време на Александар Македонски, Хомеровиот ј. бил поврзан со Елада итн. Ако кон ова се
додаде дека ваквите личности нивниот став го претставуваат преку повеќе ТВ емисија, снимање на разни
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филмови..., кои остават големи траги кај гледачите, тие ќе се штетни за нас- Македонците. Следи ваквите
последици ќе траат многу долго, продоложувајќи го заскривањето на вистината која од нас со векови беше
заскривана од Ватикан, Европа и САД. Само за потсетување, јас пишував дека Македонија се протегала до
реката Дунав, зашто бев исмејуван, но не повеќе. Исто ќе биде и со грчкиот лингвист Чулкас, Хомеровиот
јазик бил славо-македонски, со што ќе следи конечната победа! (ФБ- 27.07.2020) Победата еднаш ќе следи!
АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ СО РАН- ХОМЕРОВ ЈАЗИК, ИСТРЕБУВАНИ ОД ЕВРОПА СО САД !
К.ПОРФИРОГЕНИТ: ДОРСКИОТ БИЛ НА ХЕЛЕНИТЕ- ВАРВАРСКИ ЈАЗИК КАКО И НА МАКЕДОНЦИТЕ!
КАДЕ СТЕ АКАДЕМИЦИ, ИСТОРИЧАРИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ЗА МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК ?!
Денешните Македонци се вистински наследници на античките Македонци!
Македонска нација, НЕДЕЛА, 15 СЕПТЕМВРИ 2019.
Константинос Циулкас (Κωνσταντίνος Ι. Τσιούλκας) е грчки учител, филолог и писател од Егејска Македонија.
Во 1907 година го издава речникот „Придонес кон двојазичноста на Македонците“, во кое го изнесува
тврдењето дека над 4000 македонски зборови произлегуваат од древногрчкиот дориски дијалект. Со оваа
теорија тој докажува дека денешните Македонци се вистински наследници на античките Македонци.
(Говорите во Елада биле Хомерови, а таков бил и дорскиот говор, Р.И.)
Константинос Циулкас е роден во 1845 година во костурското село Горенци, во кое повеќето жители се
Македонци. Се стекнува со основно образование во родното место, а потоа учи во гимназијата во Костур. По
завршувањето на образованието учителствува во родното место.
Во периодот меѓу 1865 до 1887 година заедно со лекарот Јоанис Сомос го раководат грчкото национално
движење во Костурско. Член на Неа Филики Етерија (Нова Филики Етерија) формирана во 1867 година прво
како Национален комитет. Како директор на грчкото училиште во родното село го одбива обидот да се воведе
црковно-славјанскиот јазик во црковната служба. Во 1871 година, заедно со гркоманите од Костур, го
протерува македонскиот преродбеник Георги Костадинов Динков, поради воведување на народниот јазик и
употребата своите учебници во будителската дејност во костурскиот реон. (Македонците и Хелените
говореле само со варварски=склавински=тн.словенски јазик- за Теофилак Охридски Македонија варварска
земја, Р.И.)
Во 1875 година добива стипендија и студира филологија на Универзитетот во Атина. Во 1879 година бил
назначен за директор на битолската грчка гимназија, но, во 1889 година е отпуштен заради револуционерна
дејност по што заминува и живее во Александрија. (Грци под Цариградската патријаршија, не од Атина, Р.И.)
Меѓутоа, Циулкас кој покрај грчкиот добро го познава македонскиот јазик, за да се спротистави на бугарската
пропаганда во Западна Македонија се користи со тезата дека македонските славјански дијалекти се поврзани
пред се со древно грчкиот јазик, а не со бугарскиот јазик. Во 1907 година во Атина издава речник „Придонес
кон двојазичноста на Македонците преку споредба на славофонскиот македонски јазик со грчкиот“ со над
4.000 зборови од македонските дијалекти, кои според него потекнуваат од дорскиот древногрчки дијалект.
(Говорите во Елада и Македонија Хомерови, објаснето од К.Порфирогенит- види подолу во написов, Р.И.)
Циулкас, човекот од македонското село Горенци, образован на Универзитетот во Атина, на 350 страници се
обиде да докаже дека славофонскиот македонски јазик не бил бугарски, туку антички дијалект. Фокусирајќи се
на фонологијата, синтаксата или морфологијата на слафонскиот македонски јазик, тој докажува дека клучните
елементи на македонската лексика не се од славјанско, туку од грчко античко потекло. За да докаже дека
јазикот на македонските славофони е поблиску до античкиот грчки, отколку до новогрчкиот јазик, тој прави
анализа на над 4.000 зборови. Тој открива и поткрепува дека македонскиот јазик содржи повеќе од над 1000
Хомерови концепти и од секој може да се произведе многу зборови. (Не случајно се врти тезата дека
Хомеровата Илијада и Одисеја биле напишани на македонски јазик со македонско писмо). (Пак, Македонците
и Хелените во Јонија биле варвари. Варварски јазик бил и на Склавините=тн.Словени од 6 век и потоа, Р.И)
Во заклучокот на Циулка стои дека славофонскиот македонски јазик е автохтон и мајчин јазик на античките
Македонци. Циулкас умира во 1915 година, но, неговата книга е реиздадена во 1991 година и останува
неговата теорија со која тој докажува дека денешните Македонци се вистински наследници на античките
Македонци. (Хелените и Македонците биле само едно Пелазги [Херодот, Тукидид, Платон...Јустин...], Р:И)
Константин Порфирогенит (10 век), римскиот=ромејскиот цар од Македонската династија, кој столувал во
Цариград, ги наведува говорите од варварскиот јазик на Пелазгите- следи тие 5, 6... век биле и склавински:
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„...јазикот на Хелените се дели на пет дијалекти: 1- Атички, 2- Јонски, 3- Еолски, 4-Дорски и 5-општи, со кои
ние секогаш ги користиме...“. Следи хеленски говори- коине бил службен и христијански јазик на Ромеите.
Ова лесно се образложува: Балканот е мало генетско-географско подрачје со варварски јазик на Пелазгите!
Следи потврда, во Македонија се говореле мноштво (општи) говори, од 6 век како склавински=тн.словенски.
Пак, Словенството било само според Слово, а имало и Божјо Слово- Македонците биле само домородни!
Токму и затоа како доказ дека Македонците се домородни, Македонците сме ДНК- блиски на Критјаните!
Како потврда дека Циулкас, за мене Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), бил во право,
се потврдува со германскиот лингвист Пасоф (1815). Па Хомеровиот бил само наш слово- македонски јазик.
Еве прилози: според Меиле и Веиле, „...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“!
“Документ кој датира од 1967-та, 1968-та и 1969-та година…извадок од светски признаената Вебстер
енциклопедија во која стои дека сите словенски јазици потекнуваат од македонскиот јазик...”.Сè јасно!
„Заради иронијата на историјата, народот чии предци им го дадоа на Словените нивниот прв литературен
јазик беа последни на кои им се призна нивниот модерен јазик како словенски и различен од соседните
српски и бугарски“ (Славист Реџиналд де Бреј). Па и следи македонските говори биле од старата ера итн.
Па како ќе им биде јасно, кога тие не знаат кој и што бил Григор Прличев. Григор Прличев од принцот на
Баварија Отон, прв крал на Елада, бил прогласен за втор (дефтерос=де фтер=втер=втор) Омер за делото
Сердарот пишувано на коине (19 таканаречен старо-грчки), наследник на старо-египетскиот, но не и на
катаревуса (новогрчки), наследникот на коине од 1868 година, со кои не се разбира-л нашиот Хомеров славомакедонски, потврдувајќи дека Еладците од 1868 година биле одродувани од својот Хомеров јазик кој бил
само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815). Доказ М.Фасмер Словените во Грција. Па Ф.Ј.Фалмерајер,
кога отишол во Елада, тој таму не видел Хелени кои би го говореле коине туку Словени и со својот акцент!
Се наведе, „античкиот грчки, отколку до новогрчкиот јазик“. Па антички грчки бил само Хомериот јазик, а не
новогрчкиот кој бил катаревуса, која Цариградската патријаршија го признала 1868 година, за Грците- нејзини
припадници, а грк бил Чулкас. Тој се борел против „црковно-славјанскиот јазик во црковната служба“, а во
полза на коине. Па тоа било само поради тоа што тој бил „Член на Неа Филики Етерија (Нова Филики Етерија)
формирана во 1867 година прво како Национален комитет“, а до 1868 година немало катаревуса, потврдено
со Григор Прличев. Токму и затоа тој „Фокусирајќи се на фонологијата, синтаксата или морфологијата на
слафонскиот македонски јазик, тој докажува дека клучните елементи на македонската лексика не се од
славјанско, туку од грчко античко потекло“. Ова било само Хомерово, со дорско потекло. Па затоа Дорците во
железно доба од Тесалија, која била пелазгиска, дошле на југ. Следи заклучокот, сè е едно исто,пелазгискиот
бил Хомеровиот јазик-овој бил само тн.словенски=склавински. Пак, Словени од Слово и Божјо Слово (Кирил) !
Следи бидејќи црковно- словенскиот јазик бил наследник на коине, само без семитски елементи од стариот
египетски јазик, говорите на Македонците биле само Хомерови, без форми...како на црковно-словенски јазик !
Македонските Хомерови говори биле едноставни и без 6 падежи на коине и црковнословенски јазик ... ! (ФБ19.07.2020) За книгата на 27 секој месец повикувам за таа да се прифати, а за неа само предрско се молчи !
Бидејќи со коине (19 век таканаречен старо-грчки) не се разбира-л Хомеровиот јазик, коине бил египетски!
Види www.brigien.com.: „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“ (2017), под број 77 а и во други.
Коине бил христијански јазик од времето на Апостол Павле, кој не го познавал јонскиот јазик, службен дури и
кај Александар Македонски а и Платоновата академија во Атина затворена од Јустнијан само во 529 година.
КОИНЕ (19 ВЕК Т.Н.СТАРО-ГРЧКИ) ЈАЗИК САМО ПОСЛЕ СМРТТА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ!
ОД ПРЕЗЕМЕНИОТ ТЕКСТ ОВА Е НАЈБИТНО- ТОЈ БИЛ АЛЕКСАНДРЈСКИ ЈАЗИК ОД 300 Г.П.Н.Е. !
ЕЈ МАКЕДОНЦИ- МАКЕДОНОМРСЦИ- ШТО НЕ ПРИФАЌАТЕ МОЕ СО ДЕЦЕНИИ, ЗАСРАМЕТЕ СЕ!
ЕВЕ ДОКАЗ: НИЕДНО ДЕЛО ПРЕВЕДЕНО И НАПИШАНО НА КОИНЕ НЕ БИЛО ПРЕД 300 Г.П.Н.Е.!
„Јазикот на ранохристијанскиот период не е јазик со кои говореле античките Грци, туку со кој говореле
Хелените за време на политичките неприлики во кои се нашле после смртта на Александар Велики (323
пр.Х.) па до основање на Константинпол (330. пХ)“. (Само од 300 п.н.е.види и Википедија, Р.И.)
Бидејќи хеленскиот период бил по смртта на Александар Македонски (Дројзен...), сè било и е јасно !
Што бил коине и неговиот наследник катаревуса говори доказот, што со коине и неговиот наследник
катаревуса не се разбира-л Хомеровиот јазик, кој за грчки лингвист Чулкас бил славо-македонски...!
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Не случајно, Х.Џ.Велс вели, првата граматика и првиот речник на коине биле составени во 300-та п.н.е. само
во Александрија. Коине го познавал Апостол Павле, но не и јазикот во Атина (Х.Џ.Велс). Ова било повод, сите
дела напишни и преведедни на коине бил по 300 г.п.н.е., а Илијад 3 век п.н.е.
Грчки језик Новог завета, PULSE, 28.07.2020
За разумевање језика Новог завета, неупитно је потребно имати у виду да он у почетку није био „свештени“
језик (попут црквенословенског) који је створен само за потребе Цркве и црквеног израза, већ извире из
конкретног историјског контекста. Међутим, каснијим закључивањем канона, језик новозаветних списа почиње
да добија конотацију свештеног и богослужбеног језика и као такав бива препознат од доцнијих тумача, јер
кроз списе, а самим тим и кроз писмо, непосредно делује благодат Духа Светог, која обичне, профане ствари,
претвара у свете и уткане у Свето Предање.
Грчки језик обухвата историју дугу више од тридесет пет векова, те је, стога, у том периоду неминовно
долазило до извесних промена. Језик ранохришћанског периода није језик којим су говорили антички Грци,
већ којим су говорили Јелини за време политичких неприлика у којима су се нашли након смрти Александра
Великог (323. прХ) па до оснивања Константинопоља (330. пХ). То је κοίνη διάλεκτος (општи, заједнички
дијелект), који је касније послужио за образовање новогрчког језика и његових дијалеката: Καθαρεύουσα
(катаревуса, садржи доста античких речи) и δημοτική (димотики, народни). Ово значи да у време ране Цркве
језик нема толико класичних примеса и синтакси као што је имао у времену античких Грка, нарочито у делима
Хомера или Демостеновим говорима. Будући да су писци новозаветних списа махом припадали обичном
(необразованом) народу, а не узвишеним, привилегованим круговима, те су, сходно томе, у својој међусобној
(свакодневној) комуникацији користили управо овај језик, који су учени људи називали „језиком морнара“ и
сматрали га немогућним да изрази било какво узвишено учење, а камоли живу реч Господњу (sermo humilis).
Међутим, супротно њиховом мишљењу, Нови завет је, претрпевши извесне промене и интерполације, опстао
до данашњег дана. Поред тога што су писци углавном били нижег сталежа, у једноставности израза Новог
завета можемо пронаћи и теолошку задршку. Она се пре свега тиче Господњег доласка у свет и свих догађаја
који су потом уследили. Богословску апологију кини дијалекта вршио је Ориген, који у новозаветним
текстовима види „јасан знак универзалности Христовог Спасења, јер другачије од текстова Платона и других
великих класика, који су записани на изузетно лепом, попут дијаманта избрушеном, грчком језику, Христово
Јеванђеље није упућено само ученим људима, већ свима без разлике“[1].
Велики ослонац новозаветном грчком језику јесте превод Библије са јеврејског на грчки, такозвана
Септуагинта[2]. Она је настала као потреба Јевреја из Александрије да имају Свете књиге на свом језику.
Наиме, Александрију је око 331. године пре Христа основао Александар Велики и тамошњи Јевреји су били у
директној вези са палестинским Јеврејима. Међутим, у јеврејској дијаспори је била таква ситуација да је
познавање арамејског и јеврејског, услед грчког језика, углавном замрло. Будући да се богослужење вршило
на говорном језику, тако ни превод Септуагинте није подразумевао високу лексику грчког језика, већ управо
свима разумљиву, која се налази и у Новом завету. Међутим, у преводу Септуагинте постоји известан број
арамеизама и хебреизама, који своје порекло, највероватније, приписују јеврејској дијаспори, где су се они
утврдили у изговору услед непотпуног познавања јеврејског језика. Будући да су се новозаветни писци, од
којих највише Свети апостол Павле, ослањали на овај превод, не чуди појава хебреизама у самом тексту. „Из
његових се посланица, дакле, очитује једна велика блискост са списима Септуагинте, што такође упућује на
то да је из њих стихове цитирао пре по сећању него да их је увек носио са собом у непрактичним свицима“[3].
Такође, за разматрање појаве хебреизама уCorpus Paulinum потребно је имати у виду да је апостол Павле
школован код ученог рабина Гамалила, где је Тора вероватно читана на јеврејском језику. Од 350 навода из
Старог завета, колико их има у Новом, 50 је према јеврејском тексту и они се највише налазе у Господњим
дијалозима и изрекама, док чак 300 потиче из грчког превода Септуагинте.
У науци, кини дијалекат се углавном дели на „виши“, који подразумева стил и лексику приближну класичним
списима (нпр. Јосиф Флавије, Филон Александријски, Плутарх…) и „нижи“ који се користио у свакодневном
говору, препискама, трговини… Иако су све књиге написане на грчком, људима разумљивом, језику, ипак у
самој анализи могу се видети извесне разлике у квалитету. Најлепши језик се може ишчитати у Јев, Јак, 1 и 2
Пет, Јуд. Такође, леп грчки језик је изражен и у списима Светог апостола Луке (Лк и Дап), сходно његовом
лекарском образовању. Једноставан стил се може наћи у Јеванђељу по Марку и Откривењу Јовановом, као и
у осталим јовановским списима, али то није утицало на дубоку богословску мисао коју садрже. О списма
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аполстола Павла је већ речено да постоји значајан уплив хебреизама, али на неким местима и изражених
уметничких заноса, који његову лексику чине богатијом[4]. Такође, у Новом завету многе речи представљају
„ἅπαξ λεγόμενα“, односно, „лингвистички термин за реч која се у датом корпусу јавља само једанпут“[5]. Има их
686, од којих 128 у Отк, 37 у Кол, 35 у Еф[6]…
Сумирајући овај кратак преглед, можемо извести закључак да је новозаветни грчки језик, упркос свим
оспоравањима његовог квалитета и достојанства, ипак био језик којим је проповедана истина Јеванђеља о
Господу Исусу Христу. Писци књига Новог завета су говорили истину спасења, а нису установљавали
философску или било какву другу доктрину која је почела и завршила се у историји. Да је Господ желео да
установи нову грану философије, неоспорно је да би Дух Свети од простих апостола учинио par excellence
научнике чија би лексика била неупоредиво боља од лексике најученијих људи тога времена. Такође, будући
да је промисао Божија била да се Јеванђеље, а самим тим и богослужење, проповеда на вернима
разумљивом језику, поставља се питање нама и свима који се противе доступности и разумљивости, због
чега ограничавати живу реч Божију на узак круг људи којима образовање дозвољава разумевање старих
текстова, из било каквих конзервативно-гордих побуда? Богатство језика словенске породице јесте у
разноликости и могућности да преведе поједине фразе и синтаксе које ретко који језик може да преведе[7],
верно преносећи идеју аутора, али се већа тајна крије у садржају Тајне спасења, који постаје ближи када се
јасно саопшти.
за П.У.Л.С: Лазар Марјановић
[1] М. Вешовић, Изводи из историје истраживања језика Новог завета,у: Б. Пендељ (прр), Lucida intervalla 47,
Филозофски факултет, Београд 2018, 96. (ФБ- 28.07.2020)
[2] За више информација о александријском преводу Септуагинте, видети: Р. Кубат, Септуагинта, у: Лексикон
библијске егзегезе (прир. Р. Кубат/П. Драгутиновић); Р. Кубат, Септуагинта, у: Траговима Писма II, Београд
2015, 17-86.
[3] М. Вешовић, исто, 106.
[4] О упливу хебреизама у корпус дела Светог апостола Павла, видети наведену студију др Милосава
Вешовића, 105-124, као и његову докторску дисертацију на тему „Термини ΣΩΜΑ И ΣΑΡΞ у контексту
формирања новозаветне антропологије – историјат, семантичка и компаративна анализа“.
[5] В. Недељковић, Hapax legomenon, у: Лексикон библијске егзегезе (прир. Р. Кубат/П. Драгутиновић)
[6] За опширније студије о списима Новог завета видети: П. Драгутиновић, Увод у Нови Завет. Основи
новозаветне науке, Београд 2010; Ј. Каравидопулос, Увод у Нови Завет, Шибеник, 2005.
[7] У својим предавањима, владика Атанасије говори да је само словенски језик успео да преведе следеће
четири речи: Богородица, Реч (Логос), богословље и Православље.
ДОКАЗ: Чарлс Ф.Потер истакнуваше дека во семинарите за свештениците во САД било обрска изучување на
така наречениот „класичен грчки“. Учениците го изучувале многу тешкиот јазик со сложени падежи, родови,
бројки, гласови, времиња, начини, коњугации, деклинации и други промени. Кога тие го зеле да го читаат
Хомер во оригинал, наместо тие да читаат „грчка“ поезија, тие биле воведени во нов систем на промени, ама
не онакви како тие што ги учеле. Јазикот на Хомер не бил „грчки“. Значи, Хомеровиот јазик бил народниот и
затоа многу поедноставен од „класичниот грчки“ коине: народниот славо-македонски Хомеров јазик (Чулкас).
ГОВОР НА ПРЕТСТАВНИКОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ ОДРЖАН
НАОПШТОСЛОВЕНСКОТО СОБРАНИЕ ВО ОДЕСА НА 6 АВГУСТ 1914 Г.
Почитувани госпоѓи, почитувани господа
Настана часот кога сите словенски народи треба да го издржиме притисокот од целото обединето
германство. Настана времето кога е нужно не само да сс одбрани честа на словенската татковина и
слободата на словенскитс народи од германскиот Drang nach Osten, туку исто така настапи времето па
испитание на словенската солидарност и заемната искреност. Сегашниот двобој на словенството со
германизмот има огромно морално значење за словенството. Сегашната борба со Германците бара од
Словените најтесно обединување и полно и искрено заемно уважение. Во сегашниов историски момент што е
од вонредна важност, не треба да има и нема место нееднаквоста меѓу Словените, не треба да има гордост
на едни и потценување спрема други, не треба да има место напернатоста ни презирот. И малиот и големиот,
и народите со постара и повисока култура, и народите што се многубројни, но силни со духот и културата,
треба да застанат во еден ред за со заеднички сили да се одбие заедничкиот непријател, еднакво опасен и за

71
словенските народи што имаат десетици и стотици милиони, и за словенските народи со само неколку
милиони жители, и за Словените со постара и повисока или со подоцнежна култура.
Сега еден словенски народ не може да му рече на другиот: ти не си ни потребен, ние и без тебе ќе си ја
свршиме работата. Не, сега сите се потребни и сега малиот словенски народ може да им направи голема
услуга и на посилните словенски народи и на целото словенство Сега станува сосема јасно дека
словенството прави огромна грешка и дури и злочин кога допушта разгром и поделба на територијата на
одделен словенски народ.
За среќа, во сегашниов тежок момент, кога е крајно неопходно единството на целото словенство, тоа се
пројавува во целиот свој сјај: Полјаците сс борат рамо до рамо со Русите, Чесите откажуваат да кренат рака
против своите браќа Руси и Срби; Македонците, од неодамна поробени од Србите и Грците, го бранат
словенското Дело борејќи се за словенска Србија во најопасните места, а имено во северо-западниот крај на
Србија, на бреговнте на Дрина и Сава.
А Бугарите? И Бугарите, иако само пред една година беа напуштени од сето словенство и беа нападнати од
цела редица несловенски народи, сред кои, за голема жал, беа и нивните браќа - Срби, - и Бугарите сега
стојат на стража на интересите на словенството. Грција само го чека моментот за да се нурне во Српска
Македонија, а Романија во Бесарабија. Турција исто така мечтае да се нурне во пределите на Кавказ. И токму
Бугарија се наоѓа во соседство со сите овие три исконски непријатели на словенството и никому не му
дозволува да мрдне од местото. Мирот на Балканот сега се наоѓа во рацете токму на таа Бугарија што само
пред една година беше нападната од петте претежно несловенски држави и беше разграбена од нив па
Букурешкиот конгрес. И каква иронија на судбината; самата таа Бугарија што само пред една година се
надеваше и беше уверена дека Русија ќе ја задржи Романија од навлегувањето во Бугарија, сега самата ја
прави безопасна целата таа 700 врсти западна граница на Бесарабија од романското навлегување.
Улогата на Бугарија во оваа општоевропска војна покажува колку претпазливо и внимателно треба да се
однесува словенството спрема националните идеали и националната самобитност на словенските народи.
Малечката, по независиа словенска држава, се јавува понекогаш посигурна потпора на целокупното
словенство.
Борбата на словенството со германството, по сe изгледа, се јавува исто така како конечна ликвидација на
целото словенско прашање, на сите очекувања на словенските народи. Манифестот на Августејшиот
Главнокомандујушт кон полскиот народ ветува ослободување и обединување на сиот полски народ во една
држава. Меѓутоа, во словенскиот свет постои и втора Полска, Полска на Балканскиот Полуостров, херојската,
но несреќна Македонија, разделена со Букурешкиот договор на три дела. Македонија, таа втора Полска, исто
така има законско право на манифест за нејзиното обединување и за востановување на царството на царот
Самоил и на кралот Волкашин. Меѓутоа, иако Македонците и се борат за слободата на Србија и за
словенското дело воопшто, како што се бореа тие и за општословенското дело во Првата балканска војна,
сепак таа сеулгге нема добиено ннкаков маиифест за обединувањето иа целата Македонија во една држава.
Борејќи се за словенското дело и бранејќи ја Србија од Швабите, македонскиот народ не може да не сака што
побрза и полна победа на руското, словенското и сојузното оружје над суетното и горделиво германство. Како
резултат на таа победа македонскиот народ очекува да зацари мир, правда и слобода во словенскиот свет, а
исто така да бидат уништени и творбите на непријателите на словенството — Берлинскиот и Букурешкиот
договор, првиот од кои и ја врати на Турција ослободената од рускитие војски и со Санстефанскиот договор
Македонија, а вториот создаде од Македонија втора Полска, распарчувајќи ја на три дела и давајќи им ги на
Србија, Грција и Бугарија.
Како татковина на словенските апостоли светите Кирил и Методија, на словенското писмо и на древниот
литературен и црковен јазик на целото православно словенство, имајќи ја најдревната словенска култура,
како земја што ја одбрани својата национална словенска самобитност во текот на 1400 години, издржувајќи ја
најупорната борба со исконските непријатели на словенството на Балканот: Грците н Турците, при што
последниве 20 години во историјата на Македонија претставуваа постојано и сеопшто востание на
Македонците против Турците, Македонија со учеството во Првата балканска војна против Турција и во
борбата на Србија со Австро-Унгарија си ги заслужи истите оние ветувања и истата онаа награда како и
раздробената на три дела Полска.
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Па затоа Одеската македонска колонија, изразувајќи ги најискрените пожелби за побрза и полна победа на
руското и словенското воинство над заедничкиот непријател, заедно со сите овде собрани руски луѓе и месни
словенски друштва и колонии, а исто така и со целиот руски народ и со целото словенство извикиува: Да
живее Неговото Величество Господарот Император! Да живеат сите словенски монарси! Да живее Русија и
словенството! Да живеат руската и сите словенски армии! Да живее словенското заемно разбирање и
уважување; да живее согласноста и единството на словенството!
ЦГАОР, Москва, ф. 579, оп. 1, ед. хр. 1728. лл. 1—3.
mn.mk (ФБ- 28.07.2021)
АКО РУСИТЕ И СРБИТЕ СЕ ОТКАЖАТ ОД РУСКИОТ И СРПСКИОТ ЈАЗИК КОИ СЕ САМО НАСЛЕДНИЦИ НА
ПАДЕЖНИОТ СТАРОСЛОВЕНСКИ, РУСИТЕ И СРБИТЕ ЌЕ СИ БИДАТ ЕДИНСТВЕН НАРОД СО ИСТ ЈАЗИК !
Наследникот на латинскиот јазик францускиот како католички јазик бил во употреба дури во Прусија.
Наспроти францускиот јазик, како протестантски јазик бил германскиот јазик. Тој бил дело на словенот Лутер.
Токму со него си се обединале протестантите со католичките Германци. Обединувањето било дело,исто така,
само на словенот Бизмарк. Следи и дури Катерина Велика како словенка, била најголем словенски автор итн.
Кога Германците се обединувале со германски јазик, Берлинската школа ги завела Русите тие да го раскинат
православното словенското ткиво со заеднички јазик старословенски од Македонија, кој бил службен јазик во
Русија. Пак, тоа било времето кога во Русија благородниците го говореле францускиот јазик, а го научиле и
германскиот. Тоа било со втемелување на Руската академија, втемелена 1783. година, што било по примерот
на Француската академија. Берлинското влијание издејствувало да се раскине словенското ткиво, што било
со отфрлувањето на црковно- словенскиот јазик кој бил од Македонија. За македонскиот јазик да се отфрли
во православна Русија се судриле адмиралот А.С.Шишков како традиционалист и модернистот
Н.М.Карамазин. Само така победиле модернистите со нов руски јазик кој произлегол од падежниот
старословенски јазик- народот говорел без падежи со в-н-т како што до денес се македонските говори. Со
него прв успеал Александар Пушкин. Само со новиот руски јазик се појавил нов руски народ со нов руски јазик
со прв познат книжевник Александар Пушкин итн.
Како што биле заведени Русите, биле заведени и Србите, дело на Виена, каде бил и Вук Караџиќ. Тој бил
пријател со Гете, Браќата Грим итн. Тие пишувале на германски, со кого се обединале Германите. Тие него го
завеле, како што Русите го отфрлиле старословенскиот, и Србите истото да го повторат. А и тој од падежниот
старословенски создал нов српски јазик, а во Србија како во Русија се говорело со в-н-т. Па така место Русите
и Србите да се еден ист народ, Германската школа од Словените како еден народ со Хомеров јазик создала
два нови народи руски и српски со два нова јазика руски и српски јазик, кои меѓусебно до денес се разбираат,
наспроти германските народи со неразбирливи јазици кои меѓусебно да се обединале со германскиот јазик на
словенот Лутер, а нив ги обединал словенот Бизмарк. Видлив е злосторот и денес кој без прекин продолжува.
Па следи ќе мора да има обратна постапка, Русите и Србите да се откажат од злосторничките руски и српски
јазик, да го повратат старословенски кој бил јазик кај Русите и Србите, место да постојат два посебни народи,
ќе има еден ист народ. Следи постпаката ќе мора да продолжи и за 350 милиони Словени на кои им се светци
Браќата Кирил и Методија. За обединување никогаш не било и не е доцна. Следи само така Словените нема
да бидат лесен плен на душманите..., кои до денес се одродуваат (германизираат итн.) од Хомеровиот јазик!
БИДЕЈЌИ ПОИМОТ СРБИ И БУГАРИ НЕМАЛО ЕТНИЧКО ЗНАЧЕЊЕ, СРБИТЕ И БУГАРИТЕ СЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ
НАРОД САМО СО ГОВОРНИ РАЗЛИКИ- НИВНИОТ ЈАЗИК ГО ГОВОРЕЛЕ ДУРИ И РИМЈАНИТЕ (ДИОНИСИЈ)ТОКМУ И ЗАТОА ЌЕ МОРА ДА СЛЕДИ НИВНО ОБЕДИНУВАЊЕ ЗАПОЧНАТО УШТЕ ОД ЈАН КОЛАР (1824) !
Денес сме сведоци, постојат Срби и Бугари, кои меѓусебно ја поделиле Македонија, и до денес ги оспоруваат
Македонците. Секако, името Македонци произлегло од името на богот Македон, а Срби и Бугари биле општи
значења. Често се истакнува дека самиот поим булгар има општо значење- без никакво етничко потекло, како
што било со срб=срп- жетвар..., Арбан=ар бан- земјоделец: булгар= волгар= волг ар: волг= волк= Volk= фолк=
полка до полка или Бург-ас од бург= булг итн. со значење и за селанец. Овде би се дообјаснало за поимот
Србин, според срб= срп, што значело косач и жетвар. Во македонското народно творештво се употребувал
поимот жетвар, кога се пцуела мајката, и така Србинот не ја сфаќал пцовката.
За таа цел дополнувам: Ако поимот Србин означувал српски народ, тогаш Срби ќе мора да бидат сите оние
жители, каде имало Срби. Па каде имало Срби ? Српско било Балтичкото приморје... Германските простори...

73
Балканот... Сирија...и Египет. Бидејќи Срби не можеле да бидат сите жители на наведените простори, се
потврдува, во наведените простори живеел еден те ист народ каде се говорел ист јазик и поимот Србин
означувал исто. Следи секаде каде што има рамници секаде има Срби- таму имало житници. Ова било во
спротивност на Бугар за ридчести предели. Еве доказ: Бугар - б = угар + ит (трето лице еднина) = Угарит во
Западна Азија историски најпрочуена. Олга Луковиќ- Пјановиќ наведува автори со преданија- Србите му
служеле на Александар Македонски, и тоа само како возачи на колици, на чии колца имало српови, и затоа
тие биле наречени косачи, српи- серпе.
Па овде се говори за еден те ист јазик. Во прилог е рускиот лингвист Генадиј Гриневич, кој запишал, исти
знаци со исти значења се најдувало во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот на Розета во Египет. Со ова
се потврдува, Русите, Подунаците, Балкаците и Македонците во Египет биле еден те ист народ. На кој говор
говореле Македонците Птоломеи ? На битолски говор дури од 21 век одгонетнато од македонски автори !
И што биле Германците ? Според франковиот хроничар Фредегар (7 век), Франките (Германците) и
Македонците потекнале од Пријам (Тројанско потекло). Според други потекнале од Александар Македонски...
Па кои се творци на германскиот јазик и германското обединување ? Никој друг туку само едно: Срби- Лутер и
Бизмарк. И руската царица Катерина Велика била само Србинка... Следи да постои Пангерманизам и руски
Панславизам. Се поставува прашање ? До кога ние тн.Словени самите ќе се истребуваме ?!
Во 19 имало многу вредни личности. Таков бил Јан Колар. Тој напишал книга во која се објаснува дека сета
Италија била само словенска. Што станало со неговата книга ? Ватикан ја забранил и унишувал. А и зошто ?
Затоашто Римјаните во I век нова ера говореле само нашиот варварски и пелазгиски јазик- тн.словенски јазик.
Пак, латинскиот не бил на Римјаните или Латините туку само на Греикот (Гркот) Лив Андорник- 240 г.п.н.е.
Бидејќи латински не бил народен, тој денес е мртов. Со тоа што сите европски автори го кријат Дионисиј, се
потврдува, постои голем заговор врз нашиот најброен разединат тн.словенски народ- до денес е еден народ.
Па што тој Јан Колар (1824) говорел ? Словените се еден народ кој треба да се обедини. Кој бил противник ?
Кој друг, ако не само Рим со својот Ватикан итн. Редно е време да се свестиме.
Кој ќе ги обедини 350 милиони тн.Словени ? Само Русите и Србите! Зошто ? Затоашто рускиот и српскиот
јазик не се без падежни и со в-н-т (пушкава- пушкана- пушката) туку без в-н-т и падежни. Тие биле само
наследство на цркословенскиот јазик на Солунчанецот Константин (Кирил) Филозоф. Место да има руски и
српски јазик ќе има еден и тоа само јазикот на Кирил, кој со својот брат Методиј им се светци на сите
тн.Словени. Тој ќе не обедини сите. Па за обединување никогаш не е доцна. (ФБ- 29.07.2016)
АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ (Т.Н.СТАРО- ГРЧКИ) БИЛ САМО ОД 300-ТА Г.П.Н.Е. !
Пa првиот речник и првата граматика на коине биле само од 300-та г.п.н.е., и тоа од Александрија. Апостол
Павле го познавал само коине, но не јазикот на Атина (Х.Џ.Велс). За потврда дека коине не постоел за време
на Александар Македонски, Македонците во Пакистан не го познаваат коине, кои говореле само бригиски. На
тамошните Македонци симбол им бил бригискиот бог Арес=јарес=јарец итн.
Доказ за тоа дека коине не бил употреба пред и по Александар да се види кај Вилкеман, Борзо и др. Па сите
книги преведени и напишани на коине се после таа 300-та г.п.н.е. а токму и затоа Илијада била преведена на
коине, само во Александрија, и тоа само во 3 век п.н. И книгата на Херодот е дотерана и преведена од јонски
јазик, како и Илијада, на коине само по таа 300- та г.п.н.е. Затоа сите 100% книги се преведени и напишани на
коине, само по таа 300- та г.п.н.е. Значи, ниедна книга на коине нема пред таа 300- та г.п.н.е. И следи збрките
кај сите е тоа што јонскотото писмо постанало коинско, спротивно на писмото на Камен Розета во Египет. Со
црти и рецки, подобро речено руни, пишувале Македонците, различно од на јонско писмо од Милет. Јонскиот
јазик како службен јазик го прифатил македонскиот крал Архелај, кој службен бил и за време на Александар
Македонски итн. На јонски јазик пишувал дури Аријан- тој пишувал и на коине и латински јазик. Па следи само
од 300-та г.п.н.е. сите дела на јонски јазик биле преведени на коине, и тоа само во македонска Александријаништо на коине пред 300-та.
Дури хеленскиот период бил само по смртта на Александар Македонски (Г.Дројзен). Хеленскиот јазик коине
бил само по смртта на Александар Македонски. Бидејќи Евреите во Александрија го прифатиле хеленскиот
јазик коине, тие се нарекле Хелени (Косидовски)-хеленски етнички народ немало. Според Херодот, Тукидид,
Платон...Јустин..., Хелените и Македонците биле Пелазги. Пелазгите говореле со варварски јазик (Херодот,
Тукидид, Платон...), кој бил склавински=т.н.словенски (Прокопиј 6 век н.е.). Нивниот јазик бил Хомеров- тој не
се разбирал со коине, наследникот на семитскиот старо-египетски.
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Во прилог е и книгата на грчкиот лингвист Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), кој
избројал 4000 збора од Ран- Хомеров јазик. Да се додадат германскиот лингвист Пасоф (1815), кој утврдил
дека Хомеровиот јазик бил само словенски. Па се потврдува коине немал врска со јазикот во Елада и Атина.
Дури Лукијан запишан не се пишува на атички. Токму за ова да се потврди, со коине и катаревуса од 1868 год.
не се разбира-л Хомеровиот јазик. Се заклучува, коине и катаревуса биле семитски јазици. (ФБ- 29.07.2019)
ЕЈ ДУДУЦИ ТИКВАРИ ЛАЖГОВЦИ АРНАУТИ ИЛИРИЈА БИЛА ДАЛМАЦИЈА. СЛЕДИ ЕПИР АРНАУТЛУК. ОВА
ГО НАВЕДУВА АРНАУТОТ МЕХМЕД ТЕВФИК, МАЈОР, ДИРЕКТОР НА ВОЈНАТА ГИМНАЗИЈА ВО БИТОЛА !
Во Кратката историја на битолскиот вилает, Арнаутот Мехмед Тевфик, мајор, директор на војната
гимназија, Битола, каде се школувал Кемал Ататурк, со потекло од Дебарско, а роден во Солун, сè само
во Македонија, говори: „...Дакија (сегашна Романија), Панонија (сегашна Унгарија), Мизија (денешна
Бугарија), Тракија (околу денешно Едрење), Македонија (сега Битола, Солун, Скопје), Епир (сега Јанина),
Илирија (сега Далмација), Албанија (сега Арнаутлук), Тесалија (сега равница Лариса), Пелопонес (сега
полуострово Мореја)...“.
„Колку во таа прилика се опустошени: Арнаутлукот, кој тогаш се викал Епир, Илирија, која тогаш се викала
Далмација, Босна и Хрватска, а кои покраини биле на пат на овој варварски народ, лесно се поими“.(Визиготи)
„Кога султанот Мурат тргнал со војската против арбанаскиот Скендер бег, синот на Иван Кастриоти, господар
на Мирдитите во Кроја, еден од војните заповедници во неговата војска бил и овој Сунгир Чауш бег“.
Авторот наведе: „Илирија (сега Далмација), Албанија (сега Арнаутлук)“. Следи Илирија била во Далмација.
Пак, според Марин Барлети (16 век), Илирик бил северно од Дрим, а јужно Епир. Следи само Епирци биле
Шкиптарите. Што се однесува за поимот Арнаут пишува Марин Барлети, кој се борел против Ѓорѓи Кастриот,
тн.Скендербнег, чедо на Комнените, кои биле Македонци (Р.Ланге). Па Арнаути биле Черкезите и Татарите,
познати како Геги. Гегите Григор Прличев кај Скендербег не ги наведува, затоашто тогаш не бил во употреба
поимот Геги. Напротив, Григор Прличев Геги наведува во Сердарот. Во 19 век веќе постојат Арнаутите, што
се потврдува со во Битола со Арнаут- и Маџермаала, никако Шкиптар-, Албан- и Илирмаала. А ова се гледа и
со во Скопје со Маџари, Черкеска маала...Бидејќи Арнаут=одметник, тешко било е и ќе биде за Македонците!
СО ТОА ШТО ВУКОВИТЕ ГЛАСОВИ БИЛЕ ОД 19 ВЕК, ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ НОВ ОД 19 ВЕК !
ПА БИДЕЈЌИ ТОЈ ГИ СОДРЖИ СИТЕ НАШИ ГЛАСОВИ И МАКЕДОНСКОТО Ѕ, КУТРИТЕ ШКИПТАРИ!
И СЛЕДИ АРНАУТИТЕ ГО ГНАСАТ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК ВО МАКЕДОНИЈА, СРБИЈА И ЦРНА ГОРА!
Прв на Балканот кој се позабавил со мајчиниот јазик бил Марко Тодорович од Разлог, кој во Виена во 1792
година објавил прв Буквар на македонски говор. Следи „нашата“ МАНУ душмански молчи. И овој Буквар му
бил познат на Вук Караџиќ (поново со ќ). Токму тн.Вуково ќ (ћ) не било негово, туку пред него со него пишел
Ѓурчин Кокале (Белиќ)- во употреба бил знакот за ч. Исто така, Пејчиновиќ ги користел Ѕ и Џ во 1816 год.
За доказ дека не постоеле гласовите, кои нас ни се познати како Вукови, се гледа од тестаментот на
Дубровчаниот Петар Стојанович од 1598 година на латиница- ги немало падежите (6) а и т.н.Вукови гласови.
Бидејќи Караџиќ творел во 19 век, а гласовите се содржани во шкиптарскиот, тој бил само нов јазик -види во
Ларуса, со Ами Буе, каде се говори, јазикот бил нов кој се создавал во негово време (19 век).
Јазикот бил дело на Австрија, во 19 век, кој дури бил и монголски (татаро-турски) без Хомерови родови, кои
се словенски (германски лингвист Пасоф-1815) и славо-македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907), поради што
Арнаутите Геги (Черкези, Татари) со каквазко бело кече... и Тоски=Шкиптари грешат со нашите родови!
Бидејќи шкиптарскиот ги поседува сите наши гласови и македонското ѕ, кутри Шкиптари не знаат што се !
Токму и затоа Арнаутите=Одметниците го гнасат Хомеровиот јазик во Р.Македонија, Србија и Црна Гора! (ФБ29.07.2020) Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) ги обединал со шкиптарски јазик Тито после 1972
година.
БИДЕЈЌИ ИМЕТО АРБАНИ НЕ БИЛО ВО УПОТРЕБА ДО 1043 ГОДИНА, А ШКИПТАР ДО ТУРСКОТО
ВЛАДЕЊЕ, КАКО И АЛБАНИ И ТОСКИ ДЕЛО НА ИТАЛИЈА, ТАКОВ НАРОД И НИКОГАШ И НЕМАЛО !
За да постои денешен народ Арбани, Шкиптари, Тоски и Албани, таквите имиња морало да бидат во употреба
уште во самиот почеток како што било името Бриги и Македонци. Ова било повод Арбанија да биде бригиска
(Драч Бригос) и македонска. Па македонска била Ематија=е матија: Емати=е мати. Токму таа Мати=Матија
била основата на Арбанија=Шкиптарија според скиптар со свој двоглав орел.
Еве што пишува еден арнаут, а Арнаути биле Гегите (Черкези и Татари) и Шкиптари со орлово жезло.
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Али Хадри (1968) вели: „Во раниот феудализам...Во напишаните историски извори името Арбер се споменува
прв пат во 1043 год., додека името Шкиптар преовладува за време на турското владеење. Постојат различни
мислења за потеклото на името Шкиптар. Според некои научници тоа потелнува од името шкипе (орел), а
според други од зборот скифер (сокол). Некои сметаат дека името Шкиптар доаѓа од зборот шкипим (да се
зборува добро)“.
Бидејќи историјата на Арбанија била поврзана со Владимир=влади мир, да владее мир, поврзано со
Добримир=добри мир, а на скиптарски мир е добро, отпаѓа шкипе да значи „зборува добро“, ниту тој да значи
орел или сокол, 100% лаги на Шкиптарите 100% лажговци, нивните автори останале 100% со тапија
лажговци. Шкиптар произлегло 100% само од шкиптар=скиптар со орел/сокол кој го имало на скиптарот на
поглаварот на Охридската архиепископија под која била 100% Шкиптарија. За ова да се потврди, сите
православни цркви во Шкиптарија биле под соборна црква Свети Димитрија-Битола.
Иако Италија го наметнувала името Албани и Тоски, тие имиња населението до денес не ги прифатила.
Сево наведено се истакнува со цел да се објасни, 100% историја на 100% Шкиптари е 100% лага. Таа лага ја
подржувале Италија и Австрија, потоа Европа и САД со своја профитна воена дружба НАТО. (ФБ- 30.07.2018)
АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ) ОД 300 Г.П.Н.Е. НЕ ГО
ПОЗНАВАЛ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ: 1-2 КНИГА КАЈ К.К.РУФ СЕ САМО ФАЛСИФИКАТ ОД XVII ВЕК !
Во ниедна книга од антички автор за Александар Македонски не се наведува јазикот коине. Ова било само
поради тоа што коине (во 19 век таканаречен старо-грчки) во негово време не постоел. Книга во која се говори
за јазикот коине е книгата на Квинт Куртиј Руф, Историја на Александар Македонски, и тоа само во двете први
изгубени книги, кои биле дело само на Ј. Френсхајм во XVII век. „...ги пополнил лакуните во ракописите на
оригиналниот текст, според податоци, преземени од Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин“. Следи
Френсхајм направил фалсификати. Имено, тој говори за Евреите, а Евреи не наведуваат Херодот, Тукидид,
Платон и античките автори кои пишеле за Александар Македонски. Евреи не наведува ниту К.К.Руф. Се
говори за Германи- такви никогаш немало туку само Келти. Дури Грци, а овој поим се употребува од 9 в.н.е.
Ова се совпаѓа со наводот за книгата на авторот К.К.Руф: „...Сочувани се повеќе манускрипти од неговото
дело, но ниеден не е постар од IX век...“- само 9 век.(Двете книги на Руф веројатно намерно се уништени,Р.И)
Ласкавиот прекар Велики го добил Александар Македонски „два века по неговата смрт“- без Велики.
Пак, книгата е печатена „во Венеција 1470 година, а две години подоцна 1472 година во Рим. Следи првото
издание со суплементите на Френсхајм излегува 1647 година во Стразбург а уште едно такво издание се
печати во 1670 година...“. Исто така, во книгата се користи поимот Епир, кој го внел царот Нерон...
Еве го фалсификатот за коине: II- 12: „Откако...И овие се по род од Ајолида, но зборувале варварски јазик,
зашто се беа одвикнале од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку
затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а
паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Се мисли на коине, Р.И)
Секој луд може да верува: „нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот
јазик, а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Следи без коине дотогаш, Р.И.)
Она што се говори во VI-9 и 10 за со Филота, се однесува на јонскиот јазик кој го внел кралот Архелај.
Александар Македонски го освоил Египет, основал град Александрија, во кого владееле Птоломеите со својот
пелагонски говор- битолскиот. Тие го заменале старо-египетскиот со коине. Па за коине да го замени староегипетскиот, тој морал да произлезе од семитскиот староегипетски јазик. Па за коине првиот речник и првата
граматика биле составени во 300-та г.п.н.е. Ова било повод Илијада од јонски јазик кој бил само наш Хомеров
(словенски Пасоф- 1815 и само славо-македонски Чулкас- 1907) само во Александрија, и тоа само по 300- та
г.п.н.е., во 3 век п.н.е. да биде преведена на коине. Бидејќи Апостол Павле не го познавал јонскиот на Атина
туку само коине, коине станал прв христијански јазик. Со тоа што со коине и неговиот наследник катаревуса
од 1868 год. не се разбира-л Хомеровиот јазик, коине бил семитски од Египет- и Македонците во Пакистан
коине не го познаваат. (ФБ- 30.07.2019) Се наведе ова: „Откако...И овие се по род од Ајолида, но зборувале
варварски јазик“. Варварски јазик бил јазик на Пелазгите, а Пелазги биле Хелените и Македонците (Херодот,
Тукидид, Платон...Јустин...). Склавините се појавиле во 6 век кои говореле варварски јазик (Прокоп, Јордан..).
Варвари античките Македонци и Хелените во Јонија (Херодот); Македонија варварска (Теофилакт Охридски)
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ДНК НА ТН.СЛОВЕНИ ДОКАЖУВА, ПРЕСЕЛБИТЕ БИЛЕ САМО ОД ЈУГ КОН СЕВЕР. ЗАТОА ИМА-ЛО САМО
ЕДНО: ГЕНЕТСКО- ГЕОГРАФСКА ОДДАЛЕЧЕНОСТ ОД ЈУГ КОН СЕВЕР. И ЗАТОА 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 ВО ПОСЛЕДНИТЕ ВЕКОВИ !
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
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 Медицинскогенетски 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 (Македонци и 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 балтичко-словенските
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.
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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. (ФБ- 31.07.2017)
Да се потсетиме, Македонците ДНК им се блиски на Критјаните. На Крит се пишувало со црти и рецки, што го
потврдува русинот Г.Гриневич како и Македонците. Цртите и рецките биле руни со Киричични Слова. А следи
словенството било според Слово и Божјо Слово што го проповедале Солунските Браќа- Солун во Македонија.
БИДЕЈЌИ НЕМАЛО ТЕВТОНСКИ, ИЛИРСКИ, СЛОВЕНСКИ И ДРУГИ ГЕНИ, 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- географска
оддалеченост, а таа била од југ кон север. Па преселбите бил само од север кон југ, по долината ВардарМорава- Дунав...Рајна...
Еве прв доказ: Меровингите, претходници на 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 Герман- Македонија 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 латинскиимало 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, сите француски
јазици, германскиот шведскиот 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 Македонија 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- тестотшто 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.
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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.
- “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 погеледнат 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.) (ФБ- 01.08.2017)
ИМЕТО „БУГАРИН“ НЕМА ЕТНИЧКО ЗНАЧЕЊЕ ТУКУ ЦРКОВНО НА СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА !
Со укинувањето на Охридската архиепископија, нејзините приврзаници биле Грци- припадници на султанова
Цариградска атријаршија. Па за меѓусебно да се истребуваат православните, султанот ја создал Бугарската
егзархија за да постојат покрај султанови Грци и султанови Бугари. Пак, српската црква била како Белградска
митрополија под Цариградската патријашија. Тек од многу подоцна постои и Српска православна црква. А таа
од Цариградската патријаршија неканонски ги откупила црквите од Вардарскиот дел на Македонија. А и денес
црквите во Егејскиот дел на Македонија се под Цариградската патријаршија а не под новата црква од Атина.
Во прилог наведувам еден наспис: „Коста Рацин: Името „бугарин“ НЕ Е етничко, туку верско име!
Ви претставуваме уште еден запис - еден од илјадниците документи којшто докажува дека пред повеќе од
еден век, името „бугарин“ НЕ БИЛО етничко, туку црковно-политичко име во Македонија. Имено, Кочо Рацин,
големиот побoрник против српските и бугарските фашисти, говори дека пред околу 100 години, САМО
ПРАВОСЛАВНИТЕ, НО НЕ И МУСЛИМАНИТЕ, НИ ЕВРЕИТЕ, „во најарен случај“ ќе биле сметани за „бугари“.
Всушност, Рацин и нагласува дека говори за ВЕРСКА, а НЕ за етничка поделба.
Чист ДОКАЗ, чист како солза - дека „бугари“ тогаш НЕ Е етничка определба. ------/
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https://www.facebook.com/macedoniaendless/posts/6487074947985007 “ (ФБ- 30.07.2021)
БУЛГАРИТЕ ДО 1850 ГОД. БЕЗ НИШТО БУЛГАРСКО- БУЛГАРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ ДЕЛО САМО НА САД !
По поделбата на Македонија од новите балкански држави тие започнале да ја шират својата историја дека
Македонците биле Грци, Срби и Булгари. Следи тие морале да го учат грчкиот, српскиот и булгарски јазик.
Дури имало и Вукови школи за Вуковиот српски јазик, кој бил во употреба дури на просторите на денешна
Булгарија, а нејзините жители биле Срби- никако Булгари. До денес се говори за српската Вукова кирилица,
што е најголема лага. Па следи денешната кирилица е всушнист прогласена со декрет на Петар Велики од
Русија, а во неа го нема темниот вокал, и се внесени тн.Вукови гласови итн. Иако ваква била состојбата, се
говори, македонската азбука била булгарска, што ја менале србоманите во Р.Македонија со Блаже Конев...
Денес (04.07.2015) на ФБ прочитав во Кајгана од 20 април 2011 година, каде се говори за булгарски јазик:
"Американските мисионери кои работеле во Бугарија во 1850 го создале првиот стандардизиран бугарски
ракопис, како основа на националниот јазик го избрале дијалектот на Тракија и Источна Македонија, наместо
тој што се зборува во регионот на северна Бугарија. До ова дело на американските мисионери, сеќавања на
едно црковното минато во Бугарија биле зачувани во голем дел само од страна на словенските монаси.
Американскиот одбор на мисионери, со својата мрежа на локално делегирани мисионери, намерно или не го
спомогнаа зародишот на бугарските национални елити да фалсификуваат поинаква слика на минатото.
Д-р Елијас Ригс, на пример, ја преминал "Европска Турција" кон крајот на 1840 и во 1847 ја составил
бугарската почетна граматика. Според Цанов (1919: IX), американските мисионери биле тие, кои ја открија
(или, како што може да се каже, помогнаа да се измисли) бугарската нација. Тие ги објавиле некои од првите
книги на бугарски, а во 1864 година почнале со издавање на првиот месечен магазин во регионот напишан на
бугарски.
Како што забележал еднаш црногорскиот Принц Фердинант: Доколку не биле американските мисионери ќе ја
немаше Бугарија"
[IMG] Од книгата на Анастасиа Каракасиду: Fields of Wheat, Hills of Blood страна 83. (ФБ- 04.07.2015)
ДОПОЛНА ОД ФБ- СТРАНА ВО ПРИЛОГ НА МОЈОТ НАПИС: американските мисионери Елијас и Ригс во 1850
година не го избрале македонскиот дијалект. Тие му дале задача на Неофит Рилски да напише превод од
библијата, а Неофит го напишал преводот на источномакедонски дијалект. Елијас и Ригс не биле задоволни,
не ја сакале македонската верзија на библијата, и барале од него да го преработи преводот, на друг дијалект.
Неофит одбил. Дури потоа Ригс го ангажирал Петко Славејков, а овој го напишал преводот на трновски
дијалект. Неговиот превод е земен за основа на литературниот бугарски јазик.

ЗА МНОГУ ГОДИНИ 2 АВГУСТ БИБЛИСКИ СВЕТИ ИЛИЈА КОЈ БИЛ ЗЕВС, А ВО РУСИЈА ПЕРУН ДО ПЕРУ
За многу години 2 август, библиски Свети Илија, македонскиот Зевс со своите атрибути орел кој во уста држи
змија, што се најдува на Саат- Кулата Битола. Па таа била изградена во 17 век, чија основа е некој стар храм;
Манастир чии цркви и манастири 100% биле разурнати без свој траг. Така своите сопруги и ќерки султаните ги
испраќале таму да им се породат, затоашто во Битола постоела света вода. Тој Зевс со дабово дрво,
коледово, според Афанасиев бил Перун, бог на секајца, грмеж и дожд и во Перу. (ФБ- 01.08.2018)
АЈДЕ ХРИСТИЈАН МИЦКОВСКИ СО ВМРО-ДПМНЕ ПОМОГНЕТЕ МУ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД КОЈ БИЛ
ДОМОРОДЕН СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК КАКО СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815) И СЛАВО-МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС1907). СПОРЕД ПОТЕР, КОИНЕ (19 ВЕК КЛАСИЧНИ [СТАРО]ГРЧКИ НЕМА ВРСКА СО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК!
КОИНЕ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРО-ЕГИПЕТСКИ.СЛЕДИ СО КОИНЕ НЕ СЕ РАЗБИРА-Л ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК!
За Хомеров јазик како славо-македонски пишувал лингвистот Чулкас (1907). Пак, за словенски Пасоф (1815).
Хомеровиот славо- македонски или само словенски јазик немал никаква врска со оној Александрискиот јазик
коине, кој бил создаден само по смртта на Александар Македонски. Па неговата прва граматика и прв речник
биле создадена само во 300-та г.п.н. Па токму и затоа Илијада, и сите други дела пишани или преведувани на
коине (19 век тн.старо-грчки) биле само по таа година. Па следи Илијада била преведена само во 3 век п.н.е.
Ова било повод, со коине и неговиот наследник катеревуса (1868) да не се разбира-л Хомеровиот наш јазик.
За да се потврди дека коине немал врска со Хомеровиот јазик сум пишувал повеќе пати- еве го дури доказот:

80
Чарлс Ф.Потер истакнуваше дека во семинарите за свештениците во САД било обрска изучување на така
наречениот „класичен грчки“. Учениците го изучувале многу тешкиот јазик со сложени падежи, родови, бројки,
гласови, времиња, начини, коњугации, деклинации и други промени. Кога тие го зеле да го читаат Хомер во
оригинал, наместо тие да читаат „грчка“ поезија, тие биле воведени во нов систем на промени, ама не онакви
како тие што ги учеле. Јазикот на Хомер не бил „грчки“.
За нашиот славо-македонски јазик што го напишал Чулкас (1907) бил само грк припадник на Цариградската
патријашија, под која до денес се црквите од Егејскиот дел на Македонија, под окупација од 1913 год., а не
под Атинската црква на селото Атина со сета Елада чии цркви биле само под православната соборна црква
Св.Димитрија- Битола со христијански коине јазик на Апостол Павле кој не го познавал јонскиот службен во
Атина, дури и во Платоновата академија за време на Јустинијан, затворена од него лично само во 529 годинапишувам со децении. За жал како проклетност во Р.Македонија никој и не се огласува ! (ФБ-22.07.2020) На ФБ
-страниците повеќе пати го повикувам и Христијан Мицковски како претседател на единствената македонска
национална партија на Македонците, тој само молчи со своите приврзаници. Бидејќи вистината е 100% само
на наша страна, место тој и вршката да се изборат за македонската вистина, нас во Р.Македонија не бришат!
Види www.brigien.com.: „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“ (2017), под број 77 а и во други.
ХРИСТИЈАН МИЦКОВСКИ И ВРШКИТЕ НА ВМРО-ДПМНЕ ЕВЕ ДОКАЗИ ДЕКА ЕЛАДЦИТЕ СЕ НОВ НАРОД
ОД 19 ВЕК: ЕЛАДЦИТЕ ГИ УБИЛЕ ЧУЛКАС...ТОУБ, ОИКОНОМИДЕС...- 21 ВЕК ГИ БРИШАТ МАКЕДОНЦИТЕ!
Грчкиот лингвист Чулкас (1907) избројал 4000 збора од Ран-Хомеро јазик кај Македонците во Лерин. Па што
станало со него ? Кутриот се „самоубил“! Жалосно е за Еладците што не извршил самоубиство и германскиот
лингвист Пасоф (1815),кој утврдил дека Хомеровиот јазик бил само словенски.Не се самоубил ни Фалмерајер,
кој утврдил, во Елада немало Хелени кои би го говорело коине (во 19 век т.н.старо- грчки), наследникот на
семитскиот старо-египетски, туку таму живееле Словени со словенски акцент...За повеќе Макс Фасмер (1941)
Текстовите на пелазгиски јазик од Крит ги читал Еванс- тој го познавал српскиот јазик. Потоа следи бугаринот
В.Георгиев да го открие клучот за читањето на Критските текстови. Следи за изненадување, тој од својот клуч
се откажал. Па него го прифатил Вентрис, чија мајка била Полјакина- тој загинал во сообраќајка. Зошто ?
Затоа што грешката била што тој го презел клучот од Георгиев. Следи дали со ова се се завршило ? Грешник
бил и Џон Тоуб од Торонто (Канада)- тој утврдил, племете Хунзи во Пакистан говорело на словенскиот јазик.
Тој тоа одма го соопштил во Атина. И што станало со него кутриот ? Многу едноставно- му дале кафе и тој
бил пупка! После таа пупка, тој го ставиле в дупка. Само дупката била на суво место, и органските ткива на
неговото тело не можеле да се распаднат. Па неговото семејство цели десет години си ги барала остатоците
на својот покоен од „кафе пупка одма в дупка“. Дупката ја откопувале и таа одма си ја закопувале- во сувото
тло бактерите не можеле да делуваат. И следи по десет години конечно телото било спремна да се врати во
Торонто, само со превоз и во мртовечки сандук со неговите коски кои како неоргански бактерите не можеле
да ги разградат. Па дури и Оикономидес во Атина бил отруен, како грчка „нормална“ практика. Зошто? Тој не
смеел да каже, дека оставштината македонска била словенска. Следи какви биле доказите? Па тој ги посетил
ископините на гробот на Филип Македонски, а изложувањата биле донесени сите од музеите од Атина. Пак,
оставштината на македонското било скриено итн.! Зошто ? Само за потсетување, Македонците пишеле со
свои црти и рецки, кои во 19 век биле прогласени за словенски, иако писмото било во Западна Азија, Крит,
Балканот...кај Етрурците и Европа. Токму за тие црти и рецки, кои биле руни со мноштво кирилчни слова
пишувал Г.Гриневич...за Крит...Критјаните во 1913 го разбирале бугарскиот јазик но не и службениот јазик на
Елада катаревуса (1868), види член 5 од Букрештанскиот договор, со кого Бугарија била поринудена таа да се
опткаже од островот Крит. Катаревуса наследник од коине (тн.старо-грчки), произлезен од старо-египетскиот.
Следи потоа Gene Haddlebury вели: „... Но со новите истражувања во областа на архитектурата ќе се докаже
спротивното, со новите истражувања и откритија особено во Јужна Македонија во Кутлеш (Вергина) каде е
откриена гробницата на Филип II таткото на Александар lll Македонски а во неа се откриени над 5000
артефакти и пишани документи за кои светската јавност не знае скоро ништо. Грчката влада со големи мерки
на обезбедување пронајдените артефакти и пишани документи ги носат на некое тајно место во Атина, а по
некое време се дознава дека тие исти пронајдоци што биле пронајдени во Кутлеш (Вергина) биле здробени
на ситни парчиња и фрлени во длабочините на Егејското море. Со тоа е извршен ГЕНОЦИД не само врз
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Македонската туку и врз Светската историја и цивилизација...“. Па следи сè биле и е јасно- Елада вештачка !
њњњ.бригиен.цом.: „Писмото на античките Македонци- т.н. словенски црти и рецки“ (2019), бр. 86 и други.
Па се заклучува, Еладците Цигани со индискиот музички инструмент бузуки се злочинци, подржувани од САД,
Европа и НАТО и македонските изроди кои братски делуваат заедно за нас Македонците да не снема! (ФБ21.07.2019) Па бидејќи постоела само Македонија, само македонска држава и Македонци не смее-ло да има!
ХРИСТИЈАН МИЦКОВСКИ И ВРШКИТЕ НА ВМРО-ДПМНЕ ЕЛАДСКИОТ НАРОД Е ФАЛСИФИКАТ ОД 19 ВЕК
ПОРАДИШТО ХОМЕРОВИОТ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК (ПАСОФ- 1815)...НИКАКО НЕ СЕ РАЗБИРА-Л СО КОИНЕ:
АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ) ОД 300 Г.П.Н.Е. НЕ ГО
ПОЗНАВАЛ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ: 1-2 КНИГА КАЈ К.К.РУФ СЕ САМО ФАЛСИФИКАТ ОД XVII ВЕК !
Во ниедна книга од антички автор за Александар Македонски не се наведува јазикот коине. Ова било само
поради тоа што коине (во 19 век таканаречен старо-грчки) во негово време не постоел. Книга во која се говори
за јазикот коине е книгата на Квинт Куртиј Руф, Историја на Александар Македонски, и тоа само во двете први
изгубени книги, кои биле дело само на Ј. Френсхајм во XVII век. „...ги пополнил лакуните во ракописите на
оригиналниот текст, според податоци, преземени од Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин“. Следи
Френсхајм направил фалсификати. Имено, тој говори за Евреите, а Евреи не наведуваат Херодот, Тукидид,
Платон и античките автори кои пишеле за Александар Македонски. Евреи не наведува ниту К.К.Руф. Се
говори за Германи- такви никогаш немало туку само Келти. Дури Грци, а овој поим се употребува од 9 в.н.е.
Ова се совпаѓа со наводот за книгата на авторот К.К.Руф: „...Сочувани се повеќе манускрипти од неговото
дело, но ниеден не е постар од IX век...“- само 9 век.(Двете книги на Руф веројатно намерно се уништени,Р.И)
Ласкавиот прекар Велики го добил Александар Македонски „два века по неговата смрт“- без Велики.
Пак, книгата е печатена „во Венеција 1470 година, а две години подоцна 1472 година во Рим. Следи првото
издание со суплементите на Френсхајм излегува 1647 година во Стразбург а уште едно такво издание се
печати во 1670 година...“. Исто така, во книгата се користи поимот Епир, кој го внел царот Нерон...
Еве го фалсификатот за коине: II- 12: „Откако...И овие се по род од Ајолида, но зборувале варварски јазик,
зашто се беа одвикнале од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку
затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а
паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Се мисли на коине, Р.И)
Секој луд може да верува: „нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот
јазик, а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Следи без коине дотогаш, Р.И.)
Она што се говори во VI-9 и 10 за со Филота, се однесува на јонски јазик,внесен од македонски крал Архелај...
Александар Македонски го освоил Египет, основал град Александрија, во кого владееле Птоломеите со својот
пелагонски говор- битолскиот. Тие го заменале старо-египетскиот со коине. Па за коине да го замени староегипетскиот, тој морал да произлезе од семитскиот староегипетски јазик. Па за коине првиот речник и првата
граматика биле составени во 300-та г.п.н.е. Ова било повод Илијада од јонски јазик кој бил само наш Хомеров
(словенски Пасоф- 1815 и само славо-македонски Чулкас- 1907) само во Александрија, и тоа само по 300- та
г.п.н.е., во 3 век п.н.е. да биде преведена на коине. Бидејќи Апостол Павле не го познавал јонскиот на Атина
туку само коине, коине станал прв христијански јазик. Со тоа што со коине и неговиот наследник катаревуса
од 1868 год. не се разбира-л Хомеровиот јазик, коине бил семитски од Египет- и Македонците во Пакистан
коине не го познаваат. (ФБ- 30.07.2019) Се наведе ова: „Откако...И овие се по род од Ајолида, но зборувале
варварски јазик“. Варварски јазик бил јазик на Пелазгите, а Пелазги биле Хелените и Македонците (Херодот,
Тукидид, Платон...Јустин...). Склавините се појавиле во 6 век кои говореле варварски јазик (Прокоп, Јордан..).
Варвари античките Македонци и Хелените во Јонија (Херодот); Македонија варварска (Теофилакт Охридски)
СРЕЌЕН ИЛИНДЕН СО ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ 17 ДЕНА ПРЕД БУГАРСКОТО ПРЕОБРАЖЕНСКО !
ВЕЧНО ДА ЖИВЕЕ ИЛИНДЕНСКАТА АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА СО МАКЕДОНСКИ ХОМЕРОВ ЈАЗИК!
Илинденското востание било наше и во Македонија, кое немало врска со на Бугарија- Преображенското
востание во јужниот дел на Бугарија започнува дури 17 дена подоцна од само нашето Илинденско, кое е
сосема различно востание. Сосем различни се Аспарух и Самуил, Григор Прличев и Христо Ботев... Гоце
Делчев и сите други. Македонците немале врска со Бугарија отаде страна на нашите Пириници.
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„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).
Во АСНОМ-ска Македонија говорот на Кочо Рацин-пишувал на Хомеров стил- и говорот на Григор Прличев кој
бил Втор Омер (дефтерос=де фтер=втер=втор) брсјачкиот станал државен јазик, многу оддалечен од на
бугарскиот од говорот Варна, неразбирлив за Григор Прличев, на кого лош поет бил Рајко Жинзифов...
Хомеровиот јазик бил славо-македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907), а на Бугарите- Татарите чувашки! (ФБ02.07.2020) Македонската историја била од Македонија, ништо источно од Пирин Планина ни јужно од Олимп.
БУГАРСКИ ФАЛСФИКАТ НА ИЛИНДЕНСКО- ПРЕОБРАЖЕНСКО ВОСТАНИЕ, САМО ОД 1970 ГОДИНА !
ВАЖНО: Бугарите признаа за ИЛИНДЕН, МКДенес, 24.07.2021
Во денешниот издание на Слободна Европа на бугарски јазик, се појави текст на бугарскиот историчар,
професорот Стефан Дечев со кој страмежливо признава дека Бугарија ја фалсификувала историјата за
Илинден. Но ако се има предвид реакциите на бугарските националисти, овој чекор на професорот Дечев е
вистински херојски чин.
Оваа анализа на бугарскиот историчар е објавена како реакција на барањето на Петар Богојески лидерот на
Македонски концепт, да се произнесат бугарските историчари за вистината за Илинденското востание и како
тоа станало Илинденско – прерожбенско.
Професорот Дечев признава дека тоа име бугарската историографија го дава дури после 1970 година, под
влијание на комунистичкиот диктатор Тодор Живков и неговиот поттрчко и докажан фалсификатор Божидар
Димитров.
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БИЛ САМО МАКЕДОНЕЦ СО 4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРА, А НЕ ТАТАРИН СО ПЕРЧЕ !
“Македонија има своја сопствена политика и интерес кој им припаѓа на Македонците. Тој кој работи за
припојување на Македонија кон Грција, Бугарија или Србија, е добар Грк, Бугарин или Србин, но не и добар
Македонец.” – Гоце Делчев.
Писмо од Никола Карев до Гоце Делчев:
Драги Г(оце)
Моите извештаи стануваат се’ повеќе и повеќе само како голи констатации на оние свирепости и ѕверства
што овој свет ги поднесува.
Одамна требаше веќе да им се даде називот извештаи за несреќите и бедите на христијаните во Вилаетот.
Во Крушевско и Битолско стануваат секојдневно ноќни блокади на села, а многубројните афери фрлаат многу
луѓе в затвор. Не треба да чекаме повеќе, Гоце. Време е веќе да станеме и да се биеме. Да не чекаме
слобода ниту од Грците ниту од Бугарите, ами сами ние Македонците да се бориме за наша Македонија, што
ја засилува организацијата меѓу селаните и да не се споменуваат тврдењата дека „сите Македонци работеле
за присоединувањето на Македонија кон Бугарија или Грција”.
Што се однесува до мене, никој не ќе може да ми ја одземе мојата храброст и мојот патриотизам.
Драго ми е да Ти соопштам дека сите наши момци се готови со пушка в рака да се бијат.
Никола
Со пренесувањето на Гоце Делчев во главниот град на слободна Македонија, желба на Гоце Делчев,
Македонците се посебен народ со 4000 Хомерови збора што го потврдил грчкиот лингвист Чулкас- 1907
година, а до 1908 година немало бугарска држава со бугарски народ... (ФБ- 02.07.2018) Вечен ќе биде Гоце !
Р.МАКЕДОНИЈА НЕ БИЛА, НЕ Е, НИКОГАШ НЕМА ДА БИДЕ МУЛТИЕТНИЧКА ДРЖАВА ТУКУ МАКЕДОНСКААРНАУТИТЕ КАКО 90% ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И 10% ТОСКИ (ШКИПТАРИ) БИЛЕ/СЕ САМО АРНАУТИ=
ОДМЕТНИЦИ. СЛЕДИ ТИЕ ДО 1913 ГОД. БИЛЕ БЕЗ ДОКАЗ НА СОПСТВЕНОСТ НА ИМОТ КАКО ГРАБНАТ !
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Денеска (02.08.2021) празникот на Илинден за време на Османовото Царство Арнаутите (черкези, Татари) и
Тоски (Шкиптари) биле најкрволочни против православните. Токму и затоа имотите на Арнаутите до 1913 год.
биле без доказ на сопственост кој бил грабнат православен имот. Па злосторите на Арнаутите продолжиле во
следните деценија, повторно крволочни како фашисти. Не биле задоволни од сè тоа, со поттгик и подршка на
САД Арнаутите напаѓаат од САД- Косово каде постои најголемата САД војна база итн. Иако Арнаутите биле и
се под 15%, како и турски колонисти, кои немаат што да барат во Р.Македонија, со САД заканата се донесува
Рамковен договор во полза на двоконтинентална мешавина на Черкези, Татари и Шкиптари, кои сè до денес
меѓусебно не се разбираат, а општат со скиптарскиот јазик кој има слова од турскиот јазик дури содржи уште
монголски елементи (Г.Мајер). Тие стануваат народ во Р.Македонија, а во 1997 година тие Шкиптарија сакале
да ја поделат на југ дел на Тоските и на север дел на Гегите.А нив ги обединал само Тито со шкиптарски јазик
од 1972 година кого Гегите во Црна Гора до 1980 година не го познавале. Еј кутри Ахмети, Џафери и другите !
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПАКИСТАН КАКО БРИГИ, А СПОРЕД СТЕФАН ВИЗАНТИСКИ, БРИГИТЕ БИЛЕ
МАКЕДОНСКО ПЛЕМЕ. ЕВЕ ЕДЕН ПРИЛОГ ПОГЛЕД НА СРПСКИ АВТОР !
Pakistansko pleme i balkanski narodi: Gde sve tragamo za precima, Sonja Kovačev, BBC novinarka, 9 mart 2019.,
BBC NEWS NA SRPSKOM
Kakve veze ima najmanja etnička zajednica u Pakistanu i Aleksandar Makedonski? Kako to da žene mogu da
zarađuju, više puta se udaju, ali im je kretanje ograničeno?
Izložba fotografija „Kalaši: poslednji pagani Hindukuša" Konstantina Novakovića će posetiocima otkriti bar neke
odgovore na ova pitanja.
„Najviše ih vezuju za Aleksandra Makedonskog, iako je u poslednjih petnaest godina genetskom analizom dokazano
da njihove haplo grupe nemaju veze sa Grcima, i da imaju potpuno specifične gene, koji ih razlikuju od svih naroda
na svetu", kaže Novaković za BBC na srpskom.
Novaković kaže da zajednicu Kalaša čini između tri i četiri hiljade ljudi, a narodi Balkana su u njima dugo tražili svoje
daleke pretke - dugo se verovalo da pleme vodi poreklo od Aleksandra Makedonskog.
Nauka kaže da potiču iz zapadne Evroazije, prostora iznad Kaspijskog basena i granice današnje Rusije i
Kazahstana. Smatra se da su jedan od najstarijih naroda koji su nastanili južnu Aziju.
Istražujući istoriju Kalaša, Novaković je nailazio na informacije koji u vezu dovode njih i Srbe, Albance. Bugare,
Makedonce.
„Kape sa konjskim repom su vrlo slične onima koje se nose u Bosanskoj Posavini ili Bugarskoj i Makedoniji. Drvorezi
na kućama, nadgrobnim spomenicima i mrtvačkim sanducima Kalaša vrlo su slični ornamentima sa ovih prostora",
kaže on.
Fizički izgled Kalaša posebno je zanimljiv.
„Ne liče na Pakistance, imaju plave oči i često riđu ili plavu kose. Nisu se mešali sa drugim narodima i striktno poštuju
klanove - do sedmog kolena se ne mogu mešati ljudi iz istih klanova", objašnjava on.
Promaja, najveći neprijatelj Balkana: „Ona je naše čudovište iz Loh Nesa“
Makedonci - nevidljiva manjina u Grčkoj
Žene Kalaša
Među Kalašima ne postoji polna podela, ali postoji hijerarhija u kojoj se žene smatraju kultno nečistim.
Kada nemaju menstruaciju, mogu da se kreću svuda, osim oko hramova koji su postavljeni na određenoj visini.
U pitanju je složen sistem, nevidljiv za ljude koji posećuju pleme.
„Žene ponekad odlaze i u susedni grad udaljen oko 50 kilometara, ali se generalno ne kreću van dolina Kalaša, jer su
to nečisti prostori", priča Novaković.
Kalašku nošnju odevaju kada napune četiri godine, a udaju se između četrnaeste i petnaeste.
Brakovi su ugovoreni, ali „ako joj se ne dopadne predloženi muž, ima pravo da ga odbije".
Ako žena nije zadovoljna mužem, može da ga menja i to nekoliko puta.
„Prvi muž je, na primer, platio sumu od 1.000 dolara i priložio kravu, sledeći muž će morati da isplati duplo, a treći
suprug tri puta više.
Međutim, ako se žena Kalaša preuda za muslimana, on će platiti koliko i prvi muž", kaže Novaković.
Broj Kalaša se smanjuje, jer žene koje se udaju za muslimane bivaju isključene iz zajednice.
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Žene se bave poljoprivredom, lakšim poslovima, i borave u kući, dok muškarci provode čitavo proleće, leto i deo
jeseni na pašnjacima.
Muškarci poseduju stoku i zemlju, ali ukoliko žena proda nešto što je sama napravila, novac može da zadrži.
Novaković kaže da se devojčice i žene često skrivaju od fotografisanja,
„Imam i takve kadrove. Naišao sam na grupu devojčica i jedna je htela da pozira, a onda su i sve ostale došle.
Solarni paneli i skromno pokućstvo
Većina Kalaša živi u kućama na južnim padinama Hindukuša, planinskog venca koji prolazi kroz Avganistan, a
završava se u tom delu Pakistana.
Kuće su napravljene kaskadno i svaka ima terasu na susednoj. Ognjište je centralno postavljeno, a oko njega je
skromno pokućstvo i kreveti. Kuće su napravljene od drveta azijskog kedra veoma specifičnog mirisa, nemaju
prozore, već samo mali otvor na krovu koji služi i za ventilaciju i kao izvor svetlosti, opisuje Novaković.
„Na krovovima se nalaze solarni paneli i satelitske antene. Koriste i mobilne telefone, ali su sačuvali starinski način
života".
„Deluju mi kao idealna ljudska zajednica, neiskvareni su i žive u skladu sa prirodom, što me je dotaklo na način koji
nisam doživeo na drugim mestima", kaže Novaković.
Odeća
Žene nose narodnu nošnju, dok su muškarci prihvatili šalvar kamiz kao standardnu odeću koja se koristi u tom delu
sveta.
Na pojedinim izloženim fotografijama vide se takozvana oglavlja - prsten sa bogato okićenim repom, izvezen
mnoštvom staklenih perli, dugmića i školjki.
Tokom venčanja ili festivala se na oglavlje dodaje još jedno, dekorativnije, sa pompomom - zove se kupa.
„Imali su sreće u geopolitičkoj igri velikih sila, jer su ostali u zapećku britanskog carstva gde niko nije imao interes da
ih porobljava. Nisu ni islamizovani zbog izolacije i zahvaljujući tome su uspeli da sačuvaju svoju kulturu", zaključuje
Novaković.
Izložba fotografija „Kalaši: poslednji pagani Hindukuša" Konstantina Novakovića otvorena je u Etnografskom muzeju
u Beogradu do 10. marta.
ЕЛАДСКА И СРПСКА ДРЖАВА СО НАЦИЈА САМО ОД 1830 ГОДИНА, А БУГАРСКА САМО ОД 1908 ГОДИНА!
Бидејќи само по Француската револуција се појавиле држави со нации, на Балканот нации само од 19 век.
Х.С.Вотсон говори за востанието на Грците, го започнал Александар Ипсилантис, генерал во Руската војска,
што било во Молдавија. Се кренало второ востание на Пелопонес и Румелија...Востанието го спасила...
„посебно Русија, која завјувала со Турција 1828, и чија војска стигнала до Мисолунгија во август 1829. Со
Лондонскиот протокол од 3. февруари 1830. Грција е призната независна држава...“.
Академикот на САНУ Сима Ќирковиќ во книгата „Србите меѓу европските народи“ (Загреб, 2008), пишува: „При
пригода на прогласувањето на документот со кој султанот ја признал наследната власт во вазалното
кнежество, во декември, 1830, Милош Обреновиќ на насобраните угледници им рекол: „Така, браќа, и ние
постанавме од вчера народ“. (Превземено од ФБ-страница, на 01.08.2018)
Х.Џ.Велс пишува: „Како што е разбирливо, францускиот империјализам во раздобјето на оружениот мир не
бил онолку самопоуздан како германскиот империјализам...Ни Балканот не останал поштеден од
империјалистичките идеи. Малите држави, кои тек сто години пре тоа биле избавени од ропството, се бават
со сувишни смели планови. Фердинант се прогласил за бугарски цар- бил последен од низа лажните цезариа по атинските излози можел поминувачот да види мапи, кои на хартија го оставариле сонот за панхеленско
царство во Европа и Азија“.
Објаснување: „Веќе порано при една прилика напоменавме дека писателот ова добро не го разбрал. Кнезот
Фердинанд годината 1908. се прогласил ‘цар на Бугарите’ уз изричита напомена дека титулата треба да се
преведува на друг јазик со крал. Титулата ‘цар’ (на бугарски јазик) ја носи и сегашниот крал Борис“. (Прим.
прев.)
Следи бугарска држава со бугарска нација само од 1908. година, а никако порано- за порано сè лага.
Се потврдува, бугарското не било домородно туку германско. Па и грчкото-и сè било и останало лага. Ова ни
објаснува, сè што било во Македонија сè си било само македонско- до 1908 год. без бугарско.
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Па во 19 век постоеле султанови Грци- припадници на Цариградската патријаршија, а од 1870 година и
султанови Бугари- припадници на султановата Бугарска егзархија. Како ? Султанот им набил клин!
Ханс- Лотар Штепан наведува: „Во 1870 год. султанот даде одобрение за афтокефалната Бугарска
православна црква, Егзархијата. Подоцна султанот се фалеше дека со тоа набил клин, кој има долготрајно
дејство врз односите помеѓу Бугарија и Грција. Ова и навистина се случи, но на прво место беше на товар на
Македонците, и тоа не само на нивниот јазик и идентитет, туку и на егзистенцијата на целиот народ“. Еј кутри
Бугари и бугараши, вие сте биле клиносани од султанот !
Х.Џ.Велс истакна: „Малите држави, кои тек сто години пре тоа биле избавени од ропството, се бават со
сувишни смели планови“. Бидејќи се говори пред „сто години“, 19 век, оспоруваат сè македонско!.
За шкиптарска по Балканските војни, на дворасни жители Гегите (Черкези и Татари) и Тоските-белци. (ФБ03.08.2019) Следи жалосно е што наведеното без свој завршеток без прекин продолжува дури и во 21 век.
ПРЕТСЕАДЕЛОТ НА БУГАРИЈА ЛАЖГО И ЛУДАК- ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ПОДОЦНА 17 ДЕНА !
Со насловот „Румен Редев, претседателот на Бугарија: Илинденско- Преображенското востание е бугарско
ревлуционерно движење“. Денешен од 02.08.2018. Се наведува:
„Илинденско – Преображенското востание е херојски и трагичен венец на бугарското револуционерно
движење за слобода и национално обединување“
Тоа го напиша претседателот на Бугарија Румен Радев на својата официјална ФБ страница по повод
одбележувањето на 115 годишнината од избувнувањето на востанието, јавија денеска бугарските медиуми.
„Со решителност и пожртвуваност, без помош од надвор, Бугарите од Македонија и Тракија се дигнаа во
очајна но праведна битка. Востаниците го издигнаа големото кредо на нашата револуција „Слобода или
смрт“, посочил уште Радев на ФБ.
Таа една реченица има две поенти: дека Илинденското востание е дел од бугарското револуциенерно
движење, и дека тоа е за обединување на поделениот бугарски народ во Бугарија и Македонија.
Инаку, до лани, Бугарите не го празнуваа Илинденското востание, туку го одбележуваа ИлинденскоПреображенското востание кон крајот на август кога востанието започнало во Одринско“.
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. Еј лудаку, лажго, изрод македонски Радев
ѕвер. (ФБ- 03.08.2018) Се оспорува само нешто што постои. И затоа следи Македонците отсекагаш постоеле !
КРСТЕ МИСИРКОВ ПИШУВАЛ САМО ЗА МАКЕДОНСКАТА СОСТОЈБА И МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛИ
Македонски великан Крсте Петков Мисирков пишувал за македонската состојба и македонските непријателинајголеми биле Бугарите. Она што пишувал нашиот македонски деец во негово време (20 в), истото останало
и денес (21 в.)...
Денес (04.08.2015) видов во Тема 1 напис на К.П.Мисирков од 28.05.2007- пренесувам сè:
• Борбата со пропагандите во Македонија не е чекор назад, туку напред, зашто и тука имаме работа со борба
за слобода, со борба со мрачните сили што не и’ дозволуваат на нашата таковина самата со свои очи да ги
гледа своите интереси, ами и‘ наврзуваат очила што ја замрачуваат вистината и и’придаваат бугарска, српска
и грчка боја.
• Политиката нема работа со науката.
• Секоја држава се мачи, ако не да прави нови завладувања, политички, економски и културни, тогаш да ги
зачува оние што се направени од понапред.
• Задачата на македонската интелигенција отсега натаму ќе треба да биде да се одделат нагледно за сите: и
за самите Македонци, и за Турција, и за балканските држави и за големите сили, интересите на Македонците
од интересите на другите балкански држави и народи и да се изучат подробно сите прашања сврзани со
избавувањето на нашиот народ и нашата таковина од сегашната голема несреќа и со процветот на нашиот
народ во духовен и во материјален однос.
• Слободата на совеста е признаена насекаде… Експлоатацијата на таа слобода се прогонува насекаде и
треба да биде прогонувана и кај нас.
• Може ли да има поголема несреќа за Македонците од разделувањето или окупацијата?
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• Историјата му помага на секој народ да си ги види грешките што ги има направено и да се чува да не се
повторуваат.
• Науката и литературата се најважниот фактор за развивањето не еден народ како народ… Културните
народи владеат, а некултурните робуваат.
• За да биде градбата здрава, треба темелот да и’ биде убав.
• Бугарската надворешна политика не издржува никаква критика. Таа е главен извор на сите наши несреќи.
• Нам ни треба внатрешно обединување меѓу себе: не ни требаат во Македонија ни Срби, ни Бугари, ни Грци,
зашто не сме ни едното, ни другото, ни третото.
• Старата вистина, дека на оној што самиот не може да си помогне, не само туѓинците, туку и самиот господ
нема да му помогне.
• Македонците и’ се нужни на Македонија; само со Македонци Македонија ќе биде на Македонците, а не без
нив.
• Нека ми биде простено, но јас, како Македонец, на прво место ги поставувам интересите на мојата таковина
и моите сонародници… Јас сум Македонец, со македонска свест и како таков си имам свое македонско
гледиште врз минатото, сегашноста и иднината на мојата татковина.
• Свеста и чувството дека сум Македонец треба да стојат повисоко од се’ друго на светов.
Крсте Мисирков / Krste Misirkov (1874-1926) (ФБ- 04.08.2015)
ОД 1393 ГОДИНА ИМЕТО БУГАРИ БИЛО МРТВО- НЕМАЛО НИШТО БУГАРСКО ТУКУ САМО ПАШАЛУК !
...Бидејќи Македонците биле домородци, а Бугарите како Татари на Балканот формирале царство, чие име се
задржало и со прекини, па се додека тие простори не подпаднале под Турците. Затоа следи: „Во 1393 година
Бугарија била трансформирана во турски пашалак“. Па оттогаш името Бугари било мртво. Тоа било мртво
додека султанот не ја создал Бугарската егзархија- Бугарија држава со народ само од 1908 година. Време е
Бугарија да се зафати со свои проблеми, а да ги остави Македонците да си живеат само со својот македонски
живот, не само во Р.Македонија, туку и во Пиринскиот дел на Македонија- Бугарија со договор се откажала од
Егејскиот дел на Македонија. Зошто ? Само затоашто Македонците биле се и ќе бидат само едно: Македонски
Македонци ! (ФБ- 04.08.2016) Дрскоста и невоспитаноста на Бугарите без прекин само си продолжува !
ВО ВИНКОВЦИ СЕ ПРЕДАВАЛО НА ИЛИРСКИ ЈАЗИК, А ВО ПАНЧЕВО НА СРПСКИ ЈАЗИК, КАКО ЕДЕН ИСТ
ЈАЗИК/НАРОД- ПА ВКУПНО 350 МИЛИОНИ СЛОВЕНИ СЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО ЕДЕН ТЕ ИСТ ЈАЗИК !
Ристо Ивановски (1998), во „Средоземјето прадомовина на Европјаните, наведува:
„Според Миланковиќ, (1909 година) ‘во сведителствата на школите во Винковци се споменува како наставен
предмет и ‘илирски’ јазик, а во сведителствата во реалките во Панчево ‘српски’ јазик. Ова укажува за
постоење на два назива за еден и ист јазик: за Хрватите ‘илирски’, а за Србите ‘српски’ јазик. Затоа Хрватите
не биле Словени туку Илири, а тоа значи дека Словени со Илири се само синоними.
За Србите пишувал и Вилкинсон: ‘Еден од тие унгарски Срби бил Доситеј Обрадовиќ (1739- 1811) кој заедно
со Вук Караџиќ (1787- 1864), го стандаризирале српскиот литературен јазик и го поистоветија со мајчиниот’.
Востанието најдуваше прибежиште во Црна Гора. Од 1804 до 1813 г. револтот го предводеше Кара Ѓорѓе, од
1815- 17 г. Милош Обреновиќ, во 1817 г. Турција била принудена да ја прознае областа Шумадија како
автономно српско кралство. Со Рускотурската војна од 1828- 29 г. и договорот од Адрианопол се воспостави
ново српско кралство, и се формира Српска митролопија во Белград. Од 1766, кога Српската патријаршија во
Пеќ беше укината, комплетната контрола над српската црква ја имаа грчките прелати.
Авторот го опишува владеењето на цариградскитете прелати. Со тоа се потврдува дека никогаш немало
грчки и српски народ. Значи, прво постоеше слободна територија. За неа било потребно да се создаде
службен јазик. Токму затоа Обрадовиќ тоа не го направил, кој умрел 1811, туку Караџиќ“.
Па во 19 век во Османовото Царство имало само Турци=Муслимани и Грци=припадници на Цариградската
патријаршија. Бидејќи Србија била султаново кнежество, до создавањето на српска држава немало народ
Срби. Со тоа што Српската митрополија била под Цариградската патријаршија, имало црковен народ Грци.
Академикот на САНУ Сима Ќирковиќ во книгата „Србите меѓу европските народи“ (Загреб, 2008), пишува: „При
пригода на прогласувањето на документот со кој султанот ја признал наследната власт во вазалното
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кнежество, во декември, 1830, Милош Обреновиќ на насобраните угледници им рекол: „Така, браќа, и ние
постанавме од вчера народ“. (Објавено на ФБ-страница, на 01.08.2018)
Илирите (Словенци, Хрвати), Србите...Македонците се еден ист народ- т.н.Словени се вкупно 350 милиони.
Германците меѓу себе не се разбираат, ги обединал словенот Бизмарк со германскиот јазик на словенот
Лутер, а ние место да се обединиме како еден народ ние меѓусебно се трвиме и се истребуваме во полза на
нашите непријарели, за срамота. (ФБ- 04.08.2019) За обединувањето никогаш не е доцна. Следи и за нас.
ВО КНИГАТАТА ОД ВАТИКАНСКАТА БИБЛИОТЕКА СЕ ГОВОРИ ЗА ИЛИРСКИ=СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК!
Поимот Словени произлегол од слово, што било од Египет кај Птах, што изгледа упадливо слично со
платонскиот и христијанскиот logos, „Словото“ кое „веќе беше, Словото престојуваше со Бога, и што беше Бог,
беше и Словото, Словото потоа беше со Бога на почетокот, а преку него постанаа сите нешта…“. Тоа
Птахово и Платоново Слово се најдува во Евангелието на Св.Јован- Велигден, како и со Кирил Солунски.
Наспроти Логос=Слово=Божјо Слово, имало и Склавини, според склава=област, насекаде во Европа.
Еве го доказот: Русите, како Македонците, Етрурците..., пишеле со црти и рецки (руни), во кои имало и
Кирилични Слова- Русите биле рески=рецки народ. Солунските Браќа, Константин и Методиј, биле во тајна
мисија во Русија тие да го шират христијанството. Тие виделе дека Русите пишеле со црти и рецки. Па
бидејќи Русите го прифатиле коинското (19 век т.н. старо-грчко слово), тие се изјаснале за Словени-само
коински Словени. Тоа за првпат било само во 860 год. (цариградски патријарх Фотиос). Ова за првпат го
пишувал Фотиј, никој порано пред 860 год.Па Словените биле само според Словото.
Константин (Кирил) и Методиј биле само Римјани (Ромејци), ама и Еладците (Фергусон Бовен-1849).
Во прилог се наведува Книгата од Ватиканската библиотека, делот каде се говори за илирскиот јазик:
“Илирски јазик e словенски”- (склавински варварски=пелазгиски [Херодот, Тукидид, Платон...], Р.И.):
“Со илирски јазик се говори, и се служат со илирскиот алфабет Бохемците-Чесите, Бугарите, Хрватите,
Далматинците, Гепидите, Лужичаните (Лужичките Срби), Македонците, Молдавците, Моравјаните,
Ободритите-Бодричите, Охуличите, племињата во Панонија, Полабјаните, Полоните- Полјаците, Помераните,
Ругите, Рутените, Србите и други”...
Дигитализирана книга: Bibliotheca apostolica vaticana a Sixto V. Pont. Max. in splendidiorem, commodioremq.
locum translata, et a fratre Angelo Roccha a Camerino ... commentario variarum artium ... illustrata by Angelo Rocca;
Publication date 1591…
ВО 1730 ГОДИНА НЕМАЛО ЕЛАДСКИ, СРПСКИ И БУГАРСКИ НАРОД- НИКАКО АРБАНСКИ=ТН.АЛБАНСКИ !
Кај Р.Вилкинсон- Ливерпул (1951) „Картите и политиката“, македонско издание од Македонска книгаСкопје,1992, во глава II, страна 42, е насловот- „Турци, Грци и Илири, 1730- 1840: „Europa Polyglotta, 1730“.
„Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчините јазици на модерна Европа беше направен на
малата карта, издадена во Нирнберг во 1730. Анонимниот автор...Па на Балканот, јужно од Дунав, тој
препознава само три јазични групи турска, грчка и една друга што ја опишува како Illiri- co Slavonica“.
На Балканот се гледаат само верски и црковни народи: Турци= Муслимани со арапски јазик, Грциприпадници на Царигрдската патријаршија со македонскиот јазик коине (тн.старо-грчки) и Илири само со
македонскиот црковно словенски јазик. Па каде биле балканските народи ? Никаде- такви никогаш немало.
Се поставува прашањето, зошто овде стои коине и црковно- словенски јазик ? Па токму бидејќи картата била
од 1730 година, а ненадлежниот султан по налог на католички Рим и Виена, во 1767 година, ја укинал
Охридската архиепископија со нејзината ќерка Пеќка црква, што важело и за Трновската црква, од 1767
година имало само Грци- припадници на Цариградската патријаршија. Со ова се потврдува, историски немало
било какви посебни балкански народи- тие се лага. Следи само поради лаги следеле само војни.
Стр. 43: “Illiri- co- Slavonica. Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со
терминот илиро- словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Балканот, туку се
протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Русија. Со продирањето на Унгарците се
поделила на два дела. Јужните делови и се протегале од планината Шар до Коринтиа и Сирија, а од картата
се претставува дека на тоа подрачје се зборувало како илирски така и словенски. Па ниту Албанците, како
такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите, а уште помалку Романците, на картата не се претставени на некој
особен начин“.
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Се заклучува, немало било какви посебни народи Романци, Еладци, Срби, Бугари и Арбани= тн.Албанци.
Бидејќи се говори за Илири и Албанци, овде се дополнува: Киевскиот Нестор (11- 12) пишува дека Русите
потекнале од Илирија, која била на Балканот. Пак, според Марин Барлети (16 век), Илирик бил северно од
реката Дрим, а јужно бил Епир. Епир бил 100% македонски- името го добил според македонскиот крал Пир.
Вилкинсон пишува: „Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчините јазици на модерна Европа
беше направен на малата карта, издадена во Нирнберг во 1730. Анонимниот автор...Па на Балканот, јужно од
Дунав, тој препознава само три јазични групи турска, грчка и една друга што ја опишува како Illiri- co
Slavonica“. Виенската канцеларија како Илири ги сметала сите оние кои говореле пелазгиски= тн.словенски
јазик. Следел и Напалеон Бонапарта, кој ја создал и провинцијата Илирија, во која влегувале Словенија и
Хрватска. Дури во Illiri- co Slavonica “се протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и
Русија“. Се заклучува: пелазгиски= тн.словенски јазик, кој според авторот бил илирски јазик..
Бидејќи арбанскиот јазик не бил јазик на еден народ туку на четири, тој не можел да биде илирски јазик.
Илирски бил само нашиот тн.словенски, а и поимот Илири постанал синоним на Словени. Според Г.Мајер,
албанскиот јазик имал зборови на грчки, романски, словенски и татаро- турски јазик. Значи, јазик лакрдија.
Според Вотсон, романскиот бил латинизиран словенски јазик- во Романија службен јазик бил црковнословенскиот. За Унгарија Вотсон вели: во Унгарија 5% било унгарско население. Што ова значи ? 95% во
Унгарија говореле илирски= тн.словенски јазик, а Унгарија со Романија биле тн.Домовина на тн.Словени.
Бидејќи од време на Филип Македонски Македонија како држава била до реката Дунав, што со Цојне само од
1808 година со името Балкан се дошло до Балканско Полустрово, а имало српско предание препеано на
модерен српски јазик, во кое Белград и Смедерево биле во Македонија, тн.Балканци биле Македонци.
Па со тоа што само Македонија како држава постоела, а до денес само македонското се доистребува, се
гледа каков заговор постои врз се македонско и македонското православие кое Ватикан без прекин си го
истребува од 1071 год., што продолжува сè до денес со неговите европски држава со нивната САД, сите
заеднички и братски со воената профитна организација НАТО. Опаметете се Македонците со сите браќа!
САД ДА ИМ СЕ ИЗВИНИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ЗА АГРЕСИЈА ВРЗ Р.МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА А ПОТОА
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 КАКО ВТОР
МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЕН ЈАЗИК ДА БИДЕ ШКИПТАРСКИОТ КОЈ БИЛ/Е И МОНГОЛСКИ БЕЗ РОДОВИ- 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.Вајган- 1924). Бидејќи Шкиптарија
била сиромашка, Шкиптарите масовно го примале исламот. Нив исто така ги колонизирале Османите на
истите простори и западна Македонија итн., што го наведува Шкиптарска (а не Албанската) 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 сè 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.
Претседателот, премиерот, министерот 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
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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“. (ФБ- 05.08.2017) САД да се
тужи!
ПА ДОНЕСУВАЊЕТО НА ЗАКОН ЗА ПРОМЕНА НА ТОПОНИМИТЕ НА ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ВО ЗАПАДНА
МАКЕДОНИЈА И КУМАНОВО Е ИЗВРШЕН НАЈГОЛЕМ ЗЛОСТОР ВРЗ Р.МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ !
Е пишувано дека лица на кои им е судено за злостори во Р.Македонија, а такви биле воглавно оние на УЧК
масовни убијци врз Македонците и тоа само како православни, тие биле пратеници и одборници, во државни
служби, дури во војската и полицијата кои по наредба ќе вршат убиства во Р.Македонија за Македонците неа
да не можат да ја одбранат од злоторниците на Македонците, Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари)- тие
биле муслимански=турски колонисти од 1780 година, а и крволочни ѕверови на Православни во 19, 20 и 21
век. Нивното вработување било одредено 20% без да се одржа пописи за да се утврди вистинската состојба.
Па ова не го прифаќаат Арнаутите, што било и е подржано од САД, Европа и НАТО, за нас полесно да не
избришат, дури самобришење со лажиран референдум... Меѓутоа, состојбата е позната, што е потврдено
според здрастврените исправи- тие биле само 14,7%. Истото се потврди со одземената документација од
Арнаутите од безбедните сили на Р.Македонија, само за време на Илирида, Арнаути во Р.Македонија имало
само 15%. Токму тогаш таквиот процент и самите Арнаути го кажувале. Има совпаѓање и со наводите што ги
наведува и германскиот амбасадор Ханс-Лотар Штепан, и тоа според бројот на пратеници во 1994 година, во
Р.Македонија имало само 15,8%. За жал, надлежните на Арнаутите им угодувале. За потсета, претходните
власти пред 1990 и по таа година на Арнаутите државата имотите не им ги заверуваше како сопственост, се
додека таа не се продава-ла(само поклонува-ла). Како што површински се шкиптаризирала Р.Македонија, се
донесува закон со кого се шкиптаризирале топонимијата во западна Р.Македонија и Куманово, и тоа во 21
век, а во неа, како и во Шкиптарија, сè било само на нашиот Хомеров јазик- шкиптарскиот бил само од 19 век,
што се чита кај Ами Буе (јазикот се создавал во негово време), гласовите на Вук Караџиќ... За таквиот јазик
први школи имало само од 1924 година и јазикот бил дури монголски (Густав Мајер) без родови, поради што
Арнаутите грешат во родовите. Злосторите се очевидни, кои настанале само поради непочитување на
Уставот на Р.Македонија со своја црвена линија, од некои во Р.Македонија. (ФБ- 05.08.2018)
ХЕЛЕНСКОТО ПОТЕКЛО НА ЕЛАДЦИТЕ САМО ЕДЕН ОД ФАЛСИФИКАТИТЕ !
Роберт Гревс, Грчки митови, Неолит- Белград, 1974, пишува- 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
припише 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. Во Крит имало словенски поими пред 6 век н.е.
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 бил коине и германски, а од 1868 година и катаревуса.
Очевиден 100% фалсификат на сè еладско. (ФБ- 05.08.2017) Следи еладски народ немало до 1868 година !
ЗА ВРЕМЕ НА СУЛТАН СЕЛИМ III (1795) ВО МАКЕДОНИЈА НАВЛЕГУВАЛЕ АРНАУТИ=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
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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..!“.
Султанот Селим III за Арнаутите напишал: „...Ти го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..!“.
Следи Македонија била негова, но не на Арнаутите кои од Шкиптарија навлегувале во само наша Македонија,
неа ја плачкале и се враќале назад во Шкиптарија. Ова било во 1795 година.
Г.Вајганд (1924) наведува, „...Албанците во Македонија се населуваат постепено најповеќе тек во
претходниот век...“. Следи Арнаутите во Македонија биле колонизирани во 19 век. Авторот наведува: „После
Кримската војна биле населени околу 100.000 Татари и 500.000 Черкези...“.Ова било воглавно меѓу Шар
Планина и Врање. За нив велат Мекензи и Ирби, како и Шових, за околу 1 милион Гегишта. Х. Р. Вилкинсон
пишува за штетниот Пан-славизмот: „...по 1840, што Турците ја иницираа политиката на населенување на
Татари и Черкези во областите на планината Шар...“- за разделба на православни. Се потврдува,вон
Шкиптарија сè до 1840 година без Геги (Черкери и Татари) со бело капче од Кавказ. Со наводот се потврдува,
во Р.Македонија Арнаутите не се етнички народ туку само мешанци. За нив Арнаутите се служат само со лаги
за нивното потекло, Илири станале и Монголите- и за нивниот број. За Арнаутите имам напишано повеќе
книги. Овде ја наведувам само: „Албанците во Р.Македонија- само од 1780 година“ (2014), потврдено со
нивни родови, наведено и од Шкиптарската академија итн.
Бидејќи Арнаутите биле/се 100% муслимански=турски колонисти за нив следат само граѓански права. (ФБ- 06.
08.2018) Ватикан, Европа и САД со векови без прекин се борат да уништат сè православно и сè македонско!
ИЛИЈАДА ДЕЛО НА ПИЗИСТРАТ (6 ВЕК П.Н.Е.), ПРИКАЗНА НА БЕЛЦИТЕ, КОИ СТИГНАЛЕ ВО ИНДИЈА !
ДЕЛОТ Т.Н.ТРОЈА СО ЕЗЕРО САМО НА ВЕЛУШКА ТУМБА-ПОРОДИН НАЈСТАРА НАСЕЛБА ВО ЕВРОПА!
Белците со свои традиции стигнале во Индија. Па флотата на Александар Македонски пловела на исток...
Х.Џ.Велс пишува: „Санскритската епика ни раскажува приказна слична на онаа која послужила како основ за
Илијада, приказна за белиот народ, кој се храни со говедско месо - и тек подоцна стекнува особини да се
храни со растенија - и кога слегол од Персија во рамницата на северна Индија и го освојувал пополека својот
пат кон Индија. Од Инд се проширил по Индија...“.
Цангер истакнува, во Гигламешовиот еп бил бокал со вино, а во атинската верзија бокалот бил заменат со
коњ. Следи сè друго било како во Гилгамешовиот еп. Ова објаснува, Пизистрат го задолжил Редакцискиот
одбор тој да склепа дело како што бил Гилгамешовиот еп, а такво нешто имало и во Египет. Врската била со
Египет. Ова ни објаснува, тн.Хомер преземал делови од три простори: со шафран и магаре од Египет сосе
Месопотамија, а магаре во Мала Азија немало пред 480 г.п.н. Се заклучува, тн.Хомер бил склопуван.
Бидејќи најстара цивилизација била од Пелагонија, а според Британската енциклопедија помот Пелазг бил од
Пелагонија, а таа била најговедарска, а митолошката Баба најкоњарска на Јужиот Балкан, во неа била
десетгодишната битка. За доказ дека приказната била многу стара, поново се чита кај Х.Џ.Велс. Тој вели:
„...од Илијада жилавите војници, но недисциплинирани. Нивните борби се збрки на поедини судури. Тие имаат
коњи, ама немаат коњица...“. Ова потврдува, приказната била многу постара од 12, а и дури пред 17 век п.н.е.
Сè ова говори, приказната била многу векови постара од основањето на Атина, со традиции од исток итн.
Во Пелагонија имало Пелагонско Езеро, кое само како Битолско Блато опстоило сè до 1963 година. На исток
од Троја морало да постои големо езеро (море), а на запад висока планина, митолошката Баба, поврзи ја со
Бабилон=баб ил он: баб=баба, ил=Илиос=Хелиос „ил врне, ил грме“ и он=наш завршеток.
Таканаречената Троја била најстарата населба во Европа, која била на Велушка Тумба, а денес селото
Породин до Битола. Бидејќи ваква била состојбата, САНУ (Српската академија за наука и уметност), која ги
вршела истражувањата, кога увидела дека населбата била насјтара во Европа, постара и сè она што било во
Подунавјето, кое било затрпано, и тоа не го познавале Херодот (5 век п.н.е.), царот Адриан (2 век н.е.),
Прокопиј (6 век н.е.) и сите други сè до со 19 век, таа наредила населбата да се уништи, тумбата да се
разруши, површината израмни и таа насади со лозје сорта смедеревка, која таму успешно не вирее. Сè ова
било сè додека М. Гимбутас “CIVILIZATION OF THE GODDESS”, Сан Франциско 1991 год…не ја објави
вистината, прикажувајќи и ја сликата на куќата итн., што денес може да се види во Битолскиот музеј итн.
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Тоа што никој не го занимава во Р.Македонија Велушка Тумба, која мора поново да се изгради, која била/е
центар на светската цивилизација, не само нешто кај нас во Р.Македонија не е во ред, кај нас сè е злобно !
(ФБ- 06.08.2020) Антимакедонштината во Р.Македонија зема сè поголем залет и замав да се брише нашето!
ЕЛАДЦИТЕ БИЛЕ МЕШАН НАРОД СО СУБСАХАРЦИ, ЦИГАНИ И КАВКАЗЦИ !
Роберт Гревс, Грчки митови, Неолит- Белград, 1974, пишува: „...Аканскиот народ проистекол од една стара
миграција на либио- берберски сродници на прехеленското население на Грција на југот- од 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 негроидно- индискомонголски удел кај Еладците.
Не случајно, Артур Вајгал Македонците ги опишува бели луѓе како богови, а за Еладците пишува, 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. (ФБ- 06.08.2017) Последниот претседател бил со цигански темен ген.
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ МИТОЛОШКИ ЧЕДА НА МИНОС- ГРЦИТЕ НА ЃАОЛОТ, САМО РАСИСТИ И ФАШИСТИ !
Што се Македонците ? За нив говори митолошкото име Менес=Минос=Монес, до денес македонски имиња и
презимиња. Иако авторите говорат само за грчки митови, наведените имиња и други денес не се грчки туку
само словенски. Василеус=Василевс + ки = Василевски - в = Василески. Следи Василиса= Василица: царот
бил василеус, а царицата василиса=василица- женски род завршувал на а. Па имињата женски род: Ирена +
м = мирена, Ирка= Мирка; Теофана, Ана Комнена... Во прилог се Александар кој бил македонски, а Римјаните
си го бришеле македонски во Велики, што до денес важи да се бриши сè македонско. Истото е со Филип, а и
со Кирил (Константин Филозоф бил само источен Ромеец како христијанин, а околу Солун имало само
Склавини=тн.Словени повеќебожци со својот Хора кој бил ист како што бил Хорус во Египет и Кришна во
Индија). Без ништо вакво кај Еладците, Грци како припадници на Цариградската патријаршија со јазикот коине
(старо-грчки) наследникот на староегипетски, кој не се разбира со нашиот Хомеров јазик. Според Пасоф
(1815) Хомеровиот јазик бил само словенски, а за Чулкас (1907) славо-македонски, од кого со коине (тн.старогрчки) од Египет се поегиптиле словенските изроди Грци од 19 век, само чеда на ѓаолот, расисти и фашисти
самите врз себе Еладците во 19 и 20 век, како и врз Македонците до денес без прекин од 1913 година,
подржано од македонските непријатели (Европа, САД сосе НАТО), кои Македонците со напалм бомби ги
гореле за тие живи да изгорат. Е проклети да сте Европа, САД и НАТО кои само како расисти и фашисти
крволочни ѕверови, подржувачи на Елада, Арнаутија и Бугарија, сè наше македонско да ни избришете.
И за повеќевековниот геноцит врз Македонците Елада мора да биде тужена, чија оштето е со повисока
вредност отколку што вреди сета Елада чии словенски изроди со векови ги храни окупирана Македонија...
ЕЛАДЦИТЕ=ТН.ГРЦИ БИЛЕ САМО ЕДНО: САМО КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ, УБИЈЦИ НА ХОМЕРОВИТЕ ЧЕДА !
Во Илијада се наведуваат Хелените. Па таа била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат во 6 век п.н.е.
Херодот пишува за највредниот- Александар Први и за Хелени. Следи Александар бил пријател на Хелените.
Се разликувале Хелени со големо слово Х, и варвари со мало слово в. Следи варвари не означувал било
каков народ. Ова се потврдува и со наводот на Херодот, кој Хелените во Јонија ги наведува како варвари. Па
варварин бил дури Филип Македонски (Демостен), а токму варварски јазик бил пелазгиски (Херодот, Тукидид,
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Платон). Да не се изуми, Елада (тн.стара Грција) била само Пелазгија, а пелазгиска била и Атина. Пак според
Јустин, Македонците биле еден пелазгиски народ. Значи, Македонците и Еладците биле еден те ист народ.
Според европската наука, за да постој некаков си народ, тој морал да произлезе од неговата држава. Овде се
поставува прашање: кој народ во Европа имал своја држава ? Па вакво нешто било забележано само за еден
државен народ. Па кој бил тој народ ? Само еден народ со своја држава, а тој бил само македонскот народ на
македонската држава. Дали имало друга европска држава за таквата држава да би имала свој сопствен народ
? Таква држава досега никој не забележил и нема никогаш да се пронајде ниту некој да измисли. Токму со ова
се потврдува, во Европа имало само една и единствена држва, и таа била македонската Македонија. А Елада
не била држава за таа да има еладски народ. Рим бил само град-држава со своите Римјани.
Овде се говори за Хелени, а хеленски народ никогаш немало. Ова се согледува со наводот што хеленски
јазик бил варварски= пелазгиски, кој бил само тн.словенски. Еве го доказот: се говори дека Илијада била
хеленска. Инаку кажано, Илијада била напишана на хеленски јазик. Со наводот ништо не се кажува, затоа
што поимот Хелени ништо не може да ни објасни, а со него Европјаните со векови не лажат. За него убаво
пишуваат Херодот, Тукидид и Платон: варварски= пелазгиски. Каков бил тој јазик ? Еве што пиши германскиот
лингвист Пасоф (1815): Илијада била напишана на словенски јазик. Значи, Хомеров јазик бил тн.словенски.
Дали има други автори, што истото го потврдуваат ? Сите (100%) европски тоа го потврдуваат ! Само како ?
Индиректно ! Сите автори без исклучок пишуваат, Критјаните говореле Хомеров јазик ! Што со тн.Хомеров
јазик се направило ? Тој бил само таканаречен грчки ! Па што станало со таканаречен ? Тоа таканаречен сите
си го избришале, и се дошло само до грчки. Меѓутоа, еден грчки лингвист Чуклас (1907) запишал, дека СлавоМакедонците од Лерин говореле Ран- Хомеров јазик !
Па што станало со Чулкас ? Тој се „обесил“. Кутриот Грк ја кажал вистината, и со него се завршило- нека му е
лесна земјата! Па дали само тој вакво нешто направил ? Бидејќи Еванс се спасил со Критскиот јазик, тоа не
било и со Бугаринот В.Георгиев- тој да се спаси. И што било со него ? Тој се „откажал“ од клучот ! И што потоа
? Неговиот клуч го превзел Вентрис. И што станало со него ? Му направиле собраќајка- и со него се завршило
... Џон Тоуб од Торонто (Канада) утврдил, племете Хунзи во Пакистан говорело на словенскиот јазик ! Следи
што направиле клетите Грчишта ? Со кафето го отруле ! И него нека му е лесна земјата. Меѓутоа, таа му била
претешка- тој морал да почива цели десет години. Ама зошто ? Бидејќи органскиот отров делува брзо, тој во
миг умрел. Тој повеќе не можел да зборува за Дивјаците Словени. Секако, за него цели десет години неговите
роднини сакале да си го земат мртовецот. Зошто не му го давале ? Страдалникот бил закопан во суво тло, а
органските делови (кожа, мускули...) во кои има траги на органскиот отров не се распаѓале. Па и бактериите
захтеваат влага, а без неа тие не можат да ги минерализираат органските материи- и тие без неа умирале...
Дури и Оикономидес во Атина бил отруен, како грчка „нормална“ практика. Зошто? Тој не смеел да каже, дека
оставштината македонска била словенска. Па какви биле доказите? Па тој ги посетил ископините на гробот
на Филип Македонски, а изложувањата биле донесени од музеите од Атина. Пак, оставштината на
македонското било скриено итн.! Зошто ? Само за потсетување, Македонците пишеле со црти и рецки, кои во
19 век биле прогласени за словенски, иако писмото било во Западна Азија, Крит, Балканот...кај Етрурците и
цела Европа. Токму за тие црти и рецки, кои биле руни со мноштво кирилчни слова пишувал Г.Гриневич...за
Крит...
Следи потоа Gene Haddlebury вели: „... Но со новите истражувања во областа на архитектурата ќе се докаже
спротивното, со новите истражувања и откритија особено во Јужна Македонија во Кутлеш (Вергина) каде е
откриена гробницата на Филип II таткото на Александар lll Македонски а во неа се откриени над 5000
артефакти и пишани документи за кои светската јавност не знае скоро ништо. Грчката влада со големи мерки
на обезбедување пронајдените артефакти и пишани документи ги носат на некое тајно место во Атина, а по
некое време се дознава дека тие исти пронајдоци што биле пронајдени во Кутлеш (Вергина) биле здробени
на ситни парчиња и фрлени во длабочините на Егејското море. Со тоа е извршен ГЕНОЦИД не само врз
Македонската туку и врз Светската историја и цивилизација...“. Па следи сè биле и е јасно- Елада вештачка !
Меѓутоа, што има врска Критјаните со Хелада и хеленскиот народ ? Ништо ! Па зошто овде токму и за нив
говорам ? Бидејќи Критјаните биле само Пелазги, тие говореле само пелазгиски јазик, кој бил само едно: само
тн.словенски. Дали има докази ? Критјаните во 1913 година сакале да се приклучат кон Бугарија, чиј јазик со
говор од Варна го разбирале, но не еладскиот јазик од 1868 година кој бил реформиран коине (тн.старогрчки) кој бил само Александриски Птоломејов јазик. И па токму на коине само во Александрија Илијада била
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преведена во 3 век п.н.е. Па што станало со островот Крит и Бугарија ? Со Букрештанскиот договор, во 1913
година, Бугарија била принудена, таа да се откаже од островот Крит- види член 5. Токму и тоа се случило.
Што биле Еладците ? Само крволочни ѕверови кои до денес го уништуваат својот тн.словенски род ! Таков
биле и Македонците, кои ги одродуваат од својот род, протеруваат од своите огништа, ги мачат и убиваат!
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, пишува:
„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 генетско- географски
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 пишува 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 поход против 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 македонскоримските 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. (ФБ- 07.08.2017)
Па битни биле патните врски: Царски Друм кој врвел меѓу Велушката Тумба с. Породин Битола каде постоела
најстарата населба во Европа, со на исток море (Пелагонско Езеро- до 1963 година Битолско Блато), на
запад со Баба Планина (Бабилон=бав ил он), покрај Херакле Линка а и Букри со Линка каде била родена
мајката на Филип Македонски.Царскиот Друм бил прекрстен во Виа Егнација која понатаму минувала до
Хераклеа Линка.
ЗАСРАМЕТЕ СЕ ЕВРОПЈАНИ, СО СВОИ САД-ЏАНИ, ИЗРОДИ НА САМО НАШ ХОМЕРОВ=ТН.СЛОВЕНСКИ
ЈАЗИК, БЕЗ ПРЕКИН САМО КРВОЛОЧНИ ДОИСТРЕБУВАЧИ НА МАКЕДОНЦИТЕ СО НАЈСТАРА ЕВРОПСКА
ЦИВИЛИЗАЦИЈА ВО ПЕЛАГОНИЈА, КОЈА СО ВЕКОВИ ЈА УНИШТУВАТЕ, А И ВО 21 ВЕК ГИ ИЗБРИШАВТЕ !
Јан Колар бил предводник за обединувањето на Словените, како еден народ со еден јазик. Па како не ќе
бидат тоа кога на сите словенски народи светци им биле Солунските Браќа од Македонија. Одма на потег бил
Ватикан, кој сè превзел да не се обединат Словените, до денес како разединати, иако се најмоќни во Европа,
и се плод на едноставно одродување од наш Хомеров јазик. Па според германскиот лингвист Пасоф (1815),
Хомеровиот јазик бил словенски (чешки и словачки). Следи ова го потврдил и грчкиот лингвист Чулкас (1907),
според кого Хомеровиот јазик бил само славо- македонски. Најбитно е што Јан Колар ја објавил својата книга
Стараиталија славјанска, со преку 700 страници документација за словенското присуство на Апенинскиот
Полустров пред и за време на античкиот Рим. Ватикан таа одма ја забранил. Во прилог е книгата на Мавро
Орбини (1601), „Кралството на Словените“. И секој оној кој ќе ја прочита неговата книга, ќе заклучи, Мавро
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Орбини пишува за Склавини, кои на Балканот се појавиле на 6 век, нивниот јазик бил само варварски, како
што бил на Хелените, Македонците, Етрурците, создавачи на Рим, Римјаните и сите други. И бидејќи ваква
била состојбата, делата кои Мавро Орбини ги употребувал никој повеќе не може да ги употребува-ги нема!
Па како ќе ги има, кога кај Херодот сите наведени биле Пелазги, и говореле варварски=склавински, а но не
словенски. Поимот словенски е внесен за заскривање на вистината, античките Македонци биле истоветни со
етничките Македонци. Денешните Еладци се одродени од Хомеровиот=тн.словенски јазик само од по 1868
година, со катаревуса, наследник на коине (19 тн.старо-грчки), кој произлегол само од староегипетскиот. Ова
останало доказ дека со коине, катаревуса (19 век) и димотики (20 век) не се разбира-л нашиот Хомеров јазик.
Бидејќи она што пишувал Херодот (5 век п.н.е,) е прегорко за Европјаните, со своите САД-џани, тие пишуваат
како што сакаат! Најдобар пример бил Дионисиј Халикарнишки, кој во Рим живеел во 1 век н.е. И авторите од
него сè превземаат за Етрурците, создавачи на Рим, и Римјаните, само не она што тој го наведува за нивниот
јазик. Па следи тој бил оној истиот, само варварски=склавински=тн.словенски. Ваков јазик се говорел во сета
Европа, потврдено од сите автори, а и од Катерина Велика, дури темниот вокал кој до денес е тн.словенски.
Овој темен вокал постои во шкиптарскиот, влашкиот, романскиот, португалскиот, јазиците во Франција со 50%
Франција, во германски ä=ae; ö=oe, ü=ue (e темен вокал), шведскиот итн- Европјаните 100% си се одродиле!
Па како се одродиле Европјаните? Коине бил од 300-та г.п.н. од Александрија. Лив Андроник (240) создал од
коине нов јазик- латинскиот. Бидејќи латински бил беден со зборови, во него за време на Август се внеле
уште дополнително околу десетилјади коински (семитски) збора. Токму за нив се говори за грчко (коинско) и
латинско потекло. Токму овие десетилјади збора влегле во францускиот јазик, од кого биле внесени и во
англискиот, на кого творел некој си Шекспир. Следи: „За Шекспировата ќерка Јудит било познато дека таа е
неписмена, те до својата дваесет и седма година не знаела да се потпиши“. Следи тој подоцна како турскиот
станал дури без родови. Денес постојат две групи на јазици: западно од Германија романски, и источно од
Франција готски. Во готските јазици се употребува поимот кениг=кинг, како од Пекинг=пе (град) кинг, а дури и
кај Викинг=вик кинг, со монголски завршетоци их, иг, инг, унг...Само ваквите Хомерови=словенски изроди до
денес ги истребуваат античките=етничките Македонци со говори од постледено доба. И дури ако се земе во
предвид дека од Пелагонија произлегол поимот Пелазг (Британска енциклопедија), а во Пелагонија била и
најстарата населба во Европа, следи Македонците се со најстара цивилизација, да бидат доистребувани
античките=етничките Македонци со Хомеров јазик, со говори со истите ограничувања, Европјаните со свои
САД-џани засрамете се, што вие како изроди и канибалисти во 16... век ги достребувате Македонците ! (ФБ07.08.2020) Тие (убијци) се носители на Рамковниот договор, Преспанската спогодба и договорот со Бугарија!
БИДЕЈЌИ РЕКАТА ДУНАВ БИЛА ГРАНИЦА ЗА ГОВЕДОТО КОЕ СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ БИЛО ДИВО И
НА БАЛКАНОТ ПРЕМИНАЛО ДУРИ ВО 19 ВЕК, А БАЛКАНСКОТО БУША НАРЕЧЕНО И ИЛИРСКОТО ГОВЕДО
БИЛО ПРЕСЕЛЕНО НИЗ ЕВРОПА, КАКО ЕДИНСТВЕНО ГОВЕДО ОД БРИГИЈА=ФРИГИЈА=ФРИЗИЈА КАКО И
ЧИИ РОГОВИ ГИ НОСЕЛЕ ВИКИНЗИТЕ, БОЖИЦАТА БРИГИТА=БРИЖИТА, БРИГ=БРИЖ=БРЖ=БРЗ + ЈАК =
БРЗЈАК=БРСЈАК, ДУРИ КЕЛТСКИОТ КОЊ БИЛ СО БАЛКАНСКО ПОТЕКЛО- ЕВРОПСКИОТ БИЛ ДИВ, ДУНАВ
НЕМАЛ НИКАКВА ЗНАЧАЈНОСТ. ХЕРОДОТ, ТУКИДИД, ПЛАТОН...МЕМОАРИ НА ЦАР АДРИЈАН, ПРОКОПИЈ,
ЈОРДАНЕС...ПОДУНЕВЈЕТО НЕ БИЛО ПОЗНАТО- ТОА БИЛО ЗАТРПАНО. БИДЕЈЌИ ДЕНЕС ВО РУСИЈА И
ЗАПАДЕНО ОД НЕА ЈА НЕМА ЛОЗАТА, ДО ДЕНЕС ЕВРОПА НЕ Е ДОНАСЕЛЕНА. СЛЕДИ НАЈСТАРА КУЌА
ВО ЕВРОПА БИЛА ВО ВЕЛУШКА ТУМБА- С.ПОРОДИН, А ПОИМОТ ПЕЛАЗГ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД ПЕЛАГОНИЈА
(БРИТАНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА). НАЈБИТНО: КРВНАТА ГРУПА А НАСТАНАЛА ПРЕД 15.000 Г.П.Н.Е. И ТОА
ОД ЧУМАТА НА ГОВЕДОТО КОЈА КАЈ ЧОВЕКОТ ПРЕДИЗВИКАЛА МАЛАСИПАНИЦА ОД КОЈА ПРЕКУ 95%
ИНДИЈАНЦИ ВО АМЕРИКА ИЗУМРЕЛЕ. ПА КРВНАТА КРУПА А БИЛА СОЗДАДЕНА ВО ЛЕВАНТОТ ИЗМЕЃУ
ОСТРОВОТ КРИТ, ЕГИПЕТ И СИРИЈА ПРЕД СРЕДОЗЕМНИОТ БАЗЕН ДА СЕ НАЛЕЕ СО МОРСКА ВОДА ОД
12.000 Г.П.Н.Е.- СРЕДОЗЕМНОТО МОРЕ КОНЕЧНО СЕ ОФОРМИЛО 4.000 Г.П.Н.Е. ДОКАЗ БИЛА ЈАГУЛАТА,
КОЈА НЕ СЕ МРЕСТИ ВО СРЕДОЗЕМНО МОРЕ ТУКУ ВО САРГАШКО ОД ПРЕД ДА ИМАЛО КОНТИНЕНТИ...
NEMAČKI NAUČNIK ZAPANJIO SVET OTKRIĆEM: SRBI IMAJU CIVILIZACIJU STARIJU OD MESOPOTAMIJE I
NAJSTARIJE PISMO NA SVETU! 6. августа 2021, Српски дневник
„Zagonetka podunavske civilizacije“ i „Tragovima Indoevropljana“, dve knjige uglednog lingviste, kulturologa,
profesora i poliglote Haralda Harmana, nedavno objavljene i na srpskom jeziku, bile su povod poseti ovog uglednog
naučnika Beogradu.
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Harmanov rad iz oblasti arheomitologije, istorije i evolucije jezika i istorije religija u fokusu ima istraživanje dunavske
civilizacije, o čemu i svedoče dve predstavljene knjige.
U razgovoru za Sputnjik profesor Harman kaže da se seća svoje prve reakcije na vest da postoji pismo starije od
mesopotamskog:
„Rekao sam ’ne, to je nemoguće‘, ali sam ubrzo shvatio da jeste tako“.
Čak i naučnik Vašega ranga prvo reaguje iz predrasude, iz ustaljenog znanja, a tek potom prihvata novo?
— Moja reakcija je zapravo bila veoma poučna za mene. Jer ja sam rekao — „u redu, moram da vidim i proučim o
čemu je reč, da bih znao i mogao da tvrdim šta je tačno“. Često u razgovorima sa kolegama, kada im kažem da
postoji to pismo, oni to kategorički negiraju. A kada ih pitam koliko su predmeta sa tim znacima i simbolima videli, oni
priznaju da nisu videli nijedan. Prirodno je da ih pitate — „pa kako onda znate da ste u pravu“. E, tu sam, zapravo,
prepoznao sebe — oni reaguju na isti način kao što sam nekada reagovao ja.
Zašto je važno da saznamo ko su i kakvi su bili stanovnici dunavske civilizacije ili, kako kažete — Stare Evrope? Da li
smo se malo pomerili u odnosu na njih?
— Ono najvažnije što svi treba da znamo jeste kakvo je naše kulturno poreklo i koji su naši kulturni slojevi. Dunavska
civilizacija ima značenje i za Srbiju i za Albaniju i za Rumuniju i za Bugarsku i mi te kulturne slojeve moramo dobro da
poznajemo. Ali to je istovremeno i temelj koji je izuzetno bitan za sve nas, jer se na tom temelju gradi sve ono što je
usledilo posle.
Naučne su pretpostavke da su te terene naselili Anadolci, pa narodi iz evroazijskih stepa… Kako su se te kulture
mešale i koja je bila dominantnija — starosedelačka ili došljačka?
— Iz Anadolije su došli pioniri koji su sa sobom doneli poljoprivredu, tu su se susreli sa narodima koji su bili lovci i koji
su se bavili prikupljanjem hrane. U međusobnoj interakciji, lokalni stanovnici su usvojili poljoprivredu — sve se to
dešavalo na obalama Egejskog mora — i odatle, kada su već usvojili taj agrarni paket, širili su dalje
poljoprivredu u Evropu. Ono što je bitno da znamo jeste da su dunavsku civilizaciju kreirali lokalni stanovnici koji su
živeli tu, a ne došljaci.
Ova istraživanja pokazuju da evropska civilizacija ne počinje od Starih Grka, nego da je postojala razvijena kultura na
koju su se oslonile minojska i mikenska. Koliko je teško promeniti, u nauci i uopšte, te davno usvojene stavove?
— To je upravo ono što ja radim. Moj način je da pozovem moje kolege i kažem im — dođite kod mene, pogledaćemo
zajedno materijale, pročitaćemo ih, i onda ćete mi reći šta mislite.
I kakav je rezultat — i dalje su im „draži“ i stariji Minojci?
БЕЛИТЕ ИНДИЈАНЦИ ВО АМЕРИКА СО ИСТОЧНОСРЕДОЗЕМНО ПОТЕКЛО !
Роберт Гревс, Грчки митови, пишува: „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 Тлалокбоженство 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 наведува на прашање: дали измеѓу европската и американската култура имало допири во
било кое раздобје на човечката историја“.
Х.Џ.Велс пишува: „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
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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 преку 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. (ФБ- 08.08.2017) Па цивилизацијата во
Подунавјето и Црното Море било од Левантот-во Подунавјето цивилизацијата како во Егејот (Милоје М.Васиќ)
СЛЕДИ ДАЛИ ЗНАЕТЕ ЗОШТО САД ГИ БОМБАРДИРАШЕ СО АТОМСКИ БОМБИ ХИРОШИМА И НАГАСАКИ ?
ПА ОДГОВОРОТ Е МНОГУ ЈАСЕН: ВО ТИЕ ГРАДОВИ ИМАЛО ЦРКВИ НА РУСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ,
НАСЛЕДНИЧКА НА МАКЕДОНСКА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА НА МАКЕДОНЦИ ЧЕДА НА ХОМЕР!
САД правосалавието морало да го уништи со двете атомски бомби во Хирошима и Нагасаки каде имало само
старци. А тие биле православни центри, на Руска црква, наследничка на македонската православна Охридска
архиепископија. Па САД ја водат Хазарите, наследници Евреите кои Јустинијан од Цариград ги избркал, а тие
оттаму отишле на Кавказот. На Кавказ живееле Хазари, кои биле Монголи. Кога Константин Филозоф со
својот брат Методиј биле испратени во Хазарската мисија, таму нашле мозаична вера: ислам и еврејство!
Следи Хазарите ги подржуваат Муслиманите, а муслиманската вера во Јапонија не е дозволена. Хазарите
Европа ја исламизираат, како план на глобализацијата, да се уништат национални држави, истреби родот на
христијаните, што го заговараат Хазарите. Следи кутрите Хазари не знаат дека Хазарското писмо било само
словенско, а јазикот Јидиш само со словенска синтакса, словенска фонологија итн. Па тие се ништожници!
Следи што мислите што ќе биде со нас, Македонците, чедата на македонската Охридската архиепископија, со
изворен Хомеров јазик кој бил само наш славо- македонскиот (грчки лингвист Чулкас- 1907), со говори од
постледено доба, со најстара цивилизација во Европа, во Пелагонија, најстара населба Велушка ТумбаПородин, поим Пелазг од Пелагонија ? Па Р.Македонија со Рамковниот договор повеќе не е национална
држава на Македонците, чедата на Хомер и чедата на Пелагонија, центарот на Македонија, туку таа веќе е
арнаутска, на 90% Геги (Черкези и Татари) од Кавказот, браќата на Хазарите, и Шкиптарите тн.словенски
изроди. Кој управува со Р.Македонија ? САД ! Од САД- Косово арнаутските банди навлегувале во нашата
само македонска земја, САД ги наоружуваше и подржуваше Арнаутите, САД со закана врз Претседателот на
Р.Македонија ги извлече колоните своите собандити од с.Арачиново..., САД амбасадата ги подржува само
Арнаутите, му забранува на ДУИ со ВМРО-ДПМНЕ да формира влада, таа е носител на сè, што се виде и со
договорот со Бугарија без македонска историја и со спогодбата со Циганлија без македонското- ништо наше!
Па како што следи искрено „...сочуство за жртвите од американскиот напад со атомски бомби врз јапонските
градови Хирошима на 6 август 1945 година при што загинале околу 150.000 жители и Нагасаки на 9 август
1945 година при што загинале повеќе од 70.000 жители...“, искрено сочуство за нас Македонците- не нема!
За дали не има се гледа со тоа што само македонската нација не е признаета во ООН,а тој ООН е во САД!
(ФБ- 09.08.2020) Ова што го пишував на наведениот датум, денеска уште е сè полошо за нас Македонците!
АРБАНИТЕ (ТОСКИТЕ- СКИПТАРИТЕ) СЕ 100% ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ- ТИЕ КАКО АЛБАНЦИ САМО
МУСЛИМАНИ ЌЕ ИЗЧЕЗНАТ ОД ИСТОРИСКАТА СЦЕНА, И ТОА МНОГУ БРЗО СО ПОСЛЕДНИ НАСТАНИ !
Арбаните биле 100% припадници на Охридската црква. Поимот Тоски бил внесен од Италија за време на
Ѓорѓи Кастриот= тн.Скендербег, а поимот скиптар произлегол од скиптар на кого го има двоглавиот орел.
Нивното одродување започнало само по укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година. Ова
било повод, 100% оставштина на Ѓорѓи Кастриот да биде само на тн.словенски= пелазгиски јазик, без ништо
било што арбанско, што не било тн.словенско. Еве ги доказите: Александријскиот Птоломејов јазик коине
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(тн.старогрчки) го нема темниот вокал, што важи и за неговиот наследник латински јазик на Греикот Лив
Андроник (240 г.п.н.е.). Со тоа што скиптарскиот јазик го има тн.словенски темен вокал, Скиптарите друго не
биле освен само одродени тн.Словени. Во него ги има сите македонски гласови, дури ѕ. Исто така, тие носат
презимиња со завршеток у, а тој во нивната граматика не постои: кој (Н); кого (А); кому му- нему му (Д),волу,
коњу, идиоту... братучед- чедо брату итн. Најбитно, тој ги има тн.Вукови гласови, кои ги немало во Дебар и
Дубровник- според Дубровачки тестамент од 17 век. Во 18 век задарските Арбанаси говореле тн.словенски.
Во 1913 година Арбаните немале национално чуство. Тие во школите не сакале арбански јазик туку само
турски. Арбанскиот јазик во школите го внеле католичка Виена со католички Рим, кои во 1924 година и тоа со
нивни школи, со арбански јазик, кој според Г.Мајер, содржел грчки, романски, словенски и татаро-турски
зборови. Што ова говори ? Арбаните биле само едно: изроди на тн.словенски род кој од душата го мразат.
Како што Арбаните се одродиле од пелазгиски=тн.словенски јазик, тие се одродиле од својата христијанска
вера. Што ова говори ? Арбаните биле двојни изроди ! Па од такви секогаш човештвото се плаши, посебно
православните тн.Словени, за кои Арбаните биле, се и за навек ќе останат само гробари на својот род.
Еве како била нивната 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 пишува: „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 следи 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.
Академикот Поло вели: „Муслиманите го користеле привилегираниот статус и уживале политички права од
кои христијаните биле лишени. Во текот на 18. и 19. век таа класа се претставувала, не како претставник на
турската нација, туку како еманација на религиозната исламска држава“. Значи, само муслимански ѕверови.
Пак, Ставро Скенди за тоа вели: „Скадарските муслимани не сакале албански школи ни албански јазик и не
сакале никаков другов службен јазик освен турскиот“. Што тогаш биле Албанците ? За богатство арамишта...
Во интервју „Препород“ претседателот на Мешикатот на Македонија Сулејман Реџепи вели: „...а што се
однесува за патот со кој ИЗ на Македонија ќе тргне нема никаква двојба. Нашиот пат и патот на сите
муслимани е Аллахов пат“. Значи пат во кој нема место за нација, како што порачува Куранот. И тој додава:
„Албанците од Македонија се мошне добри муслимани и верници и не би се сложил со вас дека некој значаен
број меѓу нив го негира исламот. Аллаховата вера не може да се негира. Она е меѓу нам и Албанците ја
чуствуваат своја“.
Од наведеното произлегува, Арбаните знаат само дека се Муслимани. Ако тие би имале народно чуство, а
народот е еднорасен, тие би биле горди, и никако само заради исламот нема да создаваат муслиманска=
турска нација меѓу себе (Европјани) и Азијати (Черкези, Татари...), кои околу еден милион... во 19 век меѓу
Врање и Шар Планина биле колонизирани: Тоските се 10%, а Гегите (Азијатите) 90%. Иако тие меѓусебно
уште не се разбираат, не општеле, не стапувале во бракови..., се создала исламска= турска тн.нација, која ја
обединал Ватикан со масонот и католикот Тито кој брз мнозинство Геги го наметнал скиптарскиот јазик.
Токму Ватикан со својата воена профитна организација НАТО создава дворасно- двоконтинентална збиркатн.нација, и тоа само како Велика Албанија. Нејзините Албанци во полза на исламот се борат во Сирија..., а
од Р.Македонија таму погинале дури 16, а во неа Азијати-Геги се 90%. Како што Северна Африка и Западна
Азија изчезнале старите народи, а денес таму има само Муслимани со арапски јазик, кој не постоел во 5 век,
Албанците како Муслимани и тие ќе изчезнат, затоашто исламот е вера, а во верата нема нации итн. (ФБ08.08.2015) Сè ова за бандитите на Ватикан, Европа, САД и воената профитна организација НАТО е познато!
ШКИПТАРИТЕ 1740 Г., 1906 Г. ...КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ- ЅВЕРСКИ МОЛЧАТ ЕВРОПА, САД И НАТО
Французинот Виктор Берар вели: „Преводување на исламот не било дело на владата туку на големи
поседници. Околу половина на 18. цели покраини биле обрежани со наредба на албанските бегови...
Словените кои живеат покрај Преспанското Езеро добиле наредба околу 1740 година во рок од три дена да
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се потурчат. Албанците биле најголеми посленици на полето на исламизацијата“. Оние кои тоа би го одбиле
би биле изложени на опасност да го изгубат животот и резултатите се знаат.
За францускиот историчар Рене Пине: „1906 година тетовската долина Полог имала една четвртина албанско
население а три четвртини (словенско), само четири години подоцна пропорциите се обратни“, додавајќи
„Заблагодарувајќи на својата пушка Албанецот се дочепкал до земјата која му се допаѓа“. Овие се само две
потполни пренесувања што Македонците доживуваат во 18, 19, 20 и 21 век.
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..!“. Па што биле и останале.
Ремеранд Габриел запишал: ...После жестоките борби Сулиотите се скршени. Заробениците Али- паша ги
убил, така „што едните живи ги одрал, другите живи ги печел, а нејсреќните ги заклал. На жените им ги
отворил стомаците вадејќи им ги нивните плодови и сечејќи ги на парчиња“.
Бидејќи Европјаните, САД-чаните и НАТО-вците останале крволочни ѕверови врз мојот македонски народ,
како и на сите православни народи, ги потсетувам за ѕверствата што ги направил истиот Али- паша кој
масакрирал и Французи. После една битка со Французите Али- паша наредил на мртвите да им се отсечат
главите и направи кула од нив: .„Утредента в зора е прикажан призор на Турко- Албанците на бојното поле
исечени лешеви на француските војници, подигнале пирамида... Се раскажува дека црниот џелат кој ги сечел
главите на тие несреќници исцрпен од заморот и здивот на крв паднал на телата на своите жртви и издишал
пред очите Алиеви. Ама наредил да им се поштеди животот на осумина офицери и 147- мина војници и
подофицери... овие несреќници биле натерани со ќотек да ги одерат главите и да ги засолат и стават на
својите грбови во вреќи, кои ги заврзале. Носејќи го тој ужасен трофеј се одведени во Јанина каде народот ги
дочекал 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 давал знаци на слабост еден од придружбата би го фрлил на земја, би му ја
отсекол главата која потоа би ја фрлил во вреќата, која ја носел некој од неговите другари“.
Следи Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) до 1913 година немаат доказ за сопственост на имот кој бил
присвоен македонски православен имот... Нивните крволочни ѕверства продолжиле целиот 20 век, што е и во
21 век, подржано од Европјаните, САД-џаните и НАТО-вци, православни непријатели. (ФБ- 07.08.2018)
ДОКАЗИ ДЕКА Р.МАКЕДОНИЈА БИЛА/Е ОКУПИРАНА ОД КАВКАЗЦИ СО ДНК-АНАЛИЗИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ
АРНАУТИ И ПОЧЕСТО ЗАСТАПЕНА КРВНАТА ГРУПА Б, КАКО И МЕШАНАТА АБ, СО ТРАДИЦИИ, ОБЛЕКА,
ОРА...ОД КАВКАЗОТ !
Бидејќи Арнаутите постојат како 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Тоски (Шкиптари), сооднос кој е нивни, не
е можно од северна Шкиптарија откаде се Гегите од тој мал незнатен број Геги да потекнуваат Гегите во
Р.Македонија, Јужна Србија и Црна Гора. Па прекубројниот број на Геги вон Шкиптарија биле само од оние
кои во 19 век биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање. Според изворите, кои сум ги користел, веќе
повеќе од мене наведувани, тој изнесувал не само 1 милион, и преку 1 милион. А само за пример се наведува
и она што го пишувал Густав Вајганд (1924), по Кримската војна биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000
Черкези итн. Гегите како Кавказци се со бело кавказко капче (кече), со кавказки традиции..., ора, јазик итн. За
ова да се потврди ќе мора да се земат ДНК-анализи и крвни проби за крвната група Б и АБ...
Наспроти Арнаутите (Геги и Шкиптари), Македонците како домородни во Македонија ДНК им се блиски на
Критјаните, но не и на Подунавците и Заткарпатците. Па од друга страна, Арнаутите во Македонија биле само
турски колонисти, чии имоти биле без доказ на сопственост до 1913 год.-тие биле на православните! (ФБ08.08.2020) Следи ѕверствата на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) без прекин траат во 19, 20 и 21 век.
БРСЈАЧКИТЕ ВЛАСИ „БИЛЕ НАРЕЧЕНИ ГЕНОВЈАНИ НА ТУРСКОТО ЦАРСТВО“ !
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Власите кажуваат, куќите во Охрид...Битола...Крушево...Лазарополе... биле влашки. Токму такви градежи има
и кај Македонците во Пакистан, но не на околните простори. Тие биле само Бриги со бригискиот бог Арес, чии
рогови ги носел Александар Македонски, Пир крал македонски и Г. Кастриот=тн.Скендербег- крал македонски
и епирски. Бригиски простори биле Пелагонија, Преспа, Охридско, Корча со влашкото Москополе сè до со
Драч како Бригос. Бидејќи Македонците во Пакистан не познавале Словени и Власи, такви никогаш и немало.
За да се докаже дека Власите биле само Бриги (Брсјаци), тие ги имаат сите брсјачки гласови, дативното у во
презимињата, кои завршуваат и на ит- трето лице еднина...и сите гласови на Вук Караџиќ (19 век). Ова говори
Власите биле само одродени Брсјаци.
Па кога тие се одродиле од својот брсјачки говор, и тие се латинизирале ? Кога тоа било можно ? Кога
можело тоа да се случи ? Само со крстоносните војни, никако порано, и никако инаку !
Јон Аргинтеану, стр. 149, пишува: „По окупацијата на Цариград од страна на Турците во 1453 година, еден
голем број на Геновјани пребегнале од Цариград во Москополе и неговата околина. Со тоа тој град го
претвориле во жариште на културата и цивилизацијата за цела Грција и Турција“.
Во следните векови продолжило латинизирањето, сè до одродени тн.Словени. Меѓутоа, Власите ги задржале
брсјачките традициите за градење на куќи. Ама добиле и нови, што било наследство на Геновјаните.
Стр. 166: „Уметноста како и златарскиот занает претставувале, всушност, монопол на Армн Македонците
(Власите). Изработените предмети од злато, отсекогаш биле насекаде познати, посебно што истите со
својата финоќа и убавина претставувале предмети од посебно значење. За нивниот вкус кон уметноста во
изработка на златни и сребрени накит со право Армните (Власите) биле наречени Геновјани на турското
царство. Тие знаеја, исто така, да го преработуваат и железото, изработувајќи пиштоли и пушки, според
вкусот на Арматолозите“. (ФБ- 07.08.2016) Според Сабри Годо, Иван, синот на Ѓорѓи Кастриот, во Венеција
учел латински и јазикот на сенатот во Венеција. Исто така, и во Генова сенатот имал свој јазик. Па следи
латински бил католички- јазиците на сенатот на Венеција и Генова биле вулгарнолатински, народен латински.
Бидејќи Римјаните говореле варварски и пелазгиски јазик (Дионисиј Халикарнишки 1 в.н.е.), значи словенски,
Италија била само словенска (Јан Колар), романскиот јазик бил латинизиран словенски јазик (Вотсон), дури и
влашкиот јазик бил романски со словенски темен вокал ã, сите словенски гласови, македонското ѕ како што е
шкиптарскиот,а Власите и Шкиптарите биле од Епир како бригиски и македонски-тие биле одродени Словени!
БИДЕЈЌИ ВО БУГАРСКИОТ ЈАЗИК „СЕКОЈ ТРЕТ ЗБОР Е РУСКИ“, А ХОМЕРОВИОТ Е СЛАВО- МАКЕДОНСКИ
(ЧУЛКАС- 1907) НА ЛЕРИНЧАНИ КАКО ПЕЛАГОНЦИ КАКО ШТО СЕ БИТОЛЧАНИТЕ ЧИЈ ГОВОР ГО ИМАЛЕ
ПЕЛАГОНЦИТЕ ПТОЛОМЕИ ВО АЛЕКСАНДРИЈА (КАМЕН РОЗЕТА...ЕГИПЕТ), БРИГИСКИ, А БРИГИТЕ БИЛЕ
ПОСТАРИ ОД ЕГИПТЈАНИТЕ, Ф=Б (ЕГИПЕТСКИ КРАЛ ПСАМЕТИХ 7 ВЕК П.Н.Е.), БРИГ=БРИЖ=БРЖ=БРЗ +
ЈАК = БРАЗЈАК=БРСЈАК, НА КОГО ГОВОРЕЛ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ, ВТОР (ДЕФТЕР=ДЕ ФТЕР=ВТЕР=ВТОР) ХОМЕР, А НА Х-ОМЕРОВ СТИЛ ПИШУВАЛ КОЧО РАЦИН- БРСЈАЧКИОТ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА СЛУЖБЕН !

Каков јазик е бугарскиот ако секој трет збор е руски? Вооопшто не претерувам. Секој може да се увери
ако отвори руско - бугарски речник. (ФБ- 09.08.2021)Е кутри Бугари, не знаете ништо за бугарскиот јазик!
Jovan Ramov Ама Тие ,добро знаат ,само НЕ ПРИЗНАВААТ, бидејќе нема за што да ЛААТ. Познати Светски Афторитрти ,меѓу кои и Рускиот
Историчар Егор Классен(1825г) имаат потврдено дека КОРЕНИТЕ и ЈАЗИКОТ на денешните Руси се МАКЕДОНСКИ и се од Македонската
ЛОЗА на Филип и Александар Македонски. Пред некое време и Претседателот на Русија Госп.Путин , изјави дека ПИСМЕНОСТА на Русите е
дојдена од Македонија. Но Тоа ништо не значе за БАЈ-ГАЊО, бидејќи инатот му е магарешки.

РУСИТЕ, ПОДУНАВЦИТЕ, БАЛКАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГИПЕТ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО ЕДЕН ТЕ
ИСТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК- ПЕЛАГОНЦИТЕ ПТОЛОМЕИ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК СО 4000 ЗБОРА (ЧУЛКАС-1907) !
Денешните еднички Македонци останале наследници на античките Македонци со еден те ист јазик a и писмо.
Следи ова го потврдува русинот Генадиј Гриневич, кој запишал: исти знаци со исти значења имало во Русија,
Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет на кого покрај на македонски имало и ист текст на староегипетски и коине (од 19 век старо-грчки) јазик. Следи Русите, Подунавците, Балканците и Македонците биле
еден те ист народ со еден те ист јазик. Па во друг труд Генадиј Гриневич наведува втор доказ: на Фаустовиот
диск (островот Крит) имало слоговно писмо како во Триполската култура (Русија). Тоа не било азбучно туку
симболично пишување со хоризонтални и вертикални пишувања- рецки=рески. Тие биле руни како на
Етрурците. Во нив имало Кирилични слова. Јазикот на Критјаните бил Хомеров на кого говореле и
Птоломеите со говор битолски, близок на блиските Леринчани со 4000 Хомерови збора- Пелагонски говор. Па
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Пелагонци биле Птоломеите. Македонски крал Архелај го внел говорот и писмото на Јонците. Ова било повод
во гробовите на македонските кралеви да се најдува писмото на Јонците кои биле варвари (Херодот) како и
Македонците (Демостен). Јонското писмо се најдува и во коине. И следи тоа било и коинско (тн.старо-грчко)
од Александрија, од 300-та г.п.н.е. Бидејќи коине произлегол од староегипетски (Бернал...), со коине и од него
произлезениот катаревуса службен само од 1868 година не се разбира-л Хомеровиот јазик на Критјаните,
Пелагонците (Леринчани, Битолчани), говор на кој говореле Охриѓани (Григор Прличев дефтер=де фтер-втор
Хомер кој пишувал само на коине). Тој брсјачки јазик бил/е македонски службен јазик. Па антички и етнички
Македонци едно исто. (ФБ- 10.08.2018) Ова било повод што смислено Македонците со векови ги истребуваат!
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...“. (ФБ- 09.08.2017)
МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ЧЕДА НА ХОМЕР, ЗЕВС, ДИОНИС, ХОРА.. БИЛЕ САМО ЕДНО- ДОМОРОДЦИ
Хенри Ноел Брејлсфорд запишал: „Тие [Македонците, б.н.] се народ врзан за почвата, вкостени во своите
села со ограничен опсег на чувства кои побожно се вртат околу нивните планини, нивните реки и нивните
древни цркви. Нација на селани што тргнува со вакви конзервативни одлики бргу ќе развие вистински
патриотизам...Нивните балади за бунт во кои зборот „МАКЕДОНИЈА“ се јавува во секој рефрен докажуваат
дека тие имаат татковина...“. Македонците знаеле за Филип, Александар...
Нивниот јазик бил склавински=тн.словенски од 6 век н.е. како повеќебожци со својот Хора што бил Хорус во
Египет и Кришна во Индија, со својот Дионис кој не се обожувал во Скитија која за авторите од 19, 20 и 21 век
била домовина на тн.Словени. Тие се со Ран- Хомеров јазик со 4000 збора (Чулкас- 1907).
Значи, Македонците биле само Домородци со Хора, Дионис, Зевс со својот даб коледовски итн.
Според Плиниј Стариот, Птоломеј и многу други, карактеристичен е податокот на св. Ероним, кој бил Илир, кој
говори дека во негово време, значи во 5 век наша ера, во Далмација и погранична Панонија се говорело
варварски, а не латински...“. (Коине од 300 г.п.н.е., а латински од 240 г.п.н.е., Р.И.)
За Херодот, Тукидид, Платон, Јустин...Дионисиј од Халикарнас, Хелените, Македонците и Римјаните говореле
варварски, кој бил пелазгиски. Следи и Склавините говореле варварски (Приск, Прокопиј. Јордан...), кој како
варварски=пелазгиски бил Хомеров. Тие биле Повеќебожци, а Римјаните Христијани со коине. (ФБ- 09.08.
2018) Мозаокот што го наведувам е само со цел да објаснам дека нас Македонците со векови само не лажат!
И ЗАМИСЛЕТЕ ВРВОТ ДО ОЛИМП СЕ ВИКАЛ ТУМБА, КАКО ШТО БИЛА ВЕЛУШКА ТУМБА С. ПОРОДИН ДО
БИТОЛА, СО НАЈСТАРАТА НАСЕЛБА ВО ЕВРОПА, ИСТОК МОРЕ (ПЕЛАГОНСКО ЕЗЕРО, ОСТАНАТО КАКО
БИТОЛСКО БЛАТО ДО 1963 ГОДИНА), А НА ЗАПАД МИТОЛОШКАТА ПЛАНИНА БАБА, СПОРЕДИ СО КАКО
БАБИЛОН=БАБ ИЛ (ИЛИОС- ИЛ ВРНЕ, ИЛ ГРМЕ: ЗЕВС=ИЛИЈА=ПЕРУН), КАДЕ ШТО БИЛ РАКОПИСОТ ЗА
ИЛИЈАДА ЗА ТН.ТРОЈА. СЛЕДИ ОД ПЕЛАГОНИЈА ПРОИЗЛЕГОЛ ПОИМОТ ПЕЛАЗГ. ПАК, ПЕЛАЗГИТЕ БИЛЕ
МАКЕДОНЦИТЕ И ХЕЛЕНИТЕ (ХЕРОДОТ, ТУКИДИД, ПЛАТОН...ЈУСТИН...) СО ВАРВАРСКИ ЈАЗИК (ИСТИТЕ
АВТОРИ). ВАРВАРСКИ ЈАЗИК БИЛ НА СКЛАВИНИТЕ ОД 6 ВЕК (ПРОКОПИЈ, ЈОРДАНЕС...).И НЕ СЛУЧАЈНО,
МАКЕДОНИЈА БИЛА ВАРВАРСКА ЗЕМЈА, КИЧЕВО НА ВАРВАРСКИ ЈАЗИК...( ТЕОФИЛАКТ ОХРИДСКИ) !
108 ГОДИНИ ОД РАСПАРЧУВАЊЕТО НА МАЈКА #МАКЕДОНИЈА ВО БУКУРЕШТ
Букурешки договор - мировен договор потпишан на 10 август 1913 г. помеѓу завојуваните страни во Втората
балканска војна: Србија, Црна Гора, Романија и Грција од една страна и Бугарија од друга страна.
Со Букурешкиот мировен договор, територијата на Мајка Македонија била поделена на следниов начин:
- Егејскиот дел, со површина од 34.356 км2 го окупирала Грција,
- Вардарскиот дел со површина од 25.342 км2 го окупирала Србија,
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- Пиринскиот дел со 6.798 км2 ја окупирала Бугарија и
- Јужниот брег од Охридското Езеро - Мала Преспа со 1.115 км2 и биле доделени на Албанија.
Со распарчувањето во Букурешт, Македонија од централен и најзначаен дел од Балканот станала
периферија и провинција на балканските земји.
Веднаш потоа започнало асимилирање на македонското население во Јужни Срби, Бугари, Славофони Грци
и Албанци. Дури и во пребројувањето на жртвите и загубите во Втората балканска војна македонското име не
се споменувало, иако војната главно се водела во Македонија, Според извештаите, Србија загубила 44.500
луѓе, Црна Гора 1.400, Грција 20.000, а Бугарија 93.000 луѓе. Вкупно 158.000 луѓе.
Наведениве факти недвосмислено докажуваат дека балканските војни се подготвувале и се воделе за
поделба на турските поседи во Европа. Единствениот принцип врз кој се одредувале и се поставувале
границите било правото на посилниот, односно оружјето.
Македонско гледиште за решавање на Македонското прашање
На 1 март 1913 година, седум месеци пред потпишувањето на договорот, претставниците на Македонската
колонија во Петроград, Гаврил Константинович, Димитрија Чуповски, Наце Димов и Александар Везенков
потпишале меморандум за независност на Македонија и му го предале на министерот за надворешни работи
на Велика Британија, Едвард Греј, и на амбасадорите на големите сили во Лондон. Со меморандумот
Димитрија Чуповски изработил и карта на Македонија во колор со сите специфичности што аргументирано ги
докажувале посебноста и причините за самостојност на Македонија. Меѓутоа, поради сопствените интереси и
во отсуство на какво било чувство за реалност и за македонскиот народ, големите сили судбината на
Македонија ја оставиле да ја решат завојуваните балкански држави. (превземено од ФБ)
ДОЈДЕ ВРЕМЕТО ТУРЦИЈА ВО АЗИСКА ТУРЦИЈА ДА СЕ ГИ ВРАТИ НАЗАД СВОИТЕ АЛБАНЦИ=АРНАУТИ !
ПА ЗА ВИСТИНАТА ЌЕ МОРА ДА ПОЧНЕМЕ СО ПРОТЕСТИ ПРЕД АМБАСАДАТА НА ТУРЦИЈА, АНГЛИЈА... !
На Alfa TV , од 10.08.2015 беше објавен текст, а денес (11.08.2015) го презедов од ФБ- страниците.
Албански медиуми: Член на ИСИС и се закани на Македонија
“Дојде времето да се ослободиме од репресијата на Словените, браќа Албанци”. Вака, со допис до интернет
изданието на една албанска новинска агенција, Сејфедин Ал-Албани, за кого постојат сомнежи дека е член на
ИСИС, ги повика македонските албанци
Арбаните (Тоските=Скиптарите) во бедната Арбанија го прифатиле исламот. Токму само така тие како такви
од неверниците- православните им ги одземале имотите, ги силувале и убивале. Ова било повод Арбаните
муслимани= Турци да бидат богати, а православните бедни, потчинети и робови на Муслиманите= Турците.
Следи нивните имоти вон Арбанија биле само присвоени православни имоти. Истото било и со имотите на
исламските верски заедници- џамиите биле изградени над православни цркви, свештениците биле убивани и
што не, што за денешни сфаќања не е замисливо, што со векови нашиот православен народ доживеал.
Трагедијата на православните на Балканот станал најтрагичен, кога Османите започнале да колонизираат
Азијати, воглавно Черкези и Татари, кои биле протерувани од Кавказието и Црноморието. Што биле тие го
наведува Шових- прво тие биле населени во азиска Турција. Бидејќи тие многу се множеле (ги дуплирале
машките), краделе и убивале, тие биле колонизирани меѓу Врање и Шар Планина. Колонизирањето на тие
простори продолжиле, види и кај Ирби и Мекензи. Посебно е важен наводот на Густав Вајганд (1924). Тој
вели: по Кримската војна биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000 Черкези. Дури биле колонизирани
Цигани- ние во Битола за време на ФНРЈ ги викавма српски Цигани. Албанците (Черкези, Татари...) биле
колонизирани околу 1... милион. Токму овие на Османите им служеле како акинџии- монголски лесни коњски
одреди... Секаде, каде што тие дошле, сè било изгорено, уништено и убиено. Овие ѕверови со човечки лик
биле колонизирани со дозвола на Австрија, Италија и Англија- Англија се борела за Турците против Русите.
Следи процесот на истребување продолжил во 20 и 21 век, со земјите кои ја делеле Македонија, со својата
НАТО- војна профитна организација, која врз Србија изврши инвазија и во Р.Македонија агресија со ѕверски
Рамковен договор со кој само Македонците го изгубија правото да имаат своја национална држава, а оваа
2015 НАТО бандитска година испржија сè што било и што можело да биде македонско. Па за НАТО не било
доволно азиското (черкеско- татарско) Косово, туку да се бриши сè македонско, до турска Велика Албанија за
која се бори Ватикан без прекин од 1071 година против македонската православна династија итн.
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Време е сите ние балкански- православни тн.Словени да се обединиме во борба на најголемото наше злоние како православни да изчезнеме. Не смее да се изуми, нашиот тн.словенски јазик бил само варварски=
пелазгиски јазик. Ова говори само Хомеров (Пасоф, Чулкас, Тојнби...) јазик, кој бил Платонов, а коине како
тн.старогрчки бил само Александријски Птоломејов јазик. Бидејќи Птоломеите биле Македонци, сè е јасно.
Нашето обединување е сите ние заедничко да бараме, Турција да си ги земе назад во азиска Турција сите
Албанци кои живеат вон Арбанија, р=л. Ова ќе мора да го подржи НАТО со САД и Европа, гробари на сè наше
православно, што било и останало под закрила на Ватикан, чии папи се масони- само крвопијци...
Бидејќи имотите на Муслиманите= Турците за време на Османите биле оплачкани православни имоти, а за
кои до 1913 година тие немаат доказ за сопственост, нивното враќање во нивна азиска Турција нема да биде
проблем. Па тие во 1956 година како Турци си ги продавале имотите, кои биле и од пред 1913 година, и како
Турци се селеле во Турција. Па тие никогаш и ништо друго не биле само едно и единствено само како Турци.
Што треба да се направи: за најпрво протести пред амбасадата на Турција, САД, Европа, Ватикан итн. Овој
процес еднаш мора да започне, затоашто ние сме домородци, свои на своето, но никако Албанците итн. (ФБ11.08.2015) Молчејќи ние, иако вистината е само наша, ние дозволуваме од Азијати да бидеме избркани... !
БИДЕЈЌИ СЛОВЕНИТЕ ПРОИЗЛЕГЛО ОД СЛОВО, БОЖЈО СЛОВО, А ДОСЕГА НЕМА НАОДИ/ДОКАЗИ ЗА
ПРЕСЕЛБИТЕ НА СЛОВЕНИ НА БАЛКАНОТ, МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДНИ ДНК- БЛИСКИ САМО НА
КРИТЈАНИТЕ, А НЕ НА ПОДУНАВЦИТЕ И ЗАТКАРПАТЦИТЕ. ЗАТОА НЕ ВАЖИ РАМКОВНИОТ ДОГОВОР СО
АРНАУТИ СО КАВКАЗКО КЕЧЕ, КАВКАЗКИ ТРАДИЦИИ, НОСИИ, ОРА И МОНГОЛСКИ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК
БЕЗ РОДОВИ; ДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА СО ДРЖАВА ОД 1908 ГОДИНА И ЈАЗИК ОД 1974; А И ЕЛАДЦИТЕ
СО НОВ ЈАЗИК НЕПОЗНАТ ВО ИСТОРИЈАТА СÈ ДО 1868 ГОД., ИСТРЕБУВАЈЌИ ГО ЈАЗИКОТ НА ХОМЕР
КОЈ БИЛ САМО СЛАВО-МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС- 1907). ПА СЛЕДИ КРВОЛИЧНИТЕ ЅВЕРОВИ СО ЧОВЕЧКИ
ЛИК НА САД, ЕВРОПА, НАТО И ВО Р.МАКЕДОНИЈА ГИ ДОСОТРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ !
Римјаните до 5 век не познавале Склавини, а склава=област. На Балканот Склавини 6 век-Повеќебожци.
Склавините го обожувале египетското божество Хорус, и тоа само по смртта на Александар Македонски.
Пак, Словенството било само според Слово, а имало и Божјо Слово. Па ова постоело кај египетскиот Птах,
локалниот бог на Мемфис, Платоновиот и Христијанскиот LOGOS СЛОВОТО, што се најдува во Евагелието
на Св.Јован, што се чита на Велигден. Најдобар пример биле Русите. Тие пишеле со црти и рецки, па биле
само „роцки (роски) народ“. Само по тајната христијанска мисија во Русија на Солунските Браќа, Русите го
прифатиле Словото и Божјото Слова. Токму и само ова било повод, Русите само во 860 година да се изјаснат
за Словени, што го наведува само цариградскио патријарх Фотиј во 860 год, а не пред 860.
Па и рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини-1601)
Hermann Kinder/Werner Hilgemann (1964, 2015), dtv-Atlas Weltgeschichte, стр. 111, наведуваат: “…Slawen
(Slovene von Slovo = das Wort...“. „Словени од слово = збор...“. Следи Македонците биле само домородни!
(ФБ- 11.08.2020) Солунските Браќа го проповедале Словото и Божјото Слово- денес се 350 милиони Словени!
КРСТЕ ПЕТКОВ БИЛ САМО МАКЕДОНЕЦ БОРЕЦ ЗА МАКЕДОНИЈА- РЕЧта МИСИРКОВа (1925)
“... Јас сум Македонец, со македонска свест, и како таков си имам свое македонско гледиште врз минатото,
сегашноста и иднината и на мојата татковина и на целото јужно словенство”
“... Јас пак наоѓам дека Македонија денеска е распокината, дека Грците успеаја да и’ ги земат најдобрите
делови, да го испадат оттаму македонското население и да го заменат со азијатски доселеници што денеска
се трупаат покрај српската и бугарската граница”
“... Србите и Бугарите спореа, печалеа Грците и Романците, ја загубија Македонија, Тракија и Добруџа. Сепак,
најважниот услов за соработката помеѓу Србите, Бугарите и Македонците е – полната слобода во
самоопределувањето на Македонците. “
“... Но како Македонец, јас во Бугарија се чувствувам како на туѓина, каде што навистина се наоѓам меѓу
родни браќа, но не сум ДОМА, во својата татковина. ТАА е таму, каде што сум се родил и каде што јас треба
да си ги оставам коските, каде што треба да отиде мојот син, ако не ми биде судено да отидам јас лично. “
(ФБ- 09.08.2018) Сè до денес Македонците во Бугарија се чустувуваат во туѓина- само Македонија е нивна!
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КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА СО ФАЛСИФИКАТ НА КОНСТАНТИНОВАТА ДАРОВНИЦА ОД 750 Г. ГО УНИШТУВА
ПРАВОСЛАВИЕТО; СПОРЕД ПАПАТА, ПРАВОСЛАВНАТА ЦРКВА Е БОЛНА- ПРАВОСЛАВНИТЕ СЕ БОЛНИ!
Со Готите Римската црква повеќе не била канонска, која била апостолска од Апостол Петар. Токму и затоа
само една црква апостолска останала, а таа била македонската црква на Апостол Павле. Следи папите се
назначувале од царевите во Царирад, а Јустинијан папите за уши ги тргал. Тој на насилнички начин ја внел
Цариградската патријашија, а истовремено македонската црква прераснала во Јустинијана Прва, и конечно
во Охридска архиепископија. Во македонското православие Исус бил склавинскиот Хорс, египетски Хорус...
Следи, од времето на Готите со Римската црква се завршило. Таа била ништожна, со незначајни простори.
Таа им направила пуч Меровингите, претходници на Франките, а Меровингите биле со балканско потекло,
како и Франките макединско (Франков хроничар Фредегар, 7 век). Католичката црква се спасила од смртта.
Така оживеана во 750 година прави наивен фалсификат, божем Константин Велики им дал тн.Даровница на
папата за тој да владее, иако папските уши за време на Јустинијан како на магарина биле растегнати од
влечење- тегнење. Оттогаш почнува организирана војна против православието, а од 1071 година двојна војна
од запад од Италија било протерано владеењето на македонската династија, а од исток од Османите.
Нивната заедничка војна до денес не е завршена. Следи Велика Албанија си останало дело на Ватикан.
За време на крстоносните војни во Цариград повеќе немало цар, а патријархот бил унијатски. Па ова било
повод, Русите да го проколни Цариград, и него да не го брани. Следи оттогаш за Јустинјановата црква како
патријашија се завршило. По налог на Ватикан султанот ја укинал Павловата црква. Единствен наследник на
православието со својот цар и патријарх останала Руската црква, а Ватикан за време на Октомвриската
револуција го убива царот. Бидејќи останал патријархот, наследник на македонската црква, само таа е
канонска. И следи Русија мора да се уништи. И што вели Кларк, НАТО- бандитот. Секој кој го сака Путин, нека
оди во Русија, а Балканот за таквиот бандит со олбрајторка бил само НАТО со за Велика Албанија.
Бидејќи папата, кога стапнува на тло, ја бакнува земјата, и вели, „моја земја“. Ако некој згреши, него да го
покани, не смее да му се дозволи, тој да ја бакне македонската земја, и да рече, Македонија ти си моја. Ова
говори, неговото муценце мора да му се отсече, затоашто ние Православните од 1071 година страдаме...
Во Срби на окуп, Свесрбски информативни портал, на 07.08.2015 го видов следниов наслов:
Папа Фрањо назвао Православну Цркву „болесном“
КАТЕГОРИЈА ПРАВОСЛАВЉЕ / ДАНА 12/11/2014 У 5:59 ЧАСОВА /
Уочи своје посете Фанару (истанбулска четврт у којој се налази Константинопољска Патријаршија), римски
папа Фрањо је издао провокативно сапштење на рачун Православне Цркве. По мишљењу римског
архијеретика, Православна Црква је „болесна“.
Један грчки митрополит, када му је саопштена ова папина изјава, завртео је главом и тужно рекао: „То је
нечувено. Папа је упутио своју поруку, а крајем новембра месеца он ће посетити, по његовом мишљењу,
оболелу Православну Константинопољску Цркву; и овај пут у циљу настављања програма његових
претходника и пројављивања бриге за њено лечење…“
А њено лечење, према папи, јесте признавање његовог првенства, при одговарајућем аналогном признавању
првенства Константинопољске Патријаршије у Православној Цркви.
Папа Фрањо је упутио своју поруку Фанару 5.новембра, у време своје пастирске беседе на Тргу светог Петра
у Риму, у присуству хиљада римокатоличких верника. Он је, између осталог, рекао:
„Црква је нездрава када верници, клирици и ђакони нису у јединству са њеним бискупом. Црква која није у
јединству са бискупом, јесте нека болесна Црква. Исус је желео такво јединство свих верника са бискупом.
Исто важи и за свештенике и ђаконе. Свако треба да буде свестан да је бискуп постављен као видљива веза
сваког са Црквом, и Цркве са Апостолима и са осталим заједницама, које су такође сједињене са бискупима и
са папом у једну, јединствену цркву, а то је наша сопствена јерархична света мајка црква“.
Неопходно је истаћи да сагласно папином виђењу термин „јерархична“ има следећи смисао: верници и ниже
свештенство повезани су са бискупима, а ови са папом.
Сасвим природно, намеће се питање: зашто је папа ту изјаву дао уочи своје посете Фанару? Пошто се у
Ватикану ништа не чини реда ради, утицајни коментатори, полазећи од те чињенице, изнели су запажање да
је папа језуита заправо послао православнима и Фанару неку јасну поруку. То јест, без обзира на форсирање
у међународним медијима папине отворености у комуникацији и „обећавајућег“ имиџа, када су канонски
проблеми у питању, папа на најозбиљнији могући начин остаје „паписта“ у области еклисиологије. Савремени
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„прогресивни“ папа се у конкретним питањима о цркви и првенству не разликује нимало од свог
суперконзервативног претходника Бенедикта. Изјава да је „само“ његова „црква“ „здрава“, подразумева да је
Православна Црква „болесна“. То је наставак декларације «Dominus Jesus» од 2000. године и њој сличним. Та
декларација била је написана по „надахнућу“ тадашњег кардинала Јозефа Рацингера, председника
Конгрегације за доктрину вере, потоњег папе Бенедикта XVI. Папина садашња изјава идентична је и папској
енциклици „Да сви једно буду“, коју је 1995. године издао папа Иван Павао Други, а која је такође била
написана по „надахнућу“ кардинала Рацингера. Она је и у складу са одлуком Другог ватиканског концила,
према коме „Црква Христова субсистира (субсистентиа=постојање) у Цркви католичкој, управљаној
наследником Петровим и бискупима који су у његовом заједништву.“
Постоји и једна разлика. Настројење папе Фрање је најконзервативније могуће, захваљујући одлуци Другог
ватиканског концила. На њему се говорило о „недостацима“ Православне Цркве, а садашњи папа говори о
њеној „болести“… И, наравно, изјава папе Фрање удаљава сваку могућност за приближавање Православне
Цркве и римокатоличке јереси, без обзира на стремљења нових „Висарионоваца“*.
Извор:http://aktines.blogspot.ru/2014/11/blog-post_8.html
По материјалу са «Православный Апологет» приредило Уредништво „Борбе за веру“ (ФБ- 07.08.2015)
ВЛАСИТЕ ВО ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ ГОВОРЕЛЕ САМО НА НАШИОТ ВАРВАРСКИ= ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК !
Авторите пишуваат, Власите биле Романи и говореле јазик од романската група на јазици. Па следи таа била
поврзана со латинскиот јазик, кој бил јазик на Римјаните, и тие со него вршеле романизирање насекаде, а и
на Балканот. Бидејќи латински јазик не бил народен него народот никако не го говорел. Па тој бил само нов и
тоа само од 240 г.п.н.е., и негов творец не бил ниту Римјанин, никако некој си Латин туку само Греик (Грк)- Лив
Андроник. Па на кој јазик говореле Римјаните ? Само на нашиот варварски и пелазгиски (Дионисиј, 1 век н.е.),
јазик на Еладците, Македонците, Траките, Илирите... жителите во Италија... Токму тој јазик бил тн.словенски,
а на таков говореле Македонците, што останало сè до денес.
За варварски јазик пишува ...Приск (5 век), Прокопиј (6 век)...Па за во Македонија пишува дури и Теофилакт
Охридски- тој бил на чело на Охридската архиепискпија кон крајот на 11 век и почетокот на 12 век . Токму на
овие простори биле Корча со своето Москополе со москополските Власи... Следи овде е битно што наведува
Г.Острогорски (1992), на стр.484: „....Никита Хонијат изричито вели дека варварите од подрачјето на
планината Балкан, кои порано се викале Мезијци, сега се викаат Власи...“.
Следи доказот, Власите бил нов назив за населението кое било варварско. Варварско се употребувал за
народен јазик, но не коине (Александријски Птолмејов јазик- од 300-та г.о.н.е.) и латински. Со варварски јазик
говореле Мезијците, како што бил и јазикот на Траките...Македонците и Еладците. Па поимот Власи бил новтие говореле тн.словенски. (ФБ- 12.08.2016) Власи според словенскиот бог Велес (Кавендиш- Линг): Вол-о-с.
СООПШТЕНИЕ ЗА РУШЕЊЕТО НА НАЈУБАВИОТ И НАЈСТАР ДЕЛ ВО Р.МАКЕДОНИЈА, ЦЕНТАР БИТОЛА !
ANEGDOTA PEKMEZ NIZ U[ITE Okru`noto partiskoto i dr`avno rakovodstvo od Bitola, nekade vo 1946 godina,
saka{e da dokaze deka ova nema da bide samo revolucija {to te~e, pa, bez problem, se penteri, se iska~uva na Saat
kulata vo Bitola. Predvodnik e sekretarot na Okru`niot komitet na Komunisti~kata partija vo Bitola, kadrovik na Ohrid,
Asparuh Kanev~e, a so nego, u{te nekoj bitolski funkcioner. -Da se ru{i do temel...Pepel da se napravi s# {to sum
zaokru`il ovde...Ulica po ulica, objekt po objekt! Udarni~ki, kamen na kamen da ne ostane, jasno?! – ja dava{e so
strog glas naredbata partiecot Kanev~e. Treba{e da bide ru{en najubaviot i najbogatiot del na bitolskata ~ar{ija okolu
Saat kulata i malku po{iroko. Pridru`nicite znaeja deka okru`niot sekretar, drugarot Asparuh Kanev~e, ne e ~ovek koj
bi raspraval po veke donesena odluka. Sepak, eden od bitol~anite se osmeli: -Drugar, okru`ni, ke bide taka kako vie
sakate...Ama, ene, onde, e Pekmez ~ar{ija kakva nema na Balkanot ! Site tamu si ja bla`ime du{ata, se pekmezime...
-Na se mislime...Ke ja peplosame ova ~ar{ija za da izgradime {irok plo{tad so granitni kocki, so bina... Ke bide ovde
mesto za dr`ewe govori... Na{eto vreme dojde! Pekmez, ama od zborovi, ke im pikame na gra|anite niz u{ite! Takni se
bitol~anite - i den denes `alat za ~ar{ijata, a ne za dobrata namera se nejzinoto ru{ewe! (FB-12.08.2021, Н.Талевски)
ЗОШТО МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ(19 В.ТН.ГРЧКИ) СО СВОИТЕ НАСЛЕДНИЦИ (КАТАРЕВУСА И ДИМОТИКИСАМО ОД 19 ВЕК) НЕ СЕ РАЗБИРАЛЕ/АТ СО МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ ПА И СО ДРУГИТЕ ПЕЛАЗГИСКИ=
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ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ ? ОДГОВОРОТ Е ЈАСЕН- КОИНЕ ПРОИЗЛЕГОЛ САМО ОД СТАРОЕГИПЕТСКИОТ
ЗА ВРЕМЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ПТОЛОМЕИ ! ПТОЛОМЕИ ГОВОРЕЛЕ ПЕЛАГОНСКИ, НА БИТОЛСКИ ГОВОР!
Мартин Бернал „Црна Атена“, пишува: „Четири години работев 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 претпочитав- хуриски. 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“. (Доказ за коине од старо-египетскиот кај Лонорман, Ханс Јоахим Фридрихс..., Р.И.)
Се наведува врската на староегипескиот 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. (ФБ- 12.08.2017)Птоломеите говореле битолски говор!
КАКО ШТО СРПСКАТА ВУКОВА АЗБУКА БИЛА РУСКА, ИСТО ТАКА БИЛА И БУГАРСКАТА
Бидејќи јас пишувам за раса=народ=јазик, преземам текстови од други автори. Во случајов пренесувам два
автори кои говорат за српскиот и бугарскиот јазик. Првиот автор беше пренесен, а на 07.08.2015 е вториот.
Повеќе пати наведував дека на Балканот со Србија... и во Русија се пишело со ва- на- та: пушкава- пушкана пушката. Ова се променало кога во Русија руски јазик бил преземен црковно- словенскиот,а и во српскиот.
Првиот автор наведува: „Кирил и Методиј беа Македонци од Солун, високи службеници на разузнавачките
служби на Римската Имерија на истокот!
Секогаш имаа значајни задачи, предводеа мисии од витално значење на Римската Имерија на истокот.
За жал повеќето мисии беа неуспешни, како мисијата кај Хазарите, мисијата кај Арабјаните ...
Па и моравската мисија е неуспешна.
Прашањето е зошто ние не ги учиме и овие мисии, зошто во нашата историографија ги учиме како создавачи
на глаголицата, а знаеме дека глаголицата си постоела најмалку 4 века пред нив и била во широка употреба
во цел Илирик!
Зошто не се каже дека денешната кирилица е всушнист прогласена со декрет на Петар Велики од Русија
(исто како и старо-грчкиот јазик, правопис, граматика и алфабет што се прогласени со декрет од Птоломеите
во Египет).
Петар Велики дал налог и била изработена кирилицата на наједноставен начин, со прилагодување на истиот
алфабет востановен од Птоломеите, прилагоден на гласовите на СЛАВЈАНИТЕ, значи со додадени Ч, Ж, Ш,
Щ, Я, Ю, Б, Д, Ъ ... Подоцна еден неграмотен шумадинец, не можејќи да научи да пишува и чита правилно,
направил корекции, а нашиве белградски послушници тоа веднаш го присвоија тоа правило, па сега сеуште
имаме таканаречен апостроф кога треба да напишеме некој збор, или буквата “Р“ “граматички“ ја
прогласивме и за согласка (што природно си е) и за самогласка, зависно од ситуацијата, само и само да се
избегне “темниот“ вокал “Ъ“, демек бугарска буква била таа“.
Како што било со азбуката на српскиот јазик, истото било и со бугарскиот јазик. Па се ова било во времето
кога Германците се обединувале со германскиот протестантски јазик на тн.Словен Лутер, а Германци има и
католици, а нив ги обединал со тој јазик тн.Словен Бизмарк, кој бил едно исто со Русинот Петар Велики. Па со
тн.словенски Лутер и Бизмарк бил создаден еден моќен германски народ, тн.Словени се поделиле, и тоа
откажувајќи се од црковнословенскот јазик, и место да има еден народ со црковно- словенски,има мноштво.
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Вториот автор го пиши следново: „БЪЛГАРИТЕ ИЗПОЛЗВАТ РУСКАТА АЗБУКА!
(Взето от уйкипедия – български сайт)
Господин Милчев, и като езиковед сте толкова компетентен, колкото и като историк. Преди да се пените
толкова много за нещо, което не разбирате, отворете българския сайт http://bg.wikipedia.org/…/%D0%9A
%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0…, за да разберете, че според собственото им признание
БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЕ СА ИМАЛИ СВОЯ АЗБУКА. ПРЕДИ СА ИЗПОЛЗВАЛИ СЛАВЯНСКАТА, А ПЪК
АЗБУКАТА, КОЯТО ИЗПОЛЗВАТ СЕГА Е РУСКА – „създадена през 1708 г. по заповед на руският цар Петър І,
който еднолично решава да придаде на кирилицата вид, максимално близък до латиницата . Много от
буквите са заменени механично с подобни на тях от латиницата.
Главните букви са уеднаквени с подобните им (поне по външен вид) латински букви. Буквата Ѧ (eн) е
заменена с Я, произлизаща от ръкописната форма на Ѧ (ен), но и съвпадаща огледално с латинско R.
Буквите Д и Л също получават нова форма.
Въведени са и несъществуващите дотогава малки букви на същия принцип - чрез подбиране на сходни на
външен вид букви от латиницата. Новоизобретени са малките букви г, д (от латинското g), и (лат. u), п (лат. n),
т (лат. m ), ц, ч (лат. ръкописно r) ш и щ (обърнато лат. m). От азбуката са изхвърлени буквите Ѕ (дз), Џ,
защото те не съществуват в руската реч.
Тази латинизирана азбука (разработена в холандско печатарско ателие) е въведена като задължителна в
Русия през 1708 г. под името "гражданский шрифт". Гражданският шрифт е известен днес като "кирилица" и е
в основата на всички кирилски азбуки.”
Азбуката, традиционно използвана в България до първата четвърт на 19 в. (Sik ! – ПО ТОВА ВРЕМЕ
БЪЛГАРИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА КАТО ДЪРЖАВА!) , е старата славянска азбука (СЛАВЯНСКА, А НЕ
БЪЛГАРСКА!!!), като в нея спорадично се използват и буквите Ћ и Џ, изобретени в Западна България (sic !) и
Сърбия през 14-15 в. Гражданската азбука е усвоена първо в Сърбия, а след това и в България (около 1830та).” (Sik ! - През 1830 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА КАТО ДЪРЖАВА! НА ВСИЧКО ОТГОРЕ
БЪЛГАРИТЕ ВЪЗПРИЕМАТ МЕХАНИЧНО РУСКАТА ГРАЖДАНСКА АЗБУКА, БЕЗ ДА ДОБАВЯТ СТАРИТЕ
КИРИЛСКИ БУКВИ Ѕ (дз) и Џ ( дж), а думите, които започват с тях, като ДЗИФТ и ДЖОБ, например, в
речниците неправилно се включват към буквата Д, както е в руски език, в който тези два звука отсъстват.)
ТАКА ЧЕ, КАКТО ПИШАТ САМИТЕ БЪЛГАРИ – ДО ПЪРВАТА ЧЕТВЪРТ НА ХІХ ВЕК БЪЛГАРИТЕ
ИЗПОЛЗВАТ СЛАВЯНСАТА АЗБУКА, А СЛЕД ТОВА – РУСКАТА. Затова питам: КЪДЕ Е БЪЛГАРСКАТА
АЗБУКА? МОЖЕ БИ СЕ Е ЗАГУБИЛА ИЗ ПЯСЪЦИТЕ НА СРЕДНА АЗИЯ? ИЛИ Е ИЗЧЕЗНАЛА ЗАЕДНО С
ЛЮБИМИТЕ ТИ КИМЕРИЙЦИ?“
Од наведеното произлегува, како што направиле Германците, сакале или не, и тн.Словени 350 милиони ќе
мораат да се обединат. Овој процес го започнал Јан Колар (1824), а го прекинал Ватикан..., што важи и за
денес со НАТО која се бори со сите сили да истреби се православно, а првата цел останала само Русија.
Обединувањето зависи само од Русите и Србите, кои треба да се откажат од рускиот и српскиот јазик, а да се
вратат на црковно- словенскиот јазик на Македонецот Константин Филозоф. За обединување не е доцна. (ФБ07.08.2015) Ако Русите и Србите се откажат од своите државни јазици, Русите и Србите ќе се еден ист народ !
ПА БИДЕЈЌИ „СТАРО- ГРЧКИОТ ЈАЗИК, ПРАВОПИС, ГРАМАТИКА И АЛФАБЕТ ШТО СЕ ПРОГЛАСЕНИ СО
ДЕКРЕТ ОД ПТОЛОМЕИТЕ ВО ЕГИПЕТ“, ЕЈ ДУДУЦИ, ТИКВАРИ И НИШТОЖНИЦИ КОИНЕ БИЛ САМО ОД
300 Г.П.Н.Е. КОИНЕ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕ ГО ПОЗНАВАЛ- ДО КОГА НЕМА ДА МЕ ПРИФАЌАТЕ ?!
Денеска (13.08.2021) наведив, српската Вукова азбука и бугарската биле руски од времето на Петар Велики:
Првиот автор наведува: „Кирил и Методиј беа Македонци од Солун, високи службеници на разузнавачките
служби на Римската Имерија на истокот!
Секогаш имаа значајни задачи, предводеа мисии од витално значење на Римската Имерија на истокот.
За жал повеќето мисии беа неуспешни, како мисијата кај Хазарите, мисијата кај Арабјаните ...
Па и моравската мисија е неуспешна.
Прашањето е зошто ние не ги учиме и овие мисии, зошто во нашата историографија ги учиме како создавачи
на глаголицата, а знаеме дека глаголицата си постоела најмалку 4 века пред нив и била во широка употреба
во цел Илирик!
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Зошто не се каже дека денешната кирилица е всушнист прогласена со декрет на Петар Велики од Русија
(исто како и старо-грчкиот јазик, правопис, граматика и алфабет што се прогласени со декрет од Птоломеите
во Египет).
Петар Велики дал налог и била изработена кирилицата на наједноставен начин, со прилагодување на истиот
алфабет востановен од Птоломеите, прилагоден на гласовите на СЛАВЈАНИТЕ, значи со додадени Ч, Ж, Ш,
Щ, Я, Ю, Б, Д, Ъ ... Подоцна еден неграмотен шумадинец, не можејќи да научи да пишува и чита правилно,
направил корекции, а нашиве белградски послушници тоа веднаш го присвоија тоа правило, па сега сеуште
имаме таканаречен апостроф кога треба да напишеме некој збор, или буквата “Р“ “граматички“ ја
прогласивме и за согласка (што природно си е) и за самогласка, зависно од ситуацијата, само и само да се
избегне “темниот“ вокал “Ъ“, демек бугарска буква била таа“.
Личности без капацитет говорат коине бил стар од 8 век п.н.е., според други коине бил дело и на Александар
Македонски, за некои коине постоел за време на Александар Македонски итн. Такви личности без капацитет
говорат за коине (19 век т.н.старо- грчки) и ги мешаат јонското писмо и јонскиот јазик кои биле службени и за
време на Александар Македонски, одржани во Платоновата академија која Јустинијан ја затворил дури во 529
година во полза на христијанството со јазикот коине дело на Апостол Павле кој не го познавал јонскиот јазик
од кого Илијада на коине била преведена само во Александрија, во 3 век п.н.е. итн. Таквите дудуци и тиквари
без капацитет дрдорат за Склавини како Словени, а Склавините биле повеќебожци со варварски јазик кој бил
Хомеров како словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и само славо- македонски (грчки лингвист Чулкас1907) наспроти Римјаните како христијани со Александријскиот Птоломејов јазик коине со од Апостол Павле.
И таквите дудуци, тиквари без капацитет тоа да го сфатат говорат за Венети како Словени, без тие да знаат
дека се разликуваат таканаречени Словени (Анти, Венети и Склавини) како повеќебожци и Словени според
Слово и Божјо Слово што го проповедал и Константин ( Кирил) Филозоф, светец на 350 милиони Словени !
Бидејќи со коине (19 век таканаречен старо-грчки) не се разбира-л Хомеровиот јазик, коине бил египетски!
Види www.brigien.com.: „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“ (2017), под број 77 а и во други.
ПА БИДЕЈЌИ ХЕЛЕНИТЕ, МАКЕДОНЦИТЕ И ИЛИРИТЕ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ, ОД МИТОЛОШКИОТ ИЛИР СÉ ДО
ТЕУТА ПРОИЗЛЕГЛЕ TEUT=DEUT=DEUTSCH=ДОЈЧ-ИН, МАКЕДОНЦИТЕ СО ДНК СИ СЕ ДОМОРОДЦИ !
Според резултатите на истражувањата на швајцарскиот институт за генетика „Игенеа“, во вените на
денешните Македонци тече 30% крв на античките Македонци, на Теутонци 20%, Хелени и Словени по 15%,
Илири 10%, Хуни и Феники по 5%. (Хуните биле Монголи, според некои Татари=Бугари, Р.И.)
Кај Еладците хеленско потекло 35%, феникиско и словенско 20%, теутонско, илирско 5%, античките
Македонци 5%. Кај Бугарите Траките се со 49%, Хелените и Словените со 15%, античките Македонци со 11%,
додека Фениките со 8%. Кај Албанците Илирите се со 30%, Словени со 20%, Траки со 18%, Феники со 16%,
Хелени со 14% и Викинзи со 2%. (Бугари ДНК на Траки и Албанци со на Илири, Р.И.)
Претставеноста на генетската застапеност е само генетско- географска оддалеченост, Исток Траки, Запад
Илири, север Словени, Југ Хелени, Македонија средина, Феники и Викизи со балканско говедо и балкански
коњ, Теути со илирските традиции како што била Источна Германија-илирско наследство.
Па бидејќи Македонците се генетско блиски на Критјаните, а не на Подунавците и Заткарпатците, и досега
нема ниеден доказ/наод за преселби на Словени на Балканот, Македонците се домородни во Македонија,
потврдено од Херодот, Тукидид, Платон...Јустин. Според нив, Хелените и Македонците биле Хелени со
варварски јазик. Па варварски јазик имале Склавините (Приск, Прокопиј, Јордан) итн.: Склавините=Областите
имало само од 6 век н.е.-тие никако не биле Словени туку само таканаречени Словени. (ФБ- 13.08.2016) Пак,
Словени од Слово и Божјо Слово што го проповедал и Константин (Кирил) Филозоф- Словени 350 милиони.
ЕГИПТЈАНИТЕ ИМ ПРИПАЃАЛЕ НА БЕЛАТА РАСА КОЈА НЕМАЛА ВРСКА СО ЦРНЦИТЕ ОД АФРИЧКИ ЈУГ !
Zubi mumija rasvijetlili tajnu genetskog porijekla Egipćana
May 14, 2021 Internet, Zanimljivosti
Egipatski naučnici proučili su genetske podatke čak devedeset mumija iz Abusir el-Maleka, arheološkog nalazišta
stotinjak kilometara udaljenog od Kaira te povezanog s kultom Ozirisa, boga zagrobnog života.
One najstarije potiču iz doba Novog Kraljevstva (oko 1.400 godina p.n.e.), kad je uticaj egipatske kulture bio na
vrhuncu, a najmlađe datiraju iz vremena kad je Egipat bio provincija Rimskog Carstva.
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“Već dugo se vode rasprave o genetskom porijeklu drevnih Egipćana”, objašnjava arheolog Johannes Krause, vođa
projekta.
“Jesu li savremeni Egipćani direktni potomci drevnih Egipćana? Postoji li genetski kontinuitet Egipćana? Jesu li strani
osvajači promijenili njihovu genetiku, npr. jesu li Egipćani postali ‘Evropljani’ nakon što je Aleksandar Veliki osvojio
Egipat? DNK koji smo ekstrahirali iz zubi i kostiju mumija odgovorio je na mnoga od ovih pitanja.”
Genomi su, naime, pokazali da – za razliku od savremenih Egipćana – drevni Egipćani nisu povezani sa
stanovništvom subsaharskog područja. Najbliže genetske veze su one s ljudima drevnog Bliskog istoka, to jest
Irakom, Turskom, Izraelom, Jordanom, Sirijom i Libanonom. Trupla na kojima je ova sofisticirana genetska studija
obavljena pripadala su ljudima iz srednje klase, a ne plemstvu. (Izvor: povijest.hr)
Египтјаните биле само белци со јазик коптски со кого говореле фараоните. Ехнатон го внел старо-египетскиот
јазик како дворасен јазик на белци и црнци. Па за време на Птоломеите коине (во 19 век тн.старо-грчкки јазик)
произлегол од старо-египетскиот. Коине како наследник на старо-египетскиот го заменил старо-египтскиот. За
време на Птоломеите се врши реформата на старо-египетски од кого произлегол коптскиот јазик. Како што од
старо-египетскиот биле остранети семитските елементи, истото го направил Константин (Кирил) Филозоф- од
падежниот коине ги остранил семитските елементи и се дошло до падежниот црковен јазик. Бидејќи од коине
произлегол црковно- словенскиот јазик на Словените според Слово и Божјо Слово што го проповедал и Кирил
Солунски, црковно- словенскиот јазик одговорал на коине со синтакса, фонологија... (Г.Вајганд- 1924 и други).
Меѓутоа, понатаму Македонците говореле на своите говори.Според Ерониј Русо (Мавро Орбини-1601), Русите
говореле како античките Македонци. Русинот Г.Гриневич наведува, исти знаци со исти значења постоеле во
Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет.Се заклучува, Русите, Подунавците и Македонците
во Египет биле еден ист народ со еден ист јазик кој бил варварски на Пелазгите (Херодот, Тукудид, Платон...
Јустин...). Варварски говореле Склавините кои на Балканот се појавиле во 6 век (Прокопиј, Јорданес...). На тој
ист варварски јазик се говорело во Македонија. Па според Теофилакт Охридски (11- 12 век), Македонија била
варварска земја, името на Кичево бил на варварски јазик: коине бил христијански, а народен варварски јазик !
На народен варварски јазик говореле Птоломеите, кои биле Пелагонци. Нивниот говор бил само битолскиот !
ДО КОГА ЌЕ МОЛЧИ МАНУ ЗА МАРКО ТОДОРОВИЧ, ТВОРЕЦ НА БУКВАР НА МАКЕДОНСКИ ГОВОР ! ШТО
БИЛ МАРКО ТОДОРОВИЧ ? РОДЕН ВО РАЗЛОГ „ОД ПИРИН МАКЕДОНИЈА“, ЗА КОГО БИЛА БИТНА ОСВЕН
ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА,И ДРУГИТЕ ДЕЛОВИ НА ЗАПАДНА БУГАРИЈА- ЗАПАДНА БУГАРИЈА БИЛА САМО
МАКЕДОНИЈА. ЗА МАРКО ТОДОРОВИЧ НИШТО НЕ БИЛО ВАЖНО ЗА ИСТОЧНО ОД ПИРИН ЗА БУГАРИЈА !
ИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЯ, 11.08.2021
The cover of the LETTER of 1792 issued by G. Theodorovicha brand, BULGARA originally from Razlogg
Three decades after Paisius, in 1792 in Vienna, one Bulgarian Marco Teodorovic publishes a church-slavic letter
called ′′ PERVOE SCIENTIST ÍÍ̈ E, the hotel room of the written Slavenski ".
Marco Teodorovich Vezyov was born around 1760 in Bansko. Cotton merchant, he opens firms in Siyar, Belgrade
and Vienna. Marco is a representative of the Bulgarian national enlightenment in Macedonia. Donates money for
school and church in Bansko. Knowing church Slavic and Russian language, Serbs in Vienna instructed him to issue
a letter of training for their children. Marco gives it away by adjusting it to serve training in Bulgarian schools as well.
The letter is the first printed item in which church Slavic texts are aligned with Cyrillic alphabet and New Bulgarian
vocabulary. Marco distributes specimens of Letter and mutual training tables not only in his native region of Pirin
Macedonia, but also in other parts of Western Bulgaria. With it, for the first time, introduces elements of the secular
training system. Marco Teodorovic later attracted diplomatic service to Serbian Prince Karageorgi Petrovic in
Smederevski Sandjak. Marko insisted on Vuk Karadzic to include Bulgarian songs in his ′′ Dodatak ′′ in 1822 The
famous Serbian language in a letter to Serbian Prince Milos Obrenovic accuses Marco and his cousin Mihail German
of harming the Serbian cause. As Prof write. Yordan Ivanov, Karadzic notifies the prince that Teodorovic considers
the Bulgarian people bigger and more famous than the Serbian. He died around 1840 in Bucharest.
МАКЕДОНЦИТЕ И БУГАРИТЕ СЕ СО РАЗЛИЧНИ ТАКТОВИ- СЛЕДИ ТИЕ БИЛЕ И СЕ САМО ДВА НАРОДИ !
Стојан Прибичевиќ, во Македонија нејзините луѓе и историја, на стр. 275, пишува: „Македонските мелодии,
како што е општо признато, се најпријатни и најубави на Балканот, на кои најмалку влијаело ориенталното и
црковното пеење. Но, нивниот ритам е многу неправилен. Мелодиите често имаат полуритмички комбинации,
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каде 4/8 ја следат 5/8, 7/8 ја следат 4/8, 9/8- 11/8- и така натаму. Никој не може да каже од каде потекнува
македонскиот ритам. Типична седморка, 7/16, например, претставува одмерени три тактови. Македонскиот
такт е 3-2-2, додека бугарскиот е 2-2-3, кое, како што ми рече еден музиколог, ги одвојува Македонците од
Бугарите. Исто така постои македонскиот 13/16 такт. За да се разбере сето ова, ми рекоа дека некој треба да
живее таму и да ја ‘помириса селската кошула и нечистотијата’. Македонската музика познава и четвртински
тонови па дури и помали интервални поделби“.
Се наведе: „Македонскиот такт е 3-2-2, додека бугарскиот е 2-2-3, кое, како што ми рече еден музиколог, ги
одвојува Македонците од Бугарите“.
Следи Македонците и Бугарите се два различни народи. Па кои се со македонскиот ритам 7/8 ? И Скотите, со
својата гајда и тапан, со пелагонски фустанчиња- во наша Пелагонија не се носеа панталони. За пример може
да се наведе битолското село Кукуречани, со чорапи со пупки итн. Скотите, според скот, имаат град
Единбург= един бург, во кој има споменик на Александар Македонски- тие велат тие биле Македонци.
Бидејќи бург=булг до булгар, никој досега не рекол, и Скотите биле Булгари. Исто така, никој не рекол дека
Бургас бил германски или бугарски град. Па Тацит пишува, во Германија, во врска со Одисеј, чиј град ја имал
основата ...бург итн., итн. (ФБ- 14.08.2015)
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ СУЛТАНОВИ ЗЛА: ОСМАНОВИОТ ИСЛАМ, НА ЦАРИГРАДСКАТА
ПАТРИЈАРШИЈА- ГРЦИ, БУЛГАРНАТА ЕГЗАРХИЈА- БУЛГАРИ И СРБИ НА БЕЛГРАДСКА МИТРОЛОЛИЈА !
Македонија подпаѓа под Рим и нејзините граѓани станале Римјани=Ромејци. Во Римска Империја се појави
христијанството. Тогаш се јавил судир меѓу Склавините= Повеќебожци и Ромејци= Христијани. Во 9 век
Македонија била христијанизирана- повеќе немало Склавини= Повеќебожци. Тогаш сите граѓани биле само
Христијани= Римјани (Ромејци). Состојбата останала и за време на цело петвековно турско= муслиманско
ропство. Ова говори, жителите во 19 век на просторите во Елада, Бугарија и Србија биле само Ромејци.
Сè до 19 век Македонците од просторите на античка= етничка Македонија страдале не само од турското
ропство туку и духовното црковно ропство. Црковното било дело само на султанот, што било со цел меѓу себе
да се истребува православното население. Бидејќи Ватикан се борел да изчезне сè македонско, што го
подржувале католички Рим и католичка Виена, како прво била укината најстарата апостолска Павлова црква,
Јустинијана Прва и Охридска архиепископија- во 1767 година. Тогаш опстоила само Цариградската
патријаршија која иако неапостолска за време на крстоносните војни била унијатска, порадишто Русите го
проклонале Цариград, и него не го бранеле. Со укинувањето на Охридската архиепископија, Ватикан ја
остварил својата цел. Следи за меѓусебно да се истребуваат православните, султанот ја создал новата
негова црква- Булграска егзархија. Па Белградска митрополија која била под Цариградската патријаршија.
Оттогаш имала само меѓусебни колежи... Бидејќи ние не ја знаеме состојбата, еве што говори 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“.
-Митрополит Теодосиј Гологанов. (ФБ- 14.08.2015)
ИСТОЧНОТОРИМСКО ЦАРСТВО САКАЛО ДА ЈА ВОЗОБНОВИ ВИСТИНСКАТА (АНТИЧКА) МАКЕДОНИЈА !
Д.Оболенски, на стр. 78, пишува: „Следната тема- ‘Македонија’, била основана меѓу 789 и 802 година.
Нејзиното име, од географска гледана точка неточно, зборува само за намерата на византиската власт оваа
област да ја користи како отскочна штица за обновување на вистинската Македонија која тогаш сè уште била
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во рацете на Словените. Темата ги опфаќала централниот и западниот дел на Тракиската рамница, главен
град бил Андријанопол, а втор по важност- Филипол“. (Пловдив)
Била создадена темата (областа) Македонија за црковното уредување и покрстување на Склавините- овде
означени како Словени, кои биле само повеќебожци. Тн.Византијци сакале да ја возобноват Македонија, во
која живееле Македонци- името Бугари било ново, според Бугарското Царство, ништо повеќе, и ништо инаку.
(ФБ- 14.08.2016) Следи Македонците постоеле во старата и новата ера сè до денес, кои ќе бидат само вечни !
ДАЛИ МАКЕДОНЦИТЕ И БУГАРИТЕ БИ МОЖЕЛЕ ДА СЕ ЕДНО ИСТО ? БУГАРИН=ГЛУП! МАКЕДОНЦИТЕ ВО
ОДНОС НА БУГАРИТЕ СЕ ПОСПОСОБНИ ! ДОКАЗ: БУГАРИЈА ЈА ВОДАТ МАКЕДОНЦИТЕ, А НЕ БУГАРИТЕ!
Gustav Weigand, Ethnographie von Makedonien, 1924, страна 34, наведува: „Според мислењето на соседните
народи Бугаринот важи како ‘глуп’, ‘бугарска глава’, ‘бугарски череп’ се изрази, ...се посматраат како глуп...
(Македонците, Р.И.) по карактер значајно се поживахни, подвижливи (отколку Бугари во кралството, Р.И.)“
Не случајно, Бугарија ја водат Македонци, кои со векови пребегнувале во султановото бугарско кнежество.
Македонците од Бугарија пребегнуваат во САД, Австралија и Европа- Бугарија ќе биде на Турци и Цигани!
(ФБ- 13.08.2020) Во 2033 година Бугарите ќе бидат малцинство во однос на Турци и Цигани: само глуп=глуп!
Naum Kajcevski Papata od posetata na Sofija , vo Skopje izjavi ...se raboti za dva razlicni narodi

ХРИСТИЈАН МИЦКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛЕ НА ВМРО-ДПМНЕ, СÈ УШТЕ МОЖЕТЕ ДА МУ ПОМОГНЕТЕ НА
НАШИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД: ТОЈ СО ФАЛСИФИКАТ ИСТОРИЈА НА ЕЛАДА СО НОВ ЈАЗИК САМО ОД
1868 ГОДИНА, КАТАРЕВУСА, КОЈ ПРОИЗЛЕГОЛ САМО ОД КОИНЕ (19 ВЕК ТАКАНАРЕЧЕН СТАРО-ГРЧКИ),
НАСЛЕДНИК НА СТАРО-ЕГИПЕТСКИОТ, НЕ СЕ РАБИРА-Л СЛАВО-МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК
(ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907)- ТОЈ БИЛ И СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК (ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ1815); А БУГАРСКА ДРЖАВА ИМАЛО САМО ОД 1908 ГОДИНА, СО БУГАРСКИ ЈАЗИК (Х.Л.ШТЕПАН) 1974;
СО АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ТУРСКИ КОЛОНИСТ БЕЗ ДОКАЗ НА СОПСТВЕНОСТ НА
ИМОТ СÈ ДО 1913 ГОДИНА СО МОНГОЛСКИ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК (1972 Г) КАКО ТУРСКИ БЕЗ РОДОВИ.
АКО ВИЕ ЈАВНО ОГЛАСИТЕ ДЕКА ЈА ПРИФАЌАТЕ КНИГАТА НА ЧУЛКАС ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι.
ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), СО ЕЛАДА СИ ЗАВРШУВАМЕ; АКО ВИЕ ЈАВНО И ГЛАСНЕ КАЖЕТЕ МАКЕДОНЦИТЕ
НЕМААТ НИШТО СО БУГАРИТЕ ИСТОЧНО ОД ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА, ПОТОА КИРИЛ СО
МЕТОДИЈ БИЛЕ САМО РИМЈАНИ=РОМЕЈЦИ-РОМЕЈЦИ БИЛЕ ЕЛАДЦИТЕ ДУРИ 1849 ГОД. (ФЕРГУСОН),
ШТО ВАЖЕЛО И СО ЦАР САМУИЛ, ЧИЈ ТАТКО НИКОЛА БИЛ ПОСТАВЕН НАМЕСНИК ОД МАКЕДОНСКА
ДИНАСТИЈА- КАЈ НЕГО ЦАРСКИ ЈАЗИК БИЛ КОИНЕ, А ЦРКОВЕН ЦРКОВНИОТ ЈАЗИК, НАСЛЕДНИК НА
КОИНЕ СО ИСТА СИНТАКСА ИТН. ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ДЕФТЕР (=ДЕ ФТЕР=ВТЕР=ВТОР) ОМЕР ПИШЕЛ НА
БРСЈАЧКИ И НЕ ГО ПОЗНАВАЛ БУГАРСКИОТ, А РАЈКО ЖИНЗИФОФ БИЛ ЛОШ ПОЕТ- БУГАРСКИОТ ЈАЗИК
НЕ ГО ПОЗНАВАЛ. И НА ХОМЕРОВИОТ СТИЛ ПИШУВАЛ КОЧО РАЦИН- АСНОМ ОФИЦИЈАЛИЗИРАН.
ХАНС- ЛОТАР ШТЕПАН ПИШУВА: „МАКЕДОНСКИТЕ АЛБАНЦИ, ВО НИВНАТА ЖЕЛБА ЗА СЕГРЕГАЦИЈА, ЗА
АКТИВЕН АПАРХЕЈД, НЕ ОСТАНАА САМО НА ЗБОРОВИ: СЕ ПАЛАТ КУЌИ, СЕ ДЕМОЛИРААТ ЦРКВИ, А
ХРИСТИЈАНСКИТЕ СЛОВЕНИ СЕ ПРОТЕРУВААТ, КИДНАПИРААТ, СО НАСИЛСТВО И УБИСТВА СЕ
ПРИМОРУВААТ ДА ГИ НАПУШТАТ СВОИТЕ ДОМОВИ, НЕ МАСИВНО И СПЕКТАКУЛАРНО, ТУКУ ВО
ПОЕДИНИ АКЦИИ, А СЕПАК СИСТЕМАТСКИ И КОНСЕКВЕТНО- И ОТТАМУ ВО ОСНОВА СО ИСТ ИСХОД И
СРПСКОТО ЕТНИЧКО ЧИСТЕЊЕ ВО КОСОВО“. ОВА ШТО ДОСЕГА ГО ПРАВЕА, СÈ СИ ПРОДОЛЖУВА!
РЕДНО Е ПРЕТСЕДАТЕЛЕ ХРИСТИЈАН МИЦКОВСКИ ГЛАСНО ДА ВИКНЕТЕ, ДОСТА НИ СЕ ГЕНОЦИДИ!
(ФБ- 15.08.2020) Со години го повикувам претседателот на ВМРО- ДПМНЕ, а тој молчи- ја крие вистината !
САМО СО ЕДНО- ПРОТЕСТИ ПРОТИВ АЛБАНЦИТЕ (АРНАУТИТЕ=ОДМЕТНИЦИТЕ) МУСЛИМАНИ=ТУРЦИ !
Бидејќи Албанците 100% се само Муслимани=Турци, а на просторите на Р.Македонија нив ги немало сè до 19
век, кои биле само колонизирани од Отоманите, како што Албанците редовно против нас кодошат и
протестираат, зошто ние Македонците истото не го направиме, како тие што го чинат против Православните
од 1913 година ?! Зошто ние Македонците како православни заложници на крволочните ѕверви Албанци со
човечки лик не протестираме ?! На Турција да и кажеме, таа нив да си врати назад; на Италија и Австрија
како создавачи на Албанија и Албанците; на другите европски држава, а и на гигантот САД сосе НАТО, 100%
непријатели на Православните. Па нас никаде не нема, ние немама никаква граѓанска инцијатива, а на тапет
од Албанците сме само ние двајца автори (со мене и почитуваниот Петар Поповски). Македонците знаат да
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критикуваат..., и да обвинуваат, но никаде ги нема да се саморганизираат. Изгледа во Р.Македонија нема
ниедна граѓанска инцијатива за да таа се организира и на овој напатен македонски народ да му помогне, не
се војни туку само со кажувањето на вистината на сите странски претставништа кои се во државата, а
нивната цел е само нас да не нема. Па никој нас нема да ни помогне- само ние самите сме оставени сами да
си помогнеме. Конечно е време, ние Македонците јавно да истапиме за нас Македонците во Р.Македонија, и
за оние во Арбанија, р=л, кои немаат никакви човекови права, а никако реципрочност. Со Рамковниот договор
Албанците ги признавме за народ, во кој нема финансиска рамка, без која дозволивме Албанците во нашата
Р.Македонија- ние друга и немаме- нашата крв да ни ја цицаат. Па Албаците се 100% исламски паразите. Да
завршам, мораме да се саморганизираме, а не сами само да се кодошиме, и меѓусебно да се истребуваме...
(ФБ- 15.08.2014) На неверници ништо да не им се плаќа: Албанците не плаќаат струја, вода, комунали итн.!
САД ПОД НАЈИТНО ДА ГО ЗАБРАНИ УПОТРЕБУВАЊЕТО НА ТИТОВИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ОД 1972
ГОДИНА КОЈ Е И МОНГОЛСКИ БЕЗ РОДОВИ ЗА МОНГОЛИЗИРАЊЕ БЕЛЦИТЕ НА БАЛКАНОТ-ГНАСОТИЈА !
Следи Ханс- Лотар Штепан (2004), Македонски јазол, пишува: „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 од Ларус..., Аму Буе кој пишува 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, е само 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 кој бил Хомеров славо- македонски (Чулкас).
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. (ФБ- 15.08.2017)
БИДЕЈЌИ БУГАРСКИТЕ КРАЛЕВИ САМИТЕ СЕ ПРОГЛАСУВАЛЕ ЗА МАКЕДОНЦИ, МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СЕ
И СЕКОГАШ ЌЕ СИ БИДАТ САМО МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ- ЕЈ КУТРИ БУГАРИ СО ИМЕ НА ТАТАРИТЕ !
Историски постоела Македонија со своите Македонци. Со Филип и Александар Македонски Македонците
владееле до реката Дунав. По потпаѓање на Македонија под Рим Балканците со избориле да ја возобноват
Македонија, што било во очите на Источното Римско царство- тн.Византија. Таа била само православна
држава со главен град Цариград- царски град. Источното Римско Царство сакало да ја обнови античка
Македонија. Тоа било меѓу 789 и 802 година. Темата (областа) Македонија го „опфаќала централниот и
западниот дел на Тракиската рамница, главен град бил Андријанопол, а втор по важност- Филипол“.
(Пловдив) Па имало само Македонска династија, македонска ренесанса пренесена во Италија... Династијата
владеела до реката Дунав. До Дунав владеел и Цар Самуил. Дури неговиот внук- Петар Делјан, во 1040
година, во Белград бил прогласен за цар- Белград е на Дунав.
Г.Острогорски, на стр.368, пишува: „Со истата енергичност, Василиј II (Македонски, Р.И.), веднаш по
завршувањето на граѓанската војна, ја почнува борбата против надворешниот непријател. Најсилен и
најсериозен противник му бил македонскиот цар Самуил...“; стр. 371: „Навистина...Кога Самуил ја видел
стравотната поворка, доживеал мозочен удар, и по два дена храбриот македонски цар умрел (6 октомври
1014 година)“.
Бидејќи книгава била македонско издание, да речеме, таа била дотерана- македонски. Ајде да видиме што
пишува друг руски автор- Д.Оболенски, на стр. 135, наведува: „За време на оваа сурова војна, Бугарите...
живеела политичката традиција на победената бугарска држава. И токму на тоа место, после смртта на
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Цимискиј во 976 година, четворица синови на еден локален македонски управник го кренале бунтовничкиот
барјак...“. Овде се говори само за „локален македонски управник“. Па кога бил тој „локален македонски
управник“ ? Само за време на Македонската династија создадена од Василиј I Македонски. Да прифатиме
дека и ова македонско издание било дотерано. Ама и Дукљанин Самуила го нарекува „македонски цар“. Се
заклучува, Македонија и Македонци имало, а се бугарско било ново.
Се говори за Македонија и Македонци, а бугарските цареви се прогласувале за Македонци. Во ватиканскиот
препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил нарече н Rex. Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones
Macedo. Па тие биле македонски кралеви; Пловдив бил главен град на Македонија. Историски Бугарија била
само Македонија. Време е Бугарија и Бугарите да признат се што било македонско само како македонскоденес сме 21 век, а не 19 век или 1913 година со Букрештански договор чиј рок еден век веќе помина... (ФБ15.08.2016) Бугарија била најголем фалсификатор со Константин (Кирил) Филозоф- тој бил само римјанин...!
БУГАРИ НЕМАЛО ВО 971 ГОДИНА- ОТТОГАШ ИМАЛО САМО ПАРДУНАВЦИ:ПАРДУНАВОН НА РИМЈАНИТЕ!
Димитри Оболенски, на стр. 211, наведува: „Благодарение на освојувањата и победите на Василиј II до 1018
година, бугарската држава на Самуил била анектирана кон Византиското Царство. Новоприпоената
територија била поделена на теми, како и другите царски области. С’ржта на Самоиловото Царство,
Македонија, станува бугарска тема со центар во Скопје. Територијата меѓу долниот тек на Дунав и планината
Балкан станува темата Паристрион, односно Пардунавон. Неодамна откриените податоци говорат дека оваа
тема со главниот град Силистрија, всушност била основана после победоносните походи на Јован Цимискиј
во 971 година и дека нејзината контуирана историја има краток прекин само за време на бугарските
освојувања кон крајот на десетиот век...“.
Бидејќи од 971 година немало никакви Бугари (Татари и Белци) залудно е што на Македонците им се одзема
основното човеково право тие да бидат тоа што тие сакаат да бидат. Денес, во 21 век, да се оспорува се
македонско е предрско и преневоспитано. (ФБ- 13.08.2016)
БИДЕЈЌИ ВО ЕЛАДА ЖИВЕЕЛЕ САМО СЛОВЕНИ, СЛЕДИ НАЈИТНО ДА СЕ ПРЕКИНЕ РАСПРАВАТА ЗА СÈ
МАКЕДОНСКО И ЗА МАКЕДОНИЈА-ЗА ВРЕМЕ НА КРАЛ ОТО ВО ЕЛАДА СЕ ГОВОРЕЛО САМО СЛОВЕНСКИ!
Авторите од 19 и 20 век пишуваат, Еладците= тн.Грци имале старо- грчки јазик, што не е вистина, затоашто
во селото Атина со сета Елада= тн.Грција се говорел само варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик, а
тн.старогрчки јазик бил само Птоломејов Александријски јазик- коине, чија прва граматика и прв речник биле
составени само во Александрија и тоа само 300-та г.п.н.е.- никако порано. Ова било повод атинската Илијада
Александар Македонски да ја има на јонски јазик и јонско писмо. Па таа само во Александрија на коине била
преведена и тоа само по 300- та г.п.н.е. Значи, само во 3 век п.н.е.
Бидејќи Апостол Павле не го познавал Атинскиот службен јонски јазик, него го прифатил за македонскиот
кралски двор на кралот Архелај- Апостол Павле творел на Александрискиот коине. Токму и затоа тој станал
прв христијански јазик.
Бидејќи во селото Атина сосе Елада народот говорел само тн.словенски, и коине не го разбирал, Кораис по
налог на Минхен и Виена во Парис од коине создал вулгарен (народен) коине- катаревуса и тоа како
германскиот јазик со 4 падежи. Со тоа што во Елада немало датив, следел димотики без датив. Бидејќи коине
бил и дативен јазик, Елада немала врска со Александријскиот јазик- коине.
Следат докази: Коине бил византиски јазик (Хан, 1865)- тој како христијански јазик во православието останал
како таков во Елада. Најдобар доказ наведува Фалмерајер (1830). Бидејќи коине постанал хеленски јазик,
Фалмерајер мислел Хелените го говореле само коине. Следи, според него, Хелените биле изчезнати- без
ниедна капка хеленска крв. Токму и затоа тој во Елада не нашол народ кој го говори коине туку само Словени
со словенски јазик, дури и со словенски акцент...
Неминовен е заклучокот, Еладците говореле само пелазгиски= тн.словенски јазик. Ова било затоашто Елада
била само Пелазгија, а Платон говорел пелазгиски.
Следи по убиството на Каподистрија, претседател на Елада (руски допломат), во Елада дошол Ото Баварски
(1815-1867), син на Лудвиг I (1786- 1868), крал на Баварија (владеел: 1825- 1848) и Тереза Шарлоте (17921854). Кога Ото имал 17 години (кога стигнал во Елада), како регент (кој во име на Еладците ќе владее),
пристигнал и грофот Јозеф фон Амансперг (1787- 1853), тогашен министер за надворешни работи и
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финансии (1828-1831) на Баварското кралство. Грофот дури ќе биде и претседател на Владата на Елада
(период: 1835- 1837).
Кралот Отон I од мали нозе бил одушевен од еладската= тн.грчка историја, ама и разочарен, што гледа на
сите страни словенско население во Елада, па дури и Шќиптари...
Наведеното било повод баварскиот принц Ото како прв еладски крал со народот говорел само на пелазгиски=
тн.словенски јазик. Па само со реформа на коине во Парис од страна на Кораис бил создаден катаревуса, кој
Цариградската патријаршија го прифатила дури во 1868 година. Па Еладците биле само Грци и Ромејци.
Па на почетокот на 20 век италијанскиот пратеник во Атина, Силвестрели (Silvestrelli), забележа дека Грците
се мешавина од Словени, Турци и Венецијанци: овде Словени се тн.Словени, Венецијанци=Венецијанци и
Турци=Турци-Скиптари.
Овие три примери со Фалмерајер, Отон и Силвестрели (1904 година) потврдуваат дека во Елада отсекогаш
се говорел само пелазгиски= тн.словенски. Па Фасмер и други автори утврдиле во Елада имало словенски
имиња пред да биде „инвазијата“ на Склавините= тн.Словени: област на коине била тема, а на народен јазик
склавина.
Следи јас, на 26.05.2012, да објавам книга: „Склавините=тн. Словени домородни на Пелопонес“. Во неа се
говори, Аварите, кога дошле на Пелопнес, тие таму веќе ги нашле Склавините. Овие биле само повеќебожци,
а Римјаните само христијани.
Книгата ја испратив до надлежните, со единствена цел, таа да биде повод за да се прекине расправата за сè
македонско, само поради тоа што, ако Пелопонесците биле домородни Склавини, и македонските биле
домородни. Меѓутоа, никој во Р.Македонија не презеде ништо. Напротив, Германската национална
библиотека неа ја прифати, и тоа после наведениот датум. Еден Германец лично дојде дома кај мене, и од
мене ја купи истата книга во два примери. Исто така, Баварската државна библотека неа ја стави во католог и
на интернет на 11.08.2014. Следи заклучок, само ние затајуваме во сè. Само до кога ?! (ФБ- 16.08.2014)
МАКЕДОНЦИТЕ, ЗАРАДИ ЛАЖНАТА ЕЛАДА ОД 19 ВЕК, НЕ СМЕ ПОДОБНИ ВО ООН, ЕВРОПА И НАТО !
ПА БИДЕЈЌИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА НЕМА НИЕДНА МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЈА, ТЕШКО НАС!
На 27.12.2017 објавив за Хомеровиот јазик само како славо- македонски на Леринчани од книгата на наш
Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907)! На ист ден секој месец поновувам- се молчи!
Во Википедија се кажува:Чулкас „во 1907 година издава речник ‘Доприносите на кон двојазичноста на
Македонците во споредба на славофонскиот со грчкиот’ со над 4000 думи од македонските диалекти, кои
според него произлегуваат од дорскиот древногрчки дијалект“. Па овој и другите биле само Хомерови.
Константин Порфирогенит (10 век), римскиот=ромејскиот цар од Македонската династија, кој столувал во
Цариград, ги наведува говорите од варварскиот јазик на Пелазгите- следи тие 5, 6... век биле и склавински:
„...јазикот на Хелените се дели на пет дијалекти: 1- Атички, 2- Јонски, 3- Еолски, 4-Дорски и 5-општи, со кои
ние секогаш ги користиме...“. Следи хеленски говори- коине бил службен и христијански јазик на Ромеите.
Ова лесно се образложува: Балканот е мало генетско-географско подрачје со варварски јазик на Пелазгите!
Следи потврда, во Македонија се говореле мноштво (општи) говори, од 6 век како склавински=тн.словенски.
Пак, Словенството било само според Слово, а имало и Божјо Слово- Македонците биле само домородни!
Уште ако кон ова да се додаде и германскиот лингвист Пасоф (1815), кој наведува, Хомеровиот јазик бил
словенски (чешки и словачки), Македонците со фалсификатот историја на Елада одма си завршуваме! ...
Во заклучокот на Циулка стои дека славофонскиот македонски јазик е автохтон и мајчин јазик на античките
Македонци. Циулкас умира во 1915 година, но, неговата книга е реиздадена во 1991 година и останува
неговата теорија со која тој докажува дека денешните Македонци се вистински наследници на античките
Македонци. Следи едно: антички=етнички Македонци со Хомеров јазик. Затоа него и други Елада ги убила!
Со тоа што со години ова го објавувам, молам поединци и партии, а никој не се јавува, како никој кај нас да не
е надлежен да ги заштити Македонците, како домородни во Р.Македонија, другите се само колонисти и
дојденци. Како што има многу Македонци нелојални граѓани на Р.Македонија, мноштво се и не-македонци!
Заради настанатата состојба, Македонците како македонски народ со македонска нација во Р.Македонија се
изиграни, и оставени сами на цедило, што ќе следи и изчезнување на Македонците, желба на САД и Европа!
Ова е повод, што само Македонците во светот од ООН не се признати како македонска нација. За ова беше
обвинувана само СФРЈ. Па бидејќи Р.Македонија 30 години е самостојна, Македонците ги водат неспособни
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личности, за лично обогатување за смрт на Македонците! И како “MK SKOPJE MOD” сме означена во НАТО!
(ФБ- 16.08.2020) Се поставува прашање, до кога ќе нема маж во македонските партии, здруженија и друго !
ВЕШТАЧКОТО СОЗДАВАЊЕ НА АЛБАНИЈА !
Во Balkanska Geopolitika, 13.07.2019, пишува Зоран Милошевиќ.
Зашто и како је створена Албанија
• Зашто и како је створена Албанија, потврђују Бечки тајни списи, Аустроугарска је вештачки створила нацију
• Албанци никада нису постојали као јединствени народ, већ их је народом и нацијом учинио аустроугарски
двор
• Ујединили су различита племена, сачинили један језик и све то потпомогли новцем како би, пре свега,
смањили српски утицај и тежњу ка ослобађању свих српских земаља од којих се добар део тада налазио под
влашћу Аустроугара
• На дуже стазе, циљ овог „пројекта“ је био да се у овом делу Европе који излази на Медитеран смањи и
утицај Русије
Ова тврдња изазвала је велике полемике и интересовање научних кругова у Европи, а изнесена је у
докторату недавно преминуле бугарске историчарке Теодоре Толеве (1968-2011). Рад под називом „Утицај
Аустроугарске империје на стварање албанске нације (1896-1908)“ заснован је на проученим документима
Царског архива у Бечу од којх су многи у то време били најстроже чувана тајна.
Толева је током истраживања и потраге за документима о међуетничким односима у Отоманској империји, у
царском архиву у Бечу нашла документе у вези тајних састанака на аустроугарском двору одржаних 1896. на
којима је договорено стварање компактне албанске нације.
По бугарској историчарки, меморандум о четири састанка која су одржана показује да крајем деветнаестог
века албанска нација још није постојала и да ће Беч учинити конкретне напоре да је изгради, хомогенизује
становништво, промовише јединство између католичких и муслиманских кланова, помогне новинарство и
образовање народа, издаваштво националистичких публикација, стварање једног унифицираног књижевног
језика, и тако даље.
Мотиви Аустроугарске империје су врло јасни: да краткорочно ублажи притисак Србије и Црне Горе, а
дугорочно Русије.
Аустроугарска принцеза Џералдина Наги-Апони на свадбеној церемонији током удаје за албанског краља
Зогуа I. Џералдина је већ неколико дана по првом доласку у Албанију била заручена за албанског краља, кум
на свадби је био премијер у влади бенита Муслонија а на медени месец су отишли отвореним Мерцедесом
540К који су као свадбени поклон добили од Адолфа Хитлера. Венчање је обављено крајем априла 1938.
године.
Докторат Толеве објављен је на шпанском језику по називом „Ла инфлуенциа дел Империо Аустро-Хунгаро ен
ла цонструццион национал албанеса (1896-1908)“ и она у фактографски богатом научном делу подељеном у
десет поглавља објашњава своје виђење настанка и развоја албанске нације на преласку из 19. у 20. век.
Бугарска издавачка кућа Сиела постхумно је објавила њен рад и на бугарском језику, а у децембру 2013.
објављен је и немачки превод овог рада под називом „Дер Еинфлусс Остерреицх-Унгарнс ауф дие Билдунг
дер албанисцхен Натион 1896-1908“.
Треба рећи да је своје име у бугарској историографији Теодора Толева изградила тиме што је била вредан
истраживач, професионално високих стандарда, вансеријски полиглота (говорила је шпански, португалски,
француски, италијански, руски, енглески, немачки).
Осим тога, скренула је пажњу још 2006. капиталним радом „Спољна политика Тјуле Андрашија и македонско
питање“, а ускоро се очекује постхумно објављивање њене треће књиге „Геноцид и судбина Јермена 1905“.
Основна теза Толеве је да је Беч учинио све да уједини различита и завађена албанска племена и кланове,
која у другој половини 19. века, по Толевој, нису имала развијену националну свест, већ су била расцепкана,
те да је бечка дипломатија активно помагала стварање унифицираног књижевног албанског језика,
издаваштво албанских националистичких публикација и развој новинарства и образовања.
Мотиви Аустроугарске за то су спречавање ширења утицаја конкурентске Србије и Италије, а индиректно,
преко спречавања Срба, то је било и спречавање ширења Руса ка Медитерану.
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Толева 1999. године први пут улази у Бечки империјални архив како би прикупила податке из архивске
документације о македонском питању. Трагајући за документима о томе, једнога дана сасвим случајно у једној
од фиока архива открива никад објављени меморандум о четири тајне конференције одржане на Бечком
двору 1896. године, а поводом планирања за стварање тада непостојеће албанске нације.
Иначе, ти састанци се помињу и у документу „Дие Албаниенполитик Остерреицх-Унгарнс ун италиенс 18771908 де Ханс Диетер Сцхандерл“ из 1971, што наводи и Толева у фусноти на 28. страни бугарског издања.
Полазна тачка њеног истраживања је 1896. када се Беч одлучује за активније деловање на простору јужног
Јадрана, а завршна тачка 1908, када Младотурски покрет преузима власт, чиме се мења дотадашњи контекст
за деловање Аустроугарске према отоманском наслеђу.
Прво поглавље под називом „Организација спољне политике“ односи се на објашњење спољње политике
Аустроугарске. Толева објашњава: „Сврха овог поглавља је да покаже ту традицију у спољњој политици
Империје, и њене организације рада тајне конференције у смислу реалног управљања“.
Она објашњава структуру, функције и прерогативе министра спољњих послова. Према аустријским
истраживачима, Министарство за спољње послове до сада никад није изучавано. Толева наводи два разлога.
Први је да Министарство почиње да представља истраживачки интерес сасвим одскора у потрази
одговорности за ултиматум који води до избијања Првог светског рата, а када су схваћени факти да је
Министарство радило у корист сопствених циљева и по својим сопственим механизмима. А други је
специфичност самог Министарства.
„Према Хелмуту Римплеру, још не постоји ниједна студија која открива суштину Министарства спољњих
послова као институције, односно која је директна веза између његове организације и његових активности“,
наглашава Толева.
Друго поглавље је посебно значајно, а зове се „План о Албанији или бечка рационалност или ирационалност“,
у коме Толева експлицитно пише да је сузбијање утицаја Србије један од рационалних елемената
Меморандума којим су обухваћене четири тајне конференције, али да је било ирационално упустити се у
пројекат изградње нације, јер је то тежак задатак, у супротности са војним начином мишљења.
Треће поглавље „Прихватање плана – дипломатски ризици и дугорочна предвиђања“ говори о неслагању с
планом представника аустријског генералштаба или појединих дипломата, којима је јасно да такав план крши
и одређене међународне норме. Међутим, план је прихваћен и поред гласова против.
Четврто поглавље под називом „Иницијативе Беча пред Османском империјом или бриге једног народа
између две империје“ говори се о конкретном заузимању аустроугарских конзула за завађена албанска
племена пред турским властима, јер ни Порта није имала високо мишљење о разбојништвима и клановима
подно Проклетија.
Пето поглавље „Путовања аустроугарских конзула кроз албаномуслиманско друштво или почетак једне
романтичне конспирације“, говори о успостављању веза аустроугарских конзула са вођама албанских
муслиманских племена.
У шестом поглављу Толева говори о „заштити вероисповедања“. Разрађује се такозвани Културпротекторат.
У седмом поглављу тема је албански језик, који се до тада писао на двадесетак различитих начина (грчким,
латинским и арапским словима), али се од 1908. стандардизује, у чему главну улогу има генерални конзул
Аустроугарске.
Осмо поглавље бави се школством, а девето је насловљено „Штампа – како Беч почиње да пише на
албанском“. Толева наглашава да се штампају различити материјали необично високог нивоа израде с
циљем да развију национална осећања код Албанаца у складу са закључцима Меморандума тајних
конференција из 1896. Углавном је реч о календарима, граматикама, историјским књигама. Врше се
многобројне образовне иницијативе.
У десетом поглављу, Толева расветљава улогу римокатоличког монсињора Прима Дођија, који је имао план
стварања северноалбанске кнежевине, где би главну улогу имало племе Мирдита. Такође, Толева је
приложила и читав низ досад необјављених докумената, који поткрепљују њену тезу да је албанска
национална ренесанса заправо кренула из геополитичких мотива „Ка унд Ка монархије“.
Она наводи постојање албанских комитета и у Букурешту и у Софији, а посебно се осврће на стварање
албанских школа у Италији и италијанских у Албанији. Интересантно је и спомињање Румуна Алберта Ђике,
који себе сматра потомком Скендербега, који активно лобира за албанску ствар.
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У закључку књиге Толева наводи и друге геополитичке околности. На пример, каже да Немачка не узима
учешће у овим аустријским акцијама, али је наклоњена Албанцима (из својих геополитичких разлога), док ред
Бекташија подржава Младотурску револуцију.
Енглези чувају неутралност, али гледају и благонаклоно на развој албанског национализма. Све то, као и
јачање суседа, утицало је на конкретне акције и обим помоћи Аустроугара албанским племенима. Менталитет
самих племена није ишао на руку аустроугарским плановима, али је за реализацију ових планова кључна
била изолација Русије у том периоду.
Толева закључује: „После детаљног прочавања архива можемо тврдити да на почетку 20. века албанско
становништво још не представља оформљену нацију. Етничке групе у Албанији живе изоловано, немају веза
међу собом, осим кад ратују. Могућности за њихово зближавање су практично ништавне, а убиства
уобичајена, чак и за људе из истог клана. У земљи постоје два основна дијалекта, али они су толико
различити, да се људи скоро не разумеју. Не постоји јединствени књижевни језик, већ више од двадесет
различитих начина писања на локалним дијалектима.
Коефицијент писмености не прелази чак ни 2%. Становништво припада трима вероисповедањима –
муслимани, православни и католици. Албанци немају национално сазнање, немају опште интересе, не
исказују солидарност и не развијају се у правцу буђења националних осећања. Према томе, почетком XX века
не постоји албанска нација„.
Толева сматра да њен материјал доказује да је Аустроугарска најзаслужнија за стварање албанске нације, а
1908. је кључна година, после које за формирање албанске нације настају боља времена. (ФБ- 16.08.2019)
ШКИПТАРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ НАСЕЛУВАЛЕ ВО ПОСЛЕДНИ ВЕКОВИ-АРНАУТИ САМО КОЛОНИСТИ!
А.М.Селишев, „Словенското население во Албанија“, Софија, 1936, наведува: „Албанските населби во
Македонија не се од дамнешно потекло. Албанците се населуваат во текот на XVIII и XIX век...“.... Академикот
професор М. Селишев тврди дека најголемата експанзија- движењето на Албaнците кон исток и север, се
одвивало од крајот на XVII век во текот на XVIII и XIX век. Продорот на Албанците во Македонија, како и во
Стара Србија, на Косово, се одвивало сè до балканските војни 1912- 1913 г.
Петар Влаховиќ вели: „Продорот на Турците...Настаните кои се одвивале на крајот на 17. и првата половина
на 18 век, во кои Арбанасите учествуваат на турска страна, го забрзува нивното продирање на исток длабоко
во јужнословенскиот етнички простор...“. Има совпаѓање. Затоа Арнаутите лажговци.
Од изложеното се потврдува, Арнаутите како Геги (Черкези и Татари) 90% и Шкиптари (Тоски) 10% се само
едно муслимански=турски колонисти, за чии имоти сè до 1913 година немале доказ за своина. Бидејќи ваква
била состојбата, се потврдува, Рамковиот договор е само расистичко-фашистички кој во светот постои само
во Р.Македонија како заговор на сè македонско, сè Хомерово и сè православно. И затоа тој мора итно да се
укине, и забрани монголскиот шкиптарски јазик, со кого во Р.Македонија ние Македонците финасираме за да
се обединат Арнаутите (Геги и Тоски), само малцинство<15% за наш геноцит. (ФБ- 16.08.2018)
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ, ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ) ЗАЛУТАЛЕ СО ПРАВОСЛАВНИОТ ДВОГЛАВ ОРЕЛ,
СО ВЕКОВИ НИШТЕЈЌИ СÈ ПРАВОСЛАВНО !
За залутаните Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари), Арнаути=Одметници, познати „чума“ на домородните
Македонци и „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 преданија- тоа е Крал-Свештеник. Во ИндијаШакра, или ‘Васеленски правител’. Во стариот Египет- Фараон, кој истовремено претставува и световна и
духовна власт“. (ФБ- 16.08.2017)
БУГАРИТЕ БИЛЕ ТАТАРИ- ТАТАРИТЕ ЖИВЕЕЛЕ НА КАВКАЗ. ДНК НА АЛБАНЦИТЕ БЛИСКИ НА КАВКАЗ.
ГРАМОСКИТЕ ВЛАСИ БЛИСКИ НА МАКЕДОНЦИТЕ, НО НЕ ОД МОСКОПОЛЕ... !
Според изворите, Бугарите биле Татари. Татарите живееле и на Кавказ. Бидејќи во 19 век меѓу Шар Планина
и Врање биле колонизирани околу еден... милион Азијати (Татари, Черкези...), денес Геги, нивната ДНК била
блиска со онаа на Кавказ. Тоа го утврдил академикот Георги Ефремов (МАНУ). Албанци во Р.Македонија се
90% Геги, воглавно Азијати, и само 10% Шкиптари= Тоски- од вкупно 17,1% Албанци (<15%, Р.И.), Шкиптарите
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во Р.Македонија се најмало малцинство. Како доказ дека Гегите и Тоските се два генетско- географски
оддалечени народи, тие меѓусебно не стапувале во бракови, не општеле...Па тие до денес меѓусебно не се
разбираат. Нив со малцинскиот шкиптарски јазик ги обединал само масонот и католикот- Тито во СФР
Југославија. Нив до денес ги подржува САД, Европа со нивната НАТО.
За Власите била надлежна д-р Људмила Ефремовска од Институтот за физиологија-отсек антропологија, при
Клиничкиот центар во Скопје. Таа изјавила во Форум: „Етничките Македонци се најсродни со овчеполските, а
најдалечни со албанските Аромани-Фрашериоти“. Се потврдува, нивната географската оддалеченост. Пак,
„...графичкиот приказ. Од него се гледа дека Македонците генетски се најблиски до Грамоските Власи од
Штип и неговата околина, додека крушевските Власи- москополци се нешто подистантни“...
А каква ДНК имале Македонците ? Македонците биле ДНК блиски на Критјаните, само домородци, а не
Подунавци и Заткарпатци. Бидејќи античките Македонци не познавале никакви Бугари, Словени и Власи,
заклучокот е еден- само антички= етнички Македонци со Хомеров славо- македонски јазик (Чулкас- 1907).
Да се надеваме, САД и Европа со нивната НАТО еднаш засекогаш ќе престанат Македонците, кои само тие
биле свои во својата Македонија, да ги истребуваат, процес кој сè уште не е дозавршен, што не се знае, кога
тој конечно и ќе дозаврши. (ФБ- 16.08.2016)
МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАСИ ИМААТ ЈАЗИК КАКО ВО ГЕНОВА, „БИЛЕ НАРЕЧЕНИ ГЕНОВЈАНИ НА ТУРСКОТО
ЦАРСТВО“ И „ПОСЕДУВАА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА“- ВЛАСИ СПОРЕД СЛОВЕНСКИОТ БОГ ВЕЛЕС !
Власите кажуваат, куќите во Охрид...Битола...Крушево...Лазарополе... биле влашки. Токму такви градежи има
и кај Македонците во Пакистан, но не на околните простори. Па тие биле само Бриги со бригискиот бог Арес
(јарес= јарец), чии рогови носел Александар Македонски, Пир кралот македонски и Георг Кастриот - кралот
македонски и епирски. Бригиски простори биле Пелагонија, Преспа, Охридско, Корча со влашкото Москополе
сè до со Драч како Бригос. Бидејќи Македонците во Пакистан не познавале Словени и Власи, такви никогаш и
немало.
За да се докаже дека Власите биле само Бриги (Брсјаци), тие ги имаат сите брсјачки гласови, дативното у во
презимињата, кои завршуваат и на ит- трето лице еднина...имињата ги правеле со ва-на-та (Молдова) и сите
гласови на Вук Караџиќ- тој творел само во 19 век новата ера. Следи ова говори Власите биле само одродени
Брсјаци.
Наведеното се потврдува со доказот што латинскиот јазик не бил народен, и затоа тој е мртов јазик. И токму
затоа не можеле Римјаните со латинскиот јазик да романизираат. Па можело да се романизира само со
народниот јазик на Римјаните. Кој бил народен јазик на Римјаните ? Дионисиј Халикарнишки, кој живеел во
Рим во 1 век н.е., пишува: Римјаните говореле варварски и пелазгиски. На истиот варварски= пелазгиски јазик
говореле Македонците- тој јазик останал во цел прв и втор милениум, а и денес 21 век. Тој бил само
склавински- во 19 век направен фалсификат во словенски. Пак, словенскиот бил Хомеров (Пасоф- 1815).
Па кога Власите се одродиле од својот брсјачки говор, и тие се латинизирале ? Кога тоа било можно ? Кога
можело тоа да се случи ? Само со крстоносните војни, никако порано, и никако инаку !
Јон Аргинтеану, стр. 149, пишува: „По окупацијата на Цариград од страна на Турците во 1453 година, еден
голем број на Геновјани пребегнале од Цариград во Москополе и неговата околина. Со тоа тој град го
претвориле во жариште на културата и цивилизацијата за цела Грција и Турција“.
Во следните векови продолжило латинизирањето, сè до одродени тн.Словени. Меѓутоа, Власите ги задржале
брсјачките традициите за градење на куќи. Ама добиле и нови, што било наследство на Геновјаните:
Стр. 166: „Уметноста како и златарскиот занает претставувале, всушност, монопол на Армн Македонците
(Власите). Изработените предмети од злато, отсекогаш биле насекаде познати, посебно што истите со
својата финоќа и убавина претставувале предмети од посебно значење. За нивниот вкус кон уметноста во
изработка на златни и сребрени накит со право Армните (Власите) биле наречени Геновјани на турското
царство. Тие знаеја, исто така, да го преработуваат и железото, изработувајќи пиштоли и пушки, според
вкусот на Арматолозите“.
Стр. 178: „Армн Македонци во Романската држава:.- Армн Македонците, посебно тие кои припаѓаат на
Москополската група, кои од секогаш поседуваа цивилизација и култура, одиграа значајна улога во
романската држава. Посебно активни беа Мунтенија и Молдава. Во сите случаеви, Армн Македонците
заземаа високи функции во државата. Меѓутоа, некои од нив, со оглед на тоа што го употребуваа грчкиот
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јазик и писмо, се изјаснаа за Грци. Никола Зервули, кој раководел со граѓанската школа во Јаш, бил од
Мецова. Милетие, првиот типограф во Романија бил од Моловиште. Старвин, кој е опеал херојската поема за
јунаштвото на Михаил Војвода, бил Влав од Малсиана (Епир). Буржоската класа на денешната романска
држава е формирана, повеќе од Армн Македонци, отколку од Грци“.(Власите се Епирци,а не Македонци, Р.И.)
Да не се изуми, Геновјани со себе носеле богатство, богатство што останало и во следните векови, чии
традиции се одржале понатаму, а Македонците страдале.
ДОПОЛНА: Во колку се појави нов доказ, наведенот мозаик ќе се прошири. Ова е неминовно затоашто ние
Македонците сме биле Словени- Дојденци, а Власите биле Македонци. Очевиден е случајот со Македонците
кои живеат под окупација на Елада од 1913 година- тие се протерани од своите огништа, а нивните имоти
биле преземени од Власи...- Власите како Грци до денес нас Македонците не оспоруваат...- уништиваат итн.
(ФБ- 09.08.2016) Романскиот јазик бил латинизиран словенски јазик (Вотсон). Власите биле романизирани.
Власи било според поимот Влас, според словенскиот бог Велес (Кавендиш- Линг): Велес=Волос=вол(о-с)...
АТИНСКО НИШТО НЕМАЛО- СÈ БИЛО УКРАДЕНО: ЗАКОНИТЕ, ПАРАТА, ИЛИЈАДА, АТЛАНТИДА ... !
Андреас К. Хајне пишува: Хетитите го презеле правото од Вавилонците, нивните закони им се блиски на
Солон отколку на Хамураби. Па законите во Атина биле од Истокот. А ова говори, ништо во Атина и не се
родило. Во Атинската пара бил втиснат буфот, кој бил божицата Семирамида од Месопотамија. Па ова не
било сè: Редацискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) украл од Гилгамешовиот еп делови за Илијада, а ги
заменил бокалите за вино само во еден коњ. Сè друго останало истото. Кога некој е арамија, тој сиот свој
живот е арамија. Следела арамиската Атина, во име на Солон, дело на Платон, дури ја украле Атлантида од
Египет... И конечно Атина, со зграда на собрание подигната со иста скица на она што била и во Минхен со
баварско знаме,јазикот коине (19 век т.н.старо-грчки) од македонска Александрија од 300-та г.п.н.е. и’ го
прогласиле за атински и еладски на циганската Елада, а во 2019 година македонската историја ја прогласи за
еладска. За сè ова не била носител самата Елада туку расистичко-фашистичките ѕверски САД и Европа! (ФБ17.08.2020) За потсета, германски станале руските Елада и Бугарија. Пак, Шкиптарија била само германска !
АРТУР ВАЈГАЛ ЗА МАЈКАТА НА ФИЛИП ВТОРИ, БАБАТА НА АЛЕКСАНДАР, БИЛА КРВОЖЕДНА ЖЕНА:
Таа е крвожедна Линкестидка, убиец на мажот, двата сина и ќерката, во Денешен весник, 28.06.2018.
„Артур Вајгал е англиски египтолог, новинар и писател, кој меѓудругите, го има напишано и делото
Александар Велики. Роден е 1880, а умрел 1934 година. Во книгата тој мошне често ги употребува поимите
Грција, грчки и слично, кои во времето за кое пишува не постоеле, па очигледна е неговата тенденција во тој
правец, но сепак книгата е извонредна. Ова е приказната за мајката на Филип Втори, односно за бабата на
Александар, Евридика, но и за тоа како таткото на Александар доаѓа на престолот. Извонредна сторија која
вреди да се прочита, а обрнете внимание на термините што Вајгал ги употребува, на разликата меѓу
Македонците и Хелените, која тој колку и да ја сокрива одново и одново избива на површина и посебено
обрнете внимание на последната реченица од овој извадок.
Архелај, како што ни кажува Тукидид, многу повеќе направил за да го цивилизира својот народ од секој друг
крал пред него, а во текот на неговото владеење толку бргу се ширела грчката култура меѓу народот од
македонските низини, што претпоставувам дека само племениците во планинските предели можеле да се
наречат „варвари“ во денешна смисла на зборот. Тој го преместил главниот град од примитивната Ајга, на југ,
во Пела, жив трговски центар на околу 20-тина милји од морето и на кусо растојание на северозапад од
Солун. Градот се простирал на едно ниско ритче и гледал кон езерото Борбор, денес Ениџе, чии води биле
комерцијално употребувани и поврзани со морето преку пловната река Лидија. Денес, езерото е непривлечно
мочуриште, бучно од крекањето на жабите и брмчењето на инсектите, но во старо време тоа било бистро и
длабоко. А големите трговски бродови од Егејското Море можеле да се укотват под ѕидините на градот.
Биле изградени убави патишта, кои се протегале од Пела до најоддалечените краеви на кралството, а самиот
град со своите докови и складови бил убаво испланиран. Последниот казнен поход на кралот во
Пелопонеската војна довел до образување на дисциплинирана македонска војска. Архелај го посветил своето
внимание на организација на навистина голема војска, повикувајќи ги грчките офицери да ги обучуват
неговите луѓе и купувајќи бродски товари со грчко оружје и воена опрема. Додека Атина и Спарта, како и
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нивните сојузници, си ги сечеле гркланите едни на други во оваа навидума бескрајна борба, македонскиот
монарх, всушност, создал држава за која се надевал дека еден ден ќе стане важен фактор во грчките работи.
Тој бил голем покровител на уметностите, а нарушената состојба во Грција придонела многу прославени
писатели да дојдат во Пела во потрага по мир и тишина. Еврипид, славниот драматичар, заминал од Атина
веднаш по создавањето на својата трагедија Орест во 408 г. п.н.е. и се населил во дворецот на овој
просветен македонски крал, каде ги напишал своите Бахки. Тој тогаш има седумдесет години и се вели дека
една од причините што си заминал од Атина била таа што му се потсмевале поради неверноста на неговата
жена која се вљубила во неговиот водечки артист Кефисофон. Меѓутоа во 406 година п.н.е. Еврипид трагично
го загубил животот: го нападнале бесните кучиња на Архелај кои ги чувал на дворецот и толку свирепо го
искасале што умрел.
И епскиот поет Хајрил од Самос кој напишал неколку додворливи стихови во чест на Архелај и кој бил
навистина отмен, ги поминал последните години од својот живот во Пела и таму умрел. Меѓу другите
прославени учени луѓе, кои го уживале гостопримството на Архелај, бил и Тимотеј, пријател на Сократ и
Платон, кому Атињаните му се потсмевале поради неговото феминистичко однесување. Големиот сликар
Зевксис добил задача да ги наслика ѕидовите на кралскиот дворец. Тој долго време додека го правел тоа,
бил жител на Пела. (Не Зевкидис туку само Зеукидис, не у=в, туку у=л Зелкидис: зеука=зелка, Миука=Милка,
Р.И.)
Би можел патем да напоменам дека Зевксис бил научен да добива многу висока цена за своите слики и, на
крајот, толку многу се збогатил што почнал да ги подарува сликите од причина што никој не можел да плати
толку колку што тој сметал дека вредат. Бил мноу задоволен со себе и горд со своето име и богатство и
оддавајќи и се на склоноста која се чини тие денови често го придружувала уметничкиот успех, на неговата
облека со големи златни букви било извезено неговото име. Меѓутоа тој морал да признае дека постои еден
друг уметник, кој бил исто така надуен, а причина за неговото болно признание била следнава случка:
Зевксис толку верно нацртал грозд што, се вели, птиците биле заведени и се обидувале да ги јадат
зрнцата.Таа слика тој ја понудил на конкурс на кој учествувал и Пархасиј. Судиите толку биле воодушевени со
сликата што Зевксис, не сомневајќи се дека ја добил наградата, се свртел кон Пархасиј и весело му рекол да
побрза и да го тргне пердето кое ја покривало неговата слика. Но, ова перде за кое тој мислел дека е
вистинско, било всушност било сликата на Пархасиј.
Архелај бил убиен во 399 година п..н.е. по што уследил долг период на анархија поради која грчките уметници
избегале, на врат на нос, во својата земја. Најпосле во 389 година п.н.е. престолот го зазел Аминта Втори,
син на некој си Филип, братот на кралот Пердика кој предизвикувал немир. Новиот монарх започнал да
воспоставува ред со казнување на непослушните горштаци од Линкестида (Линкесгтидите се македонско
племе кое живеело во тогашна Горна Македонија, околу денешната Пелагонија и Мариово, н.з.), а потоа за да
ја осигура нивната одново здобиена вазалска верност, се оженил со ќерката на нивниот водечки принц, Ирас,
која се викала Евридика која, на крајот се покажа како најперфидно и најкрвожедно суштество. Во овој брак се
родиле три сина – Пердика, Александар и Филип и една ќерка чие име е непознато.
Неколку години Аминта Втори имал тешкотии да го задржи престолот со оглед на бунтовите во земјата,
притисокот од Персија кој сега силно се чувствувал и повременото вооружено вмешување на Грците. Еднаш
бил натеран во бегство, а Пела се нашла во рацете на Грците од Олинт, колонија која го поседувала
поголемиот дел од западната страна на Халкидики, по должината на источниот брег на Солунскиот залив. Во
овие денови го опишуваат дека бил исфрлен од своето кралство, но околу 379 година п.н.е. се вратил во
дворецот и Олинт не го издржал неговиот напад што го извршил заедно со Спартанците.
Неговата ќерка се омажила многу млада за некој си Птолемај од Алорос, но мајка и, дивата Евридика била
вљубена во овој Птолемај кој бил амбициозна и угледна личност. И кога во 369 година пред н.е. година п.н.е.
Аминта починал, некои верувале дека таа е одговорна за неговата смрт – веројатна претпоставка. Најстариот
од тројцата синови, меѓутоа успеал да го заземе престолот и во историјата тој е познат како Александар
Втори, но Евридика бргу ја испланирала неговата смрт со цел заедно со својот љубовник Птолемај да ја
грабне врховната власт. Судниот млад крал бил поканет да го гледа воениот тац на Птолемај и неговите
вооружени воини; но во екот на играта Птолемај скокнал врз него и го убил.
Плановите на убијците меѓутоа скршнале во друг правец. Еден претендент на престолот, кој се викал
Павзаниј, обезбедил голема помош и потпомогнат од некои грчки елементи, настојувал да ја осигурни круната
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за себе. Гледајќи дека се ќе изгуби ако победи Павзаниј, Евридика побарала помош од Атина. Затоа големиот
атински војсководец Ификрат бил испратен во Пела да ја испита работата. Овој Ификрат бил човек кој во
животот постигнл се со својата способност. Бил син на кондураџија, а еднаш во животот му помогнал и
починатиот крал Аминта, заради што тој сакал престолот да остане во неговото семејство и бил готов да го
прифати убедувањето на Евридика дека убиството на нејзиниот син Александар, поради некоја заборавена
причина, било оправдано. Се вели дека таа ги подучила своите двајца синови да се залепат за атинскот
војсковдец и да ја побудат неговата милост, а Ификрат послужил као орудие за да се истера претендентот од
кралството и постариот син да дојде на престолот, како Пердика Трети заедно со Птолемај како регент. Потоа
Евридика го испратила Филип во Линкестида каде нејзини луѓе го држеле како заложник, веројатно поради
тоа што горштаците не верувале дека намерите на Птолемај кон нив се чесни.
Во ова време грчкиот град држава Теба, во Бојотија, територија јужно од Тесалија и северно од Атина, бил во
зенитот на својата моќ и во почетокот на 367 годидна пред н.е. големиот тебански војсководец Пелопида, кој
со своите големи потфати станал најмоќен човек во Грција, случајно учествувал во еден воен поход во
Тесалија, близу до македонската граница. Бидејќи бил доста силен и можел да изнуди пријателско
однесување од Македонците, тој од нив побарал заложници, и така, Филип, како заложник бил префлен од
Линкестида во Теба, каде останал речиси три години. Но, кон крајот на 365 година пред н.е. Пердика се
ослободил од неподносливата васт на својата мајка и нејзиниот љубовник Птолемај. Птолемај бил убиен,
Евридика избегала во својата ридеста земја, а Тебанците му дозволиле на Филип да се врати во Пела и да му
помогне на својот брат крал.
Идните неколку години во Македониј било мирно и Пердика Трети го повратил покровителството над грчките
уметници и учени луѓе кои толку го одликувале дворот на починатиот Архелај. Но во 359 година пред н.е
неговата непомирлива мајка Евридика ги кренала Линкестидите на бунт и Пердика или паднал во битка
против неа или бил убиен на нејзино наговарање, па така оваа страшна жена била одговорна за смртта на
својот маж, на два од трите сина и веројатно на ќерката, бидејќи не слушнавме ништо за неа откако таа и го
презеде мажот Птолемај кого исто така го доведе до уништивање.
Пердика го ставил своето мало синче Аминта за наследник, а Македонците веднаш го прогласиле Филип за
негов старател и регент на кралството. Но претендентот Павзаниј повторно се појавил на хаотичната сцена,
како и тројцата полубраќа на Филип, Архелај, Аридај и Менелај кои ја барале круната. На ова збунетиот народ
му ја понудил круната на Филип кој желно ја прифатил. Затоа претендентите Павзаниј, Аридај и Менелај
избегале од земјта, Архелај бил фатен и убиен, а Аридај кого Атињаните го сакале, бил убиен кога Филип
гордо влгол во македонскиот главен град.
Токму овој Филип, полу Линкестиец, полу Македонец, син на крвожедната Евридика, му бил татко на
Александар Велики“.
Евридика=е ври дика до дикис: ври=врие, водата во изворот врие- кипи. Водата во вирот вриет, кој е како
свијок со својот вртлог. Следи селото Скочивир=скочи вир, откаде истекло Пелагонското Езеро, кое опстоило
како Битолско Блато сè до 1963 година со својата јагула која се сретнува во Илијада. Од езерото се добивало
по 2 тони риба, трска, шамок, птици- езерото се најдувало на патеката за птици селници. Бидејќи смртта на
птиците селници е огромна, за повратување на езерото на илјадниците хектари солени површини, Европа ќе
инвестира...Следи Линкестида, според линк, Хераклеа Линка од линка=лин ка: лин за линее- тече. Низ
Хераклеа линее- тече рекичка: антички=етнички Македонци. (ФБ- 17.08.2018)
БИДЕЈЌИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ГО ПОЗНАВАЛ САМО АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК- КОИНЕ
(ТН.СТАРО-ГРЧКИ), А НЕ СЛУЖБЕНИОТ ВО АТИНА, КОИНЕ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИОТ !
Античките автори, кои пишеле за Александар Македонски, не го познавале коине (тн.старо-грчки)- тој до
денес се изговара на македонски јазик 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 биле Македонци со 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
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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 пишувал 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-египетски. Тој бил заменет со коине. За староегипетски да биде заменет
од со коине, коине морал да произлезе само од него- инаку тој би бил претежок за употреба...(ФБ- 17.08.2017)
ТАКАНАРЕЧЕНАТА ТРОЈА БИЛА САМО НА ВЕЛУШКА ТУМБА С.ПОРОДИН БИТОЛА, А НЕ ПОСЕВЕРНО !
Археологот Ч.Блеген пушува дека Троја IV настрадала од земјотрес, а дека Троја VII настрадала од старобалкански племиња во текот на нивното поседување на Анадолија- Бригите. Како поткрепа на изложеното се
наведува и дека чудната околност што ахајските борци под Хомерова Троја го гледаат родувањето на
сонцето полни девет години на врвот на морето, и затоа зората е „ружичаста“ или „ружопрсна“, а не на врв на
планината. Како што и во Хомеровото доба по своја прилика сонцето морало да се родува на истокот а не на
западот. Со ова се поврдува дека локацијата на таканаречена Троја морала да биде на Балканот, во Бригија,
во Пелагонија, на исток езеро (големо езеро=море), Пелагонското Езеро, на запад висока планина
митолошката Баба со Пелистер, две езера=очи, молика... Т.н.Троја морала да биде најстарата населба во
Европа, на Велушка Тумба- Породин, Битола, на простори говедарски и коњарски, не посеверно за магаре!
(ФБ- 18.08.2020) Царскиот друм (Виа Егнација) врвел Хераклеа Линка, Велушка Тумба и Линка (Евридика).
ДАЛИ ИМА ДОКАЗ ДЕКА ГЕРМАНЦИТЕ СЕ ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ- НИВНИОТ УМЛАУТ Ä, Ö, Ü- E. И СЛЕДИ
ДА ЖИВЕЕ ЗАСЕКОГАШ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ !
Според изворите, митологијата на Словените била истоветна со на скадинавските земји, што важи и за
германските. Токму овие народи пишеле на руни, како што било кај Русите со својот бог Перун кој се славел
кај Етрурците во кои имало кирилични слова. Италија била словенска, поради што книгата на Јан Колар била
забранета. Па како нема да биде словенска кога Римјаните говореле само со својот варварски=пелазгиски
(Дионисиј-1 век)- само словенски, а Рим го создале Етрурците. Според Херодот, Тукидид, Платон, Дионисиј...
Јустин..., Хелените, Македонците, Етрурците, Римјаните... Пелазги со варварски=склавински=словенски јазик.
Германија била словенска (Иво Вукчевиќ). Германија била само склавинска=повеќебожна, што било и
источно од реката Рајна. И следело Апостолот Бинифациус (8 век) во тој век нив ги покатоличувал.
Претходници на Франките биле Меровинзите, со потекло од Балканот (според сите автори). Франкот Отон
Први со Самуил со еден негов брат непознат кој тој бил разговарал само на наш склавински јазик, а
Склавините на Балканот го обожувале Хора- тој бил египетски Хорус или ведски Кришна во Индија. Следи
Македонците биле домородци со својот Хомеров јазик, кој не се разбира-л со македонскиот коине (во 19 век
тн.старо-грчки) наследникот на староегипетскиот, што важи и со еладски катаревуса наследникот на коине, а
службен само од 1868 година. Како што не се разбира-л Хомеровиот јазик со коине и катаревуса, тој не се
разбирал ниту со латинскиот кој не бил дело на Римјанинот или Латинот туку само Греикот (Гркот) Л.
Андроник, наследник на коине 240 г.п.н.е.
Бидејќи Хомеровиот јазик бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) па и само славо-македонски
(грчки лингвист Чулкас- 1907) итн., тој го содржел словенскиот темен локал. Токму тој темен вокал го немало
во Александријскиот Птоломејов јазик коине, што било и со неговиот наследник латинскиот, а тој се содржи во
романскиот, влашкиот (ã), шкиптарскиот (ë), сите јазици во Франција, португалскиот (...крајно е), тој како таков
се содржи и во германски протестантски јазик на Словенот Лутар, со кого Германците ги обединал Словенот
Бизмарк. Таквиот темен вокал се содржи како умлаут (преглас, превој на вокал) во германскиот словенски
јазик во ä (ae), ö (ое), ü (уе). Исто така, темниотвокал се содржи во шведскиот (свенски=с венски=вен с ки)...
Е мој македонски народе, со својот Зевс, кој бил Перун дури и во Перу, да сте ми живи и здрави итн. (ФБ18.08.2018) Да се потсетиме, Македонците сè уште страдаат од германските Елада, Бугарија и Скиптарија!
МАКЕДОНСКО ИЛИНДЕНСКО- БУГАРСКО ПРЕОБРАЖЕНСКО; ДВАТА НАРОДИ СО ДВЕ ЗНАМИЊА
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Семејството на Василиј II Македонски Никола, татко 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
само 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 подароци на императорот на
Светоторимско Царство, Склавината била самовила, со нејзината грација со русокоса девојка, во раката го
држи Сонцето и облечена во носија. Па според некои, знамето на Самуил било црвено со зацртано Сонце.
Неговиот посед го презеле Комнени, кои биле Македонци (Р.Ланге)...Нивни наследник бил Ѓорѓи Кастриот...
На кој јазик говорел Самоил ? Според изворите, Самоил со еден свој брат, непознат кој тој бил, двата со Отон
I разговорале само на склавински јазик. Ова објаснува, никогаш немало било какви Словени со свој словенски
јазик, туку имало склавински јазик кој бил варварски=пелазгиски- само Хомеров јазик.
Па Самуил бил само склавински цар, а никако било каков бугарски цар. Самоиловата држава немала ништо
со бугарската која повеќе и не постоела- Самуил немал ништо со Трновската црква за тој да биде бугарин.
Па следи што сакале и што биле бугарските кралеви ? Само едно: Македонци- Во ватиканскиот препис на
Манасиевиот летопис, ханот Крум бил наречен Rex. Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo.
За Македонец се прогласил и Цар Душан...До 1808 година постоел Македонски Полуостров.
Илинденците во 1903 година не вееле знаме на султановото бугарско кнежество туку своето само
македонското, што било и кај сите претходни македонски востанија- едно македонско=македонско.
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: Па без било каква врска со македонското.
Со Илинденското востание била создадена држава како Република. Напротив, Бугарската држава со свој
државнотворен народ бил само од 1908 година.Токму и затоа Македонската Република претходела 5 години...
Знамето на Илинденското востание 1903 год. и Илинденското на АСНОМ-ска Македонија се со исти
карактеристики. Истите карактеристики се провлекувале со векови, а не само во 1903 год.-сè посебно.
Бидејќи знамето означува територија, бугарското знаме не се веело во...Костур...Смилево...Крушево ...,
Македонија никогаш не била бугарска од бугарска држава, со свој бугарски народ и бугарско знаме.
И конечно, ако Илинденското востание би било бугарско, Бугарија тоа востание ќе го подржеше. Тоа
султаново Бугарско кнежество не сакаше никако да успее, и затоа тоа не испрати помош. Ако ние сме Бугари,
Бугарија нема да се сојузува со Грција и Арнаутите. Како што Бугарија не сакаше да успее Илинденското
востание, таа беше во сојуз со Арнаутите. Наоружувањето за Р.Македонија во 2001 год. не влезе од Бугарија
туку само од Грција чиј заеднички непријател се Арнаутите- следи овие биле бугарски браќа. (ФБ- 18.08.2018)
ДОКАЗ ДЕКА БУГАРСКАТА ИСТОРИЈА Е САМО НА ЛУДАЦИ БУГАРИ, ПРОГЛАСУВАЈЌИ ГИ РИМЈАНИТЕ
КОНСТАНТИН И ДИМИТРИЈА СОЛУНЧАНИ БУГАРИ, СТАРОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИКОТ НЕ САМО КАКО
БУГАРСКИ ТУКУ СТАРОБУГАРСКИ ЈАЗИК, А ТОЈ БИЛ МАКЕДОНСКИ И САМО МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТ!
Историски било и е познато дека Солун никогаш не бил бугарски, тој никогаш не бил завзенен од Бугарите
Татарите со својот старо и ново татарски чувашки со кого дома говорел Симеон, како и следните Бугари...
Еве и доказ: Hermann Kinder/Werner Hilgemann (1964, 2015), dtv-Atlas Weltgeschichte, стр. 111, наведуваат:
“Сите словенски држави покушуваат да основат самостојни цркви (автокефални односно патријаршии). На
македонскиот диалект изградениот словенски јазик постанува јазик на словенските цркви и како јазик за
пишување на балканските и источните Словени...“.Се заклучува, бугарски бил само татарски чувашки јазик!
Тоа што со договорот со Бугарија Солун, Браќата и говорот биле прогласени бугарски, дури и Цар Самуил чиј
татко Никола бил поставен месник само од Македонската династија, со спогодбата со Елада сета историја на
Македонија и Источноторимско Царство биле еладски, а Елада ја подржува Бугарија за Кирил и Методиј сосе
Цар Самуил, Бугарија и Елада останале расистичко-фашистички, како што биле и нивните создавачи! (ФБ- 12.
08.2020) Елада, Бугарија и Шкиптарија останале до денес германски, а Франките го воделе Ватикан од 800 г. !
ИДИОТ МУСЛИУ, КИЧЕВО СЕКОГАШ БИЛ И ЌЕ БИДЕ МАКЕДОНСКИ-АРНАУТИ(ОДМЕТНИЦИ)СЕ СТРАНЦИ!
Муслиу: „Да не се дозволи Кичево да се врати во рацете на Македонците!“, 17.08.2021-Кичево бил македонски
и секогаш ќе биде македонски затоашто Арнаутите биле само Турци без доказ на сопственост на имот сè до
1913 година кој бил грабнат православен имот. До денес Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) арамии...!
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КУТРИ МУСЛИУ, ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК НЕ Е КАКО ФРАНЦУСКИОТ ТУКУ МОНГОЛСКИ БЕЗ РОДОВИ !
АРНАУТИ, А ТУРЦИТЕ НЕ ПРИЗНАВААТ АЛБАНЦИ, ДА СИ НАУЧЕТЕ КОИ СТЕ И ОТКАДЕ СТЕ ДОШЛЕ !
За Муслиу, на 17.08.2020, Канал 5, во емисијата „Само вистина“, шкиптарскиот јазик бил како францускиот.
Па бидејќи францускиот јазик не бил илирски, Шкиптарите немале врска со Илирите. Илирите биле/се лага.
Според него, шкиптарскиот јазик бил индоевропски. Во овие јазици има родови, што не е во шкиптарскиот.
Македонците се делеле на антички Македонци и словенски Македонци. Па бидејќи словенскиот јазик бил
Хомеров, потврдено од германскиот лингвист Пасоф (1815) а и славо-македонски за грчки лингвист Чулкас
(1907), Македонците биле чеда на Хомер. Следи тие биле домородни. Ова се потврдува и со анализите на
ДНК- Македонците им се поблиски на Критјаните, но не и на Подунавците и Заткарпаците. Тоа што кутриот
Муслиу говори и за антиквизација, кој и ја исмејува, е предрско. Наспроти Македонците, Арнаутите никако не
можат да говорат за такво нешто, затоашто Арнаутите не биле познати до 19 век (види Григор Прличев).
Бидејќи Арнаутите постојат како 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Тоски (Шкиптари), сооднос кој е нивни, не
е можно од северна Шкиптарија откаде се Гегите од тој мал незнатен број Геги да потекнуваат Гегите во
Р.Македонија, Јужна Србија и Црна Гора. Па прекубројниот број на Геги вон Шкиптарија биле само од оние
кои во 19 век биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање. Според изворите, кои сум ги користел, веќе
повеќе од мене наведувани, тој изнесувал не само 1 милион, и преку 1 милион. А само за пример се наведува
и што пишувал Густав Вајганд (1924), по Кримската војна биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000
Черкези итн. Гегите како Кавказци се со бело кавказко капче (кече), со кавказки традиции..., ора, јазик итн. За
ова да се потврди ќе мора да се земат ДНК-анализи и крвни проби за крвната група Б и АБ...
Бидејќи тој познавал 6 јазици, веројатно, во нив го вбројува и шкиптарскиот, реформиран во 1972 година.
Токму овој Гегите во Црна Гора не го познавале до 1980 година, внесен од Косово, каде таму се изучувал. Па
како тој и ќе го познава гегскиот на кавказките Геги (Черкези и Татари) со кавказко бело кече, кавказки
обичаји, носии, ора..., кој е сосем друг јазик, со народ од кавказките монголски простори итн. Токму и ова е
повод што Шкиптарите со Гегите сè до денес меѓусебно и не се разбираат. А исто така, тие меѓусебно и не
општеле и нестапувале во бракови. Во 1997 година тие Шкиптарија сакале да ја поделат: на југ Тоски, а на
север дивите Геги. Ова говори, тие во Шкиптарија во 1997 година сè уште не биле обединати. Токму нив ги
обединал во СФР Југославија англискиот масон и католик Јосиф Броз Тито. А разбирливоста меѓу тие два
различни јазици со потекло од многудалечни простори е воглавно со монголските зборови, многубројни и во
шкиптарскиот јазик, без родови. Ова до денес е основ, Арнаутите како Турците да ги немаат родовите. Ним
како Турци Хомеровите родови како славо-македонски (Чулкас- 1907) не им биле потребни. А како тие ним ќе
им се потребни кога тие како Турци го сакале само турскиот јазик, дури во 1956 како Турци се селеле Турција.
А според авторите, Арнаутите биле муслимани. Следи тие немале врска со било какво потекло, туку само
едно: Арнаути=Одметници. Еве некои примери: во Преспа православните, за три дена, биле обрезани или ќе
играл ножот и пушката. Со пушката в раце, во Полог православните биле арнаутизирани, состојбата се
менувала од година в година, за три години, сè се разрешило... Па во Шкиптарија комунистот, Енвер Хоџа
чедо на Тито, Сталин и Мацетунг, извршил тиха исламизација, таа од православна станувала муслиманска.
Меѓутоа, во неа Тоските=Шкиптарите и Гегите никој не можел да ги обедини. Ова било повод, тие во 1997
година меѓусебно да се борат, Шкиптарија на југ за Тоските, а на север Гегите во Гегелак неа потполно да си
ја поделат. Поделбата била спречена од Италија и Австрија. Со тоа што Шкиптарите вон Шкиптарија се
обединуваат со кавказките Геги со кавказкото кече..., е потврда, Шкиптарите останале без достоинство...
За потврда дека Арнаутите биле и се само Турци, тие во пописите, кои си ги одбегнуваат кога за бројноста
лажат, попишувајќи и мртовци..., како и во избори говорат Македонците се само христијани (православни), а
Албанците само муслимани. Како Албанци се попишуваат и гласаат не-албанци: Македонци со исламска
вероисповед, Срби муслимани, Бошњаци, Турци...и Роми кои јавно ги поткупуваат- само мафијашки начин.
Ваквото исламско обединување на најправославните простори било дело на непријателите на Русите, кои се
наши браќа, со ист православен календар. Тие биле и се Ватикан, САД и Европа. Ова се потврдува и со
внесувањето на шкиптарскиот јазик како втор јазик во Р.Македонија. Кон ова се да додаде и дека во стара
Франција 50% се Французи, другите се домородни, само францускиот е службен јазик. Па во Р.Македонија
Македонците се домородците, а Арнаутите само исламски колонисти, без доказ на сопственост на имот сè до
1913 година, и иако тие немаат врска со било што македонско, шкиптарскиот јазик станал втор службен јазик:
Арнаутите биле и останале само што самиот поим арнаут означува (одметник), и мафијаши, без тие да ги

124
почитуваат домородните Македонци, чија Македонија била исконска, а за Арнаутите само мегдан тие да се
обогатат, и Македонците да ги истребат... И ако кон ова се додаде дека под 15% се Арнаутите, и тоа 90% Геги
(Черкези и Татари) со бело кавказко кече...и 10% Шкиптари потполно ододени Словени со сите словенски
гласови и македонското ѕ, дури гласовите на Вук Караџиќ од 19 век, злосторот е огромен. Исто така, ако се
додаде дека шкиптарскиот јазик бил само од 19 век, потврдено дури од Ларус, Ами Буе... , кој говори, јазикот
се создава во него време, кога биле и гласовите на Вук Караџиќ, злосторите на Арнаутите никако со никој
злостор не може да се споредат. Јазикот бил дело на Австрија, која со Ватикан управувала сè до со 1918
година: следи јазикот како дело на Австрија: Х.Х.Лер: „...Виена од 1855 го испраќа Франциканер и езуити во
земјата и го подржуваат градењето на манастири. На крајот на векот учествуваат на тоа, овде школи да
градат, и испраќа свештеници за Скутари во Австрија да образуваат“; вака пиши дури бугарката Теодора
Толева (1896-1908), „Влијанието на Австро-Унгарија за создавање на албанската нација“. На овој јазик
Австрија и Италија отвориле први школи во 1924 год. Арнаути, научете кои сте и од каде сте дошле ! (ФБ19.08.2020) Кој ги обединува Арнаутите вон Шкиптарија ? Мафијата која соработува со мафијата на САД...!
ДВОГЛАВИОТОРЕЛ БИЛ САМО СЕМЕЕН- Р.МАКЕДОНИЈА ДА ГО ЗАБРАНИ ШКИПТАРСКИОТ ОРЕЛ !
Бидејќи султанот во 1767 година ја укинал Охридската архиепископија, чие чедо бил и Ѓорѓи Кастриот
(тн.Скендербег) 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
Чано, министерот на Мусолини, двоглавиот орел бил само семеен грб но не и на Арбанија, за Италијаните
Албанија- таа не била држава. Па следи тој никогаш не бил на национален арбански народ- таков и никогаш
немало. Национална држава само од 1945 г. Албанците биле само едно фашисти, само крволочни ѕверови
врз словенските православни простори, уништувано сè наше само со од нашиот православен двоглав орел.
Следи двоглавиот орел како семеен никогаш не бил национален грб туку само крволочен за православните.
Токму со тој православен двоглаворел Арнаутите (Черкези и Татари) и Тоски=Шкиптари, како Геги со кавказко
бело капче и кавказки традиции со Тоските како 100% одродени Словени дури со монголски јазик кој како
турски јазик нема родови, и затоа Арнаутите грешат со словенските- Хомерови родови, уништуваат сè
православно и до потполност ги истребуваат православните во јужна Србија и нашата Р.Македонија, кои до
денес го задржале белегот на најправославни простори со соборната црква Св. Димитрија Битола- токму неа
ја красат мноштво двоглави орли од на Источноторимско Царство со Македонската династија и Македонската
ренесанса префрлена во Италија, позната само како италијанска, што била, е и ќе биде само натполно лага!
Следи врската со Охридската архиепископија и Цариградската патријаршија ја имала Киевскатаруска црква,
наследничка од со времето на Цар Самуил и Василиј II Македонски, што подоцна врска и со двоглаворел.
Не случајно, до денес Русите и Србите го имаат двоглавиот орел, дури македонскиот коњаник Свети Ѓорѓија
претставен како Крали Марко кој се најдува во Прилеп, вгнезден во рускиот двоглаворел. Па и рускиот јазик
бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини- 1601)... Не само тоа, само
Русите, Србите и Македонците го задржале православниот календар- тој Ватикан сака да го промени во
католички, а католицизмот од 1071 г. до денес е прв православен непријател.
Бидејќи е ваква состојба, да се забрани шкиптарскиот двоглаворел, смртоносен за православните...(ФБ18.08.2019). Исто така, најитно да се забрани Титовиот шкиптарски јазик од 1972 година, внесен во СФРЈ.
АРНАУТИТЕ ВО СЛУЖБА НА ТУРЦИТЕ, ФАШИСТИТЕ, ТИТО, СТАЛИН, МАЦЕТУНГ, САД И ЕВРОПА !
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 земјаМакедонија..! 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.
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Со тоа што стои „Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..!“, Арнаутите во Р.
Македонија биле колонисти. Токму и затоа тие сè до 1913 год. немаат доказ за сопственост на имот!
За Арнаутите, според арнаут=одметник, а како крволочни извршители на Османовото Царство, имам напис
„Геноцидот на Албанците врз Македонците- Македонците да ги тужат Албанците“- во 56 точки.
Бидејќи султанот во 1767 година ја укинал Охридската архиепископија, чие чедо бил и 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
Чано, министерот на Мусолини, двоглавиот орел бил само семеен грб но не и на Арбанија, за Италијаните
Албанија- таа не била држава. Затоа следи тој никогаш не бил на национален арбански народ- таков никогаш
немало. Национална држава само од 1945 г. Па Албанците биле само фашисти, само крволочни ѕверови врз
словенските православни простори, уништувани само со нашиот православен двоглав орел.
Двоглавиот орел како семеен никогаш не бил национален грб туку само крволочен за православните.
Бидејќи Шкиптарите (Тоските) се здружуваат со Азијатите Геги (Черкези и Тарари), кои меѓусебно не општеле,
па не стапувале во бракови и до денес меѓусебно не се разбираат, Шкиптарите никогаш не биле достојни на
нивниот арбански род кој бил Хомеров=т.н.словенски. Тие историски биле познати само како Арбани=арбан и:
арбан=ар бан, ар=ор-аница и бан=управител, само земјоделец. Во 1997 година тие Шкиптарија сакале да ја
поделат: на југ Тоски, а на север дивите Геги. Ова говори, тие во Шкиптарија во 1997 година сè уште не биле
обединати. Па нив ги обединал само во СФР Југославија англискиот масон и католикот Јосиф Броз Тито со во
1972 година реформираниот шкиптарски јазик кој бил и монголски. Затоа следи Гегите во Црна Гора тој јазик
до 1980 година не го познавале- тој бил внесен од Косово со Приштина каде и тој јазик се изучувал: Англија
колонизирала Азијати а и е создавач на нов т.н.народ против нас. Ова не било сë. Тито во борба против нас,
Православните, ги наградувал за нивниот висок наталитет.
Кога Шкиптарите искористиле сè од Тито, него го откажале, се зафатиле со Сталин. Потоа кога и со него си
завршиле, следел дури и Мацетунг. Па така тие самите се изолирале. Енвер Хоџа врши тиха исламизација.
Тито со Шкиптарија како со мртва стража. Ова мора да важи и за наша Р.Македонија, од време на Селим III.
Следи положбата во Македонија станала многу тешка од Арнаутите=Одметниците. Ова било поради тоа што
Арнаутите како разбојници навлегувале во Македонија од запад, од Арнаутлукот, а денес познат и само како
Шкиптарија... Арнаутите ги ограбувале Македонците. За нив немало власт, кој нив да ги спречи, да се сопрат
арнаутските злосторства. Ова било повод од Православните да има мноштви поплаки... Па кон крајот на јули
1800 година султанот Селим III испраќа ферман до кадиите и нивните заменици, до офицерите, чиновниците
и видни личности во Македонија, со кој се заповеда дека без специјално решение да не се дозволува на ниту
на едно лице да премине од Арнаутлукот во Румелија. И дури се решило да се издаваат семејни дозволи и
документи за преминување на војници. Од ферманот си се гледа дека слични заповеди султанот издавал и
порано. Но, тие не биле почитувани. И токму и затоа било потребно да се издаде нов ферман. А ова што го
заповедал султанот сè уште важи. Па како што и ненадлежниот султан во 1767 година ја укинал Охридската
архиепископја, чие укинување сè до денес си важи, Р.Македонија итно да им забрани влез на Арнаутите од
проширениот Арнаутлук дури сосе Косово.
САД со Европа ја распаѓаат СФРЈ. САД била/е во борба со сите. Следи САД уништува-ла блиско на Русите:
инвазијата врз Србија 1999 година со силеџиско отргнување на Косово од православната Србија, и од тој
најправославен простор самоволно создавање држава Косово, со најголема војна база во САД, а како и со
агресијата врз Р.Македонија и директно учество во војната што сите го видоа, со Рамковен договор во 2001
година со кого единствени во светот само Македонците ја изгубија својата државност. Па следи потоа тие си
продолжија и со Пржинските непознати во светот сосе САД со англиски јазик на англиското малцинство.
Па денес САД се заложува за Велика Албанија, која ќе биде врз православните народи, браќа со на Русите.
Европа со својот Ватикан од 1071 год. без прекин сè до денес се бори да го истреби православието со Русија.
Арапските земји финансираат за исламот, кои градат џамии. Па Арнаутите ќе бидат исто со Арапите. А ова се
потврдува и со доказот што Арнаутите ги штитат непријателите на Турците- против Турција. Турција останала
национална држава на Турците, а исламот не признава-л нации туку мухамедани. Нивни јазик бил, е и ќе
биде само арапскиот. Следи сите заложби за шкиптарскиот јазик се залудни- ќе победи само арапскиот свет.
Токму затоа Албанците во 1913 г. немале национално чуство (Вилкинсон)-тие до денес се само мухамедани.
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- Македонците се против населување на не-македонци, а Арнаутите се за мухамедани со арапски јазик. (ФБ17.08.2019) Она што Арнаутите не успеале со Македонците како православни, успеале со Рамковен договор!
КОЈ ГИ ПОДРЖУВА ДВОРАСНИТЕ АРНАУТИ (МОНГОЛСКИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СО БЕЛЦИ ШКИПТАРИ) ?
САМО САД СО СВОЈОТ ИСИС ТРЕНИНГБАЗА БОНДСТИЛ ВО САД КОСОВО- ЗЛОСТОР 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 злосторите.
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 СФРЈ 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.
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 календар- еве 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 шкиптарскиот монголски гнасен јазик.
Што од овде произлегува за мафијашкиот САД арнаутски тн.народ ? Тој народ бил кукавички, и само со 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. (ФБ20.08.2017) Арнаутите во 2020, 2021... година со арнаутската СДСМ ја владеат Р.Македонија како 50% !
КАКО ШТО САД БАНДИДИТЕ ВРЗ Р.МАКЕДОНИЈА ИЗВРШИЈА АГРЕСИЈА, НЕДОЗВОЛИЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ
ДА ЈА БРАНАТ И ОДБРАНАТ СВОЈАТА ДРЖАВА Р.МАКЕДОНИЈА, ТИЕ ГИ ПОМОГНУВАЛЕ И ПОДРЖУВАЛЕ
АРНАУТИТЕ, ОДБРАНАТА НА Р.МАКЕДОНИЈА ЈА СУДРИЛЕ МЕЃУСЕБНО ПАРТИСКИ, ВОЈСКАТА НА ЕДНА
ПАРТИЈА, А ПОЛИЦИЈАТА НА ДРУГА ПАРТИЈА ЗА ТИЕ МЕЃУСЕБНО ДА СЕ ТРВАТ А ДА НЕ ЈА ОДБРАНАТ
САМО МАКЕДОНСКАТА Р.МАКЕДОНИЈА НА ДОМОРОДНИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО ОДБРАНА ОД НА АРНАУТИ
(ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ И ШКИПТАРИ)...СÈ ОВА СЕ ПОТВРДИ СО НАРЕДБАТА ПОРАЗЕНИТЕ АРНАУТИ СОСЕ
САД И ЕВРОПСКАТА ПОДРШКА ВО С.АРАЧИНОВО... ТАКВИ УБИЈЦИ НА МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ СО
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ДНК- БЛИСКОСТ НА КРИТЈАНИТЕ КАКО ДОМОРОДНИ ВО ОДНОС НА АРНАУТИ СО КАВКАЗКО ПОТЕКЛО...
СЕ И ОНИЕ ОД АВГАНИСТАН КОИ НЕ СЕ НИШТО ПОЛОШИ ОД АРНАУТИТЕ- ЕЈ МАКЕДОНЦИ СВЕСТЕ СЕ!
КОЛОНИСТИТЕ АРНАУТИ, ДЕЛО НА САД..., 2001 Г. ЗАПОЧНАЛЕ ВОЈНА, КОЈА ТРАЕ ЗА ДА НЕ ИЗБРИШАТ !
„Од март до јуни 1999 година, пристигнаа околу 500.000 косовски бегалци Албанци. На Само неколку години
по комунистичката диктатура, Албанија не беше материјално подготвена. Многу бегалци од Косово беа
сместени во приватни домови, тие не беа во странски земји, беа дома“.
„Македонија, исто така, прими над 300.00 бегалци. Две години тие започнаа граѓанска војна во Македонија“.
(ФБ-20.08.2021) Следи Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) ја продолжиле војната да не избришат!
ИЛИРИКУМ ГИ ОПФАЌАЛ ДАЛМАЦИЈА, МАКЕДОНИЈА И ЕПИР- ШКИПТАРИ САМО ЛАЖГОВЦИ И ИЗРОДИ !
Арнаутот Зеф Мирдита, во Илири и етногенеза на Албанците, наведува: „За етногенетичната врска на
Илирите и Албанците...самиот апостол Павле истакнувал дека сам го проповедал во овие краеви
Евангелието. Во посланието на Римјаните вели: ‘Од Ерусалим сè до Illyricum проповедав Христово
Евангелие’. Свети Ероним, кој и сам бил Илир, во IV век пишува дека апостол Павле бил во Illyricum кој во она
време ги опфаќал Далмација, Македонија и Епир, значи провинција во рамките на кои се најдува денешна
Албанија. Апостол Павле престојувал во Никополе, главниот град на Епир, откаде му пишел на својот ученик
Тито да се состанат. Со сигурност може да се претпостави дека во црквен собор Никеја, 325. година,
присустувале и епископите од подрачјето на денешна Албанија. На собор во Сердика (Софија) 343. година
имало пет претставници на Римското Царство, и тоа: Нов Епир, кој се протегал измеѓу Вјоса и Дрим,
Превалитана, на север- на Дрим, Дарданија, Македонија, на запад- со Охридско и Преспанско Езеро“.
Бидејќи Албанија била на Кавказ, на Балканот била Арбанија. Таа се најдувала во Епир, кој бил сè до Дрим
граница на Епир и Илирикум (М.Барлети- 16 век...), што се разграничувала од Дарданија која не била дел на
Епир со својата Арбанија. Солун центар на Илирикум. Илирикум „ги опфаќал Далмација, Македонија и Епир“.
Солун бил илирски=тн.словенски, што било и со сета Македонија, како и Црна Гора како Илирикум северно од
реката Дрим, а Далмација била Илирска со Илирикот Диоклецијан, а и „Свети Ероним, кој и сам бил Илир, во
IV век пишува дека апостол Павле бил во Illyricum“. Тој бил во Македонија, која била илирска=тн.словенска, а
Илири биле Русите со балканско потекло (Нестор).
Од изложеното се потврдува, Арбанија сета била опколена со Илири=тн.Словени. Бидејќи ваква била
состојбата, Арбаните имале само тн.словенски јазик, кој бил јазик на Пелазгите и Илирите, како што биле
Арбаните потврдено од сите шкиптарски автори- поимот Шкиптари бил според шкиптар=скиптар на
архиепископот на Охридската архиепископија, кој управувал со скиптар со двоглаворел. Со тоа што сета
Арбанија била под Охридската архиепископија, сите Арбани биле нејзини чеда. Следи нивниот јазик ги
содржи сите пелазгиски(илирски)=тн.словенски гласови со темниот вокал, македонското ѕ итн. Шкиптарскиот
јазик бил од 19 век (Ами Буе, Караџиќ, Фалмерајер...) кој бил и монголски (Г.Мајер) итн. (ФБ- 14.08.2018)
ДВОГЛАВИОТ ОРЕЛ ЗА ДУХОВНАТА И СВЕТОВНА ВЛАСТ- АРНАУТСКИОТ ЗЛОБА ВРЗ ПРАВОСЛАВНИТЕ!
В.А.Истархов :„Двоглавиот орел- исто така е древен симбол, кој означува обединување на две гранки властдуховна и световна“. Како таков и бил православен, кој ги краси македонските цркви. Па следи сè е кажано !
Хенри Ноел Брејслфорд (1905), Македонија, Култура, Скопје, 2003, на стр. 149, пишува: 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.
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...“. (Според Страбо,
Албанија била на Кавказ- преземено од Ератостенес, Р.И.)
Ханс-Лотар Штепан (2004) наведува: „Македонските Албанци, во нивната желба за сегрегација, за активен
апархејд, не останаа само на зборови: се палат куќи, се демолираат цркви, а христијанските Словени се
протеруваат, киднапираат, со насилство и убиства се приморуваат да ги напуштат своите домови. Не
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масивно и спектакуларно, туку во поедини акции, а сепак систематски и консеквентно- и оттаму во основа со
ист исход и српското етничко чистење во Косово“. Па ова што тие досега го правеа си продолжува.
Со Арнаутите Ватикан, САД и Европа ги истребуваат православните, започнато од Ватикан од 1071 год.! (ФБ21.08.2021) Арнаутите (Черкерзи, Татари и Шкиптари) не успеале до 1913 год- успеале со Рамковен договор!
СЛЕДИ ИАКО ВО 19 ВЕК „ГРЦИТЕ СЕ ТОЛКУ ОПАДНАТИ, ШТО НЕ ЗАСЛУЖУВААТ ДА БИДАТ СЛОБОДНИ“,
ПРОКЛЕТАТА ЕВРОПА ЈА СОЗДАДЕ ЕЛАДА=ТН.ГРЦИЈА И ЈА ПОДЕЛИ САМО МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА!
До денес Еладците, кои до 1913 година немале ништо со македонската Македонија, македонската Македонија
ја оспоруваат, на македонските Македонци не им дозволува тие да си се вратат во своите огништа, тие да си
ги повратат нивните имоти...
Кој е носител на делбата на македонска Македонија ? Дали тоа биле балканските држави ? Па следи бидејќи
балканските држави биле дело на Европа, чии Европјани во вториот милениум била канибалисти, Европа ја
поделиле само македонска Македонија ! Историски Ватикан од 1071 година без прекин ја ништи православна
Македонија. Ова било повод само Македонија да не се возобнови, а се создале држави непознати во светот.
Па Елада никогаш не била држава за таа да има свој еладски народ. Нејзините жители до 19 век биле само
Римјани (Ромејци) со главен град Цариград, и Грци припадници на Цариградската патријаршија со ромејскиот
(тн.византиски) јазик коине. Коине бил христијански јазик од времето на Апостол Павле- Павле не го познавал
службениот јазик на Атина јонскиот, службен и кај Александар Македонски-опстоил во Атина дури 529 година.
За доказ дека населението во Елада не знаело што тоа точно било, тоа немало никаква желба тоа да се бори
за ослободување од турското ропство. Па германскиот цар Фридрих II му велел на Волтер: „Грците се толку
опаднати, што не заслужуваат да бидат слободни“. Секако, Германците не само што се бореа за таа Елада,
која како држава никогаш и непостоела, до денес Германија со неправославна Европа сака сè македонско да
уништи... (ФБ- 21.08.2016)Тоа се овозможило со Рамковен договор, Спогодба со Елада и Договор со Бугарија!
ЕПАРХИЈАТА ОТСЕКОГАШ БИЛА ПОД ЦАРИГРАД- НИКОГАШ НЕМАЛО НАРОД БУГАРИ СО СВОЈА ЦРКВА !
Секоја држава мора да има своја самостојна црква. Ова било и за Бугарската држава на Татарите со својата
црква- Трновската. Бидејќи за да се признае царот, во државата на царот мора да постои црква, која мора да
биде директно само под царот. Бидејќи Источноримско Царство водела војна на повеќе места таа ги изиграла
Бугарите. Па изигрувањето на Бугарското Царство било со тоа што Цариград морал да ја признае бугарската
држава, но не и царот, чиј поглавар на Бугарската црква не бил дирекно под бугарскиот цар туку само под
цариградскиот патријарх, кој му бил потчинет на царот во Константинопол.Следи со тоа, всушност, бугарскиот
владетел со поглавар, потчинет на цариградскиот, бугарскиот цар не бил признает за цар- царот бил еден кој
столувал во Цариград. Истото било и за времето на царот од Македонската династија- Василиј II Македонски:
За Стјепан Антолјак; „Во бугарските земји пак помеѓу балканските планини и Дунав царот ја формирал темата
Паристрион или Пардунавон со средиште во Силистрија, некогашен Дрстр, чија епархија потпаднала под
Цариградската патријаршија“. И оттогаш сè до 1878 год., со Берлинскиот Конгрес одржан дури од 13 јуни до
13 јули 1878 год., немало никаква Бугарија. Паристрион бил преименован само во Бугарија, што било само од
1878 година, дело на Русија. Па сè ова говори од времето на Василиј II Македонски сè до 1878 година немало
ништо бугарско. И со ова се завршило со сè бугарско. Бидејќи еладска и српска држава имало во 1830 година,
имало и Срби и Еладци- во Паристрион жителите се нарекувале Срби. А и бидејќи никогаш немало бугарска
црква под царот, а она од 1870 г. била султанова, ништо немало бугарско. Тврдењето на Бугарија за бугарско
пред 1908 година кога имало држава, останало лудост ! (ФБ- 21.08.2019)Лудоста без прекин трае сè до денес!
БУГАРИТЕ НЕ САМО ШТО ЈА КРАДАТ МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА..., ТИЕ КРАДЕЛЕ И ЦРКВИ !
Сум објавил книги дека Бугарите биле Македонци, Балканскиот Полустров бил Македонски... и Бугарите
крадат сè македонско- денес (21.08.2018) на ФБ видов, Бугарите ги украле сите Македонски цркви: “Бугарија
се пофали со македонското црковно богатство 10.2014 Артефакти кои за време на Првата светска војна
исчезнале од охридските цркви, но и од други македонски православни храмови, осамнаа на витрините во
бугарскиот Национален историски музеј во Софија во Бугарија”. (ФБ- 21.08.2018) Арамијата само арамија !
БУГАРИЈА БИЛА И ЌЕ БИДЕ ЗАСЕКОГАШ САМО НЕПРИЈАТЕЛ БРОЈ 1 ЗА МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ !
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Македонските Македонци со векови се бореле само за својата македонска Македонија неа да ја ослободат.
Токму затоа еве што изјавил Брсјакот Јордан Пиперката (23 јуни 1870 – 10 август 1903), македонски војвода:
''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 Бугарија и донесен во само македонска Р.Македонија да биде погребан
во главниот град на слободна Македонија. Бидејќи Гоце Делчев не бил бугарин по националност, туку само
бугарин како припадник на 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 изјавил само во главниот град на Македонија. И дошло време Скопје да биде прогласено за главен град на
слободниот дел на Македонија. Токму затоа тој бил испратен од бугарска Бугарија само од Македонците, а не
и од 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- Охрид со Охридска архиепископија, а Трново со Трновска црква.
Следи дали токму поимот бугарин означувал националност, еве што во прилог пишува 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. Следи и што направила Бугарија со своите бугараши во само
македонската Р.Македонија ? Само едно и единствено, бугарска Бугарија останала едно- непријател број 1 за
македонските Македонци, во борба против Србија, што следи написот. Да не се изуми дека Р.Македонија бил
окупиран дел од Србија, Пиринскиот од Бугарија, Егеј од Елада..., кои до 1913 г. немале ништо со Македонија:
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 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“. (ФБ. 21.08.2017) Бугарската антимакедонска амбасада да се забрани... !
ВО 1849 ГОДИНА ВО ЕЛАДА НЕМАЛО ХЕЛЕНИ ТУКУ САМО РИМЈАНИ (РОМЕЈЦИ). ЖИТЕЛИТЕ НА ЕЛАДА
НЕ ГО ГОВОРЕЛЕ ХЕЛЕНСКИОТ ЈАЗИК КОИНЕ (19 ВЕК ТН. СТАРО-ГРЧКИ) ОД 300 Г.П.Н.Е. СО ПОТЕКЛО
ОД СТАРОЕГИПЕТСКИОТ ТУКУ СЛОВЕНСКИОТ НАШ ХОМЕРОВ ВО 1830 И 1904 ГОДИНА- ЕЛАДЦИТЕ СЕ
ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ!ДО КОГА МАКЕДОНЦИ ЌЕ НЕ ЛАЖАТ ЕВРОПЈАНИТЕ ДУРИ 16 ВЕК КАНИБАЛИСТИ?!
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
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Романи, т.е. поданици на Римската Империја. Тие, како престолнина на своја нација и религија го сметаа
Константинопол, а не Атина“- Грци припадници на Цариградската патријаршија без ништо било што атинско.
Па следи не се работело за Грци туку само за Хелени. Исто така, постоеле само Римјани=Романи=Ромејци.
Токму и затоа произлегува дека селото Атина во вториот милениум во новата ера никако немало важност,
што го наведуваат и другите автори. А главен град на христијанскиот народ и религија бил Константинопол.
Сите тие како граѓани биле само едно Романи=Римејци- со заклучок, без етнички народ било какви Хелени.
Ф.Ј.Фалмераер пишувал, во Елада немало Хелени кои би го говореле хеленскиот јазик. Тој јазик бил само по
смртта на Александар Македонски. Следи историчарите периодот по смртта на Александар го означиле како
хеленски. И затоа хеленскиот јазик бил коине- коине бил Александријскиот јазик за време на Птоломеите, кој
произлегол само од семитскиот староегипетски јазик. Па не случајно, Илијада од Хомеровиот јазик да биде
преведена на коине само по 300-та г.п.н.е. Значи, само во 3 век п.н.е. Ова објаснува, Хомеровиот јазик кој бил
само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и само славо-македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907: Грк
припадник на Цариградската патријаршија, без атинско), не се разбира-л со коине и наследникот катаревуса.
Макс Фасмер (1941) пишува, на островот Крит имало словенски имиња пред населување на Словените. Со
наводот се потврдува, преселби на Словени немало, туку словенскиот јазик бил/е само словенски Хомеров.
Следи критско писмо било словенското со црти и рецки (руни- Сипријан Робер)- руните со Кирилични слова.
Академикот Петар Илиевски истакнува дека византиските извори регистрирале бројни словенски имиња на
места кои се распространети и на грчкиот Пелопонез и на Крит, како што се: Белица, Бистрица, Горица,
Ораховец и др. Тој наведува дека некогаш познатиот полски славист од чешкиот универзитет Збигњев
Голомб, анализирал сто педесет словенски имиња на места на Пелопонез, од I век до доаѓањето на
Словените од византиските автори, каде заклучува дека содржат јужнословенски јазични особини, иако во тоа
време Словени немало, што поново укажува на заеднички особини на јазикот и писмото...“. Склавините од 6
век биле домородни со Хомеров јазик. Па Словени според Слово и Божјо Слово (Константин[Кирил] Филозоф)
Во Летописот на Монемвасија се наведува, кога на Пелопонес дошле Аварите кои биле Монголи, тие таму ги
нашле Склавините. Следи Склавините биле домородни на Пелопонес. Па склава означувала област на наш
јазик, а тема на коине. Склавините биле само Повеќебожци- Римјаните=Ромејци само Христијани. Хорус се
обожувал во Египет, а фараоните биле Хоруси. Тој по смртта на Александар се обожувал на Балканот- него
го обожувале Склавините, чеда на Хорус по смртта на Александар. Ова говори, да се разберат т.н.Словени
(Анти, Венети и Склавини) и Словени според слово, Божјо Слово- Кирил Солунски христијанизирал Склавини.
Пак, Макс Фасмер истакнува: „Конечно е уште доказот од XV век за понатамошното живеење на Словените на
Тајгетос да се спомене местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Кананос во Германија и северни
земји, чие постанување е одредено од Василев (Buzeskul- Festschrift S. 397ff.) во годината 1412 -1418. Гркот
таму ја опишува околината на Либек и ја наведува земјата Сθλαβουνια. Тој тогаш додава забелешка за
сродноста на либекските Словени со Зиготите на Пелопонес“. (Затоа само едно Склавини=тн.Словени, Р.И.)
Токму затоа следи да се заклучи:Склавините (тн.Словени) на Пелопонез биле домородни со склавински јазик.
Па бидејќи Склавините на Пелопонес биле домородни на Пелопонес, говорот на Пелопонес бил ист како на
Либек. Се потврдува, во 15, 16, 17, 18, 19 и 20 век во Елада се говорел само нашиот варварски=пелазгиски.
На Крит се говорело словенски во старата ера. Истото било и на Пелопонес, како и I…VI (склавински) ... XV
век. Бидејќи склавинскиот=т.н.словенски јазик бил дури XV в., Склавините биле домородни со Хомеров јазик.
Па “Модерните Грци биолошки се многу поблиску до Словените одошто до старите Грци. Денешните Грци се
само хеленизирани Словени кои се хеленизирале со примањето на христијанството”, пишува Збигњев
Голомб во своето дело “Јазикот на првите Словени во Грција, 7 и 8 век (The lenguage of the first Slavs in
Greece: VII-VIII Centuries), објавено од МАНУ во 1989 година.
Димитар Миладинов во обраќањето кон Кукушаните (24. октомври 1857.) меѓу другото вели- ,,Го напаѓаат
нашиот словенско-пелазгиски јазик, еден од најдревните и најбогати јазици, наречувајќи го варварски јазик…
(К.Миладинов, Избор, Мисла, Скопје, 1980)
За Херодот, Тукидид, Платон...Јустин..., Хелените, Македонците... биле Пелазги- знаел Д.Миладинов. Дури
Склавините на Балканот, што значи и во Македонија, говореле варварски јазик (Прокопиј и др.)
Грчкиот автор Димитрис Литоксоу, „Измешана нација...“, пишува: „Фалмераер беше првиот европски
интелектуалец кој го подржа на безусловен начин прекинот меѓу древните и современите Грци. Германецот
Pauw, Прускиот Bardtholdy и Англичаните Gell и Thornton, кои му претходеа, во споредба со него беа прости

131
‘гркомрзци’ (Симопулос 1975, стр. 45)“. Ова било само поради тоа што во Елада немало Хелени со јазикот
коине туку само Словени со словенски јазик., дури со акцент (Фалмераер).
И затоа „Требаше да поминат 149, односно 172 години, за да се преведат од еретиците Константинос
Романос и Панделис Софсоглос, неговите дела ‘За потеклото на денешните Грци’ (Фалмераер 1984) и првиот
том ‘Историјата на полуостровот Морија во средниот век 2002)“. (Гркот Димитрис Литоксоу)
Следниот Х.Р. Вилкинсон говори за „Картата на В. Милер од 1842- Тезите на Ј.Ф. Фалмерајер, 1830.:
Филелинистите 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...“.
Бидејќи Хелените не го говореле хеленскиот јазик коине, тие биле словенизирани со словенски јазик.
Па со тоа што кај ниеден антички автор не постои јазикот коине за време на Александар Македонски, збрката
кај сите автори настапила само поради книгата Александар Велики (Македонски) од К.Руф со свој најстар
манускрипт од 9 век, книгата два пати печатена во 15 век. Бидејќи првите две книги биле изгубени, нив ги
напишал Френсхајм во 1647 година. И само тој внел фалсификат, според кого коине постоел за време на
Александар Македонски, а првата граматика и првиот речник на коине биле само од 300-та г.п.н., и тоа само
во неговата Александрија- по неговата смрт. Да не се изуми дека службен јазик во Атина и кај македонскиот
кралски двор од времето на Архелај што опстоило и за Александар Македонски бил јонскиот, зашто тој се
расправал со Филота- јонскиот опстоил во Атина 529 год. н.е.
Се знае, еладскиот поет Соломос пишувал за употребата на националниот јазик: „Еден јазик кој никој не го
зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува“. Токму овој вештачки јазик бил создаден од коине
(тн.старо-грчки) кој бил прв христијански јазик благодарејќи само на Апостол Павле кој него го познавал како
Александријски јазик, што било само по смртта на Александар Македонски. Па Апостол Павле не го познавал
јазикот кој се употребувал во Атина, што се чита кај Х.Џ.Велс (1929)... И следи кога Ј.Ф.Фалмерајер отишол во
Атина итн., тој таму видел дека таму не се говорел коине туку таму живееле Словени. Следните други, слични
како него, заклучиле, Хелените во Елада се одродиле со словенскиот јазик. Доказ бил дури италијанскиот
пратеник во Атина, Силвестрели- тој во 1904 година забележал, Еладците биле само мешан народ од
Словени, Турци и Венецијанци. Бидејќи Турци само Турци, Венецијанци само Венецијанци, а Словени само
едно Словени со својот Хомеров јазик/акцент.
Бидејќи Критјаните говореле со Хомеров јазик, кој бил словенски, па славо-македонски и македонски, во 1913
година Бугарија била принудена да се откаже од островот Крит, што може да се види во член 5, Букрештански
договор, што се случило-Критјаните го разбирале бугарскиот а не катаревуса 1868 г.
Македонските музички инструмент историски се познати од старата ера како домородни. На Балканот музички
инструмент бузуки не бил познат- тој бил индиски од 14- 15 век. До кога ќе не лажат Цигани?! Во Р.Македонија
нема надлежна инстутуција, странка, здружение и било што злосторот да го спречи! (ФБ- 22.08.2019). До кога
ќе не лажат Европјаните, канибалисти дури во 16 век,истребувачи на домородци на стари и нови континенти?!
АТИЊАНИТЕ И ЈОНЦИТЕ ГОВОРЕЛЕ НА БИТОЛСКИ: КУРОС (МОМЧЕ) И ДЕВОЈКА (КОРА)-И СÈ ДО ДЕНЕС
БИТОЛЧАНИ ВЕЛАТ, МОМЧЕТО ЈА КУРОСА ДЕВОЈКАТА (КОРА=О К[КАКО] ОРА=МЕША)! ШТО СТЕ ЕЛАДЦИ
?!ГЕРМАНСКИ КУРОСИ СО ГЕРМАНСКА КУРОСАНА ИСТОРИЈА НА СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ-СЕ ИЗВИНУВАМ!
На кој јазик говореле Атињаните и Јонците- според Херодот, Хелените во Јонија биле варвари. Нели варвари
биле Македонците (Демостен...), а варварскиот јазик бил пелазагиски! За Херодот, Тукидид, Платон...Јустин...
Хелените и Македонците говореле со пелазгиски јазик. Хелените и Македонците си биле еден те ист народ со
еден те ист јазик со говорни разлики. И следи Хелените и Македонците си говореле со Хомеров јазик. Според
германскиот лингвист Пасоф (1815), Хомеровиот јазик бил само словенски. Ај да кажеме, тој бил во заблуда!
Следел грчкиот автор Чулкас (1907), а Грците биле само припадници на Цариградската патријаршија, за која
во Битола Св.Димитрија била соборната црква за сите православни, што важело и за селото Атина, ништожна
во вториот милениум на новата ера.Па со тоа што Грците Цигани го истребиле Чулкас, како и мноштво други,
ништо не е случајно. Бидејќи Критјаните говореле само со Хомеров јазик, а на островот Крит имало словенски
поими пред Словените (Макс Фасмер- 1941), Критјаните во 1868 год. не го познавале првиот еладски јазик
катревуса туку јазикот на Бугарите во 1913 година. Не случајно, Бугарија била пронудена, таа да се откаже од
островот Крит, што и се чита во Букурештански договор, член 5. Па со тоа што катаревуса бил наследник на
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Александријскиот Птоломејов јазик коине, кој бил од 300-та г.п.н.е, познат за Апостол Павле, но не јазикот на
Атина (Х.Џ.Велс), јонскиот јазик на Јонците кои биле варвари како Македонците, службен и кај македонскиот
кралски двор од времето на Архелај кој опстоил и за време на Александар Македонски (и 529 г.), зашто тој се
расправал со Филота (К.Руф-манускрипт од 9 век, а книгата два пати е печатена во 15 век, а првите две книги
се фалсификат на Френсхајм од 1647 година, сè е кажано- за време на Александар Македонски сè до 300-та
г.п.н.е. коине го немало). За потврда дека Атињаните и Јонците говореле Хомеров јазик, кој бил македонски,
доказот е што за момче тие велеле курос, а за девојка кора. Па до денес Битолчани велат, момчето ја куроса
девојката Кора=о к[ка-ко] ора, таа меша, се врти, кората е тркачезна, како што орачот со оралото ора- преврќа
... И што следи ? Механичко уништување на македонското сонце од шахти на канализации- први канализации
имало во Месопотамија со месопотамското сонце по Саргон на Нарамсин- еј лудаци! (ФБ- 14.08.2019) Кога во
Елада стигнал баварскиот принц Ото, Атина било село, без канализација, лајната течеле насекаде, смрдело...
Смрди сè еладско на германските Куроси со германска куросана историја на словенски изроди- се извинувам!
АТИНА ИСТОРИСКИ Е НАЈАРАМИСКИ ГРАД: КАКО ШТО ГО УКРАЛА МЕСОПОТАМСКИОТ БУФ ВО ПАРАТА,
ТАА ЈА УКРАЛА И ИЛИЈАДАТА ОД ГИЛГАМЕШОВИОТ ЕП ШТО БИЛО САМО ВО 6 В.П.Н.Е. СО ПИЗИСТРАТ!
Атина како млад град, таа сè преземала од Месопотамија. Се наведува примерот со парата на Атина. На неа
бил втиснат буфот, кој ја претставувал божицата Семирамида во Месопотамија. Следела и Илијада, дело на
Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.). Токму ова било дела само на арамиската Атина.Еве и докази:
Eberhard Zangger, Ein neuen Kampf um Troia, Archäologie in der Krise, Droemer Knaur, München, 1994,на
стр.227, пишува: „Идеата со коњот, што Хомер како голем наод го црпи, е само плагијат...Се работело за
саканиот еп на Гилгамеш...Исто така приказната со Тројанскиот коњ изгледа дека било раскажувањето, што
настанало за време на Тутмосис III, што било при опсадувањето на канаанскиот град Јафа, така се вели во
приказната, од Египет доаѓа Тути на идеа на пораз...На Хомера му се понудило, место бокал тој да земи еден
коњ, со што идеата потполно не ја украл...“. Па се гледа, Илијадата било дело за потребите на Атина, како и
парата! (ФБ- 14.08.2020) Како што била Илијада украдено дело и Атлантида била украдено дело од Египет100%арамиска!
ХРИСТИЈАН МИЦКОСКИ, СЕТЕТЕ СЕ ДЕКА ВИЕ СТЕ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЕДИНСТВЕНАТА МАКЕДОНСКА
НАЦИОНАЛНА ПАРТИЈА (ВМРО-ДПМНЕ) БЕЗ КОЈА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ОСТАВЕНИ САМИ НА СЕБЕ И БЕЗ
НИЧИЈА ПОМОШ. НИКАДЕ ВЕ НЕМА ГЛАСНО ДА ИЗЈАВИТЕ ЗА ВЕШТАЧКИОТ ЕЛАДСКИ НАРОД СО ЈАЗИК
САМО ОД 1868 ГОДИНА, ЗАШТО ДОСАДУВАМ ВАС ДА ВЕ ПОВИКУВАМ ВО ОДБРАНА НА Р.МАКЕДОНИЈА
СО САМО ХОМЕРОВ СЛАВО- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907) ВО МОИ КНИГИ А И
НАПИСИ. ВИЕ САМО МОЛЧЕТЕ! ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОДНЕСУВАТЕ КАКО ШТО Е СО ЦИГАНИ ГРЦИ И БУГАРИ:
РУМЕН РАДЕВ СО НОВА ПРОВОКАЦИЈА:БУГАРИТЕ ОД ЦРНО МОРЕ ДО ОХРИД СЕ БОРЕЛЕ ЗА БУГАРИЈА
ВО 1903 (22.08.2021), УПОТРЕБУВАЈЌИ ГО ИМЕТО ИЛИНДЕНСКО- ПРЕОБРАЖЕНСКО ВОСТАНИЕ (ИАКО
ДО ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗАВРШИЛЕ РЕЧИСИ СИТЕ БИТКИ) БУГАРСКИОТ ПРЕТСЕТАТЕЛ РУМЕН РАДЕВ
ЗБОРУВАШЕ ВО ПРОСЛАВАТА ПОД НЕГОВО СПОНЗОРСТВО А ПО ПОВОД ОД 118-ТА ГОДИШНИНА ОД
ИЛИНДНЕСКОТО ВОСТАНИЕ ВО ОБЛАСТА ПЕТРОВА НИВА...АКО СТЕ МАКЕДОНЕЦ, ВЕ МОЛАМ, ГУГНЕТЕ!
НЕОСВЕСТЕНИТЕ И ПОТКУПЕНИ ГРКОМАНИ, БУГАРФИЛИ... НЕПРИЈАТЕЛИ НА Р.МАКЕДОНИЈА !
Јустинијан ја воспотавил Царигрдската патријаршија која била царска со христијанскиот јазик коине кој го
познавал Апостол Павле- тој не го познавал јонскиот, службен јазик во Атина а и македонскиот кралски двор
од време на крал Архелај...Александар Македонски...Па поимот Грци бил навредлив за Македонската
династија, која ја владеела Јужна Италија. Франкот Отон I испратил до Цариград своја делегација,
Македонците да ја предадат Јужна Италија на Ватикан. Бидејќи Македонците тоа никако и не го прифатиле,
Македонците од царот на католиците биле наречени Греики=греи ки, што значи Дојденци.
Па следеле Крстоносни војни, Источноторимско Царство кое било возобновено Македонско Царство било
поделено. Бидејќи повеќе немало цар во Цариград, папата го поставувал патријархот. Конечно Цариградската
патријаршија станала унијатска. Следи како унијати Русите го проколнале Цариград, и затоа тој и не го
бранеле. Па токму и затоа Цариград како последен бил освоен од султанот Мехме II.

133
Ненадлежниот султан се мешал во православието; тој 1767 год. ја укинал Охридската архиепископија, а сите
нејзини цркви подпаднале под Цариградската патријаршија. Српската црква ги платила црквите што не се
случило со Елада- таа немала црква за да има свој црковен народ. Токму и затоа сите цркви во окупираниот
дел на Македонија се само под Цариград, а не селото Атина, која била под Битола...
Власите не сакале да го прифатат католицизмот, Ватикан им гу пуштил Али паша Јанински. Затоа тие
понатаму останале Грци, ама и како Власи Романци со Романска црква и Романски гробишта. Следи Власите
биле Грци припадници на Цариградската патријаршија и Романци припадници на Романска црква во која се
проповедало на романски јазик, дури имало случаеви, мртовецот спеан на романски јазик да биде октопан а и
спеан на грчки јазик, зашто сум пишувал. Бидејќи влашка држава со црква немало, немало влашки народсултанот го признал само романскиот милет, а не влашкиот од Епир...
Браќата Миладинови, Григор Прличев...како припадници на Цариградската патријаршија биле само Грци.
Првиот еладски лист бил објавен на грчки (коине) јазик и германскиот јазик. Ова било за време на првиот
еладски крал баварскиот принц Отон, кој на Григор Прличев му доделил награда како на Омер дефтерос,
дефтер=де фтер=втер=втор Омер. Како што не се пишувало на баварски туку само на германски на словенот
Лутер а Германците ги обединал словенот Бизмарк, чија баба се допишувала со Петар Велики дека тие биле
Словени, на брсјачки не се пишувало туку само на коине кој бил само македонски Александријски Птоломејов
јазик, само од 300-та г.п.н.е.. А на него во 3 век п.н.е. само во Александрија била преведена Илијада, чиј
Хомеров јазик не се разбира со македонскиот јазик коине и неговиот наследник катаревуса, наследници на
семитскиот староегипетски. Бидејќи катаревуса бил признает од Цариградската патријаршија во 1868 година,
Григор Прличев не го познавал катаревуса.
Ханс- Лотар Штепан наведува: „Во 1870 год. султанот даде одобрение за афтокефалната Бугарска
православна црква, Егзархијата. Подоцна султанот се фалеше дека со тоа набил клин, кој има долготрајно
дејство врз односите помеѓу Бугарија и Грција. Ова и навистина се случи, но на прво место беше на товар на
Македонците, и тоа не само на нивниот јазик и идентитет, туку и на егзистенцијата на целиот народ“. Следи
имало само црковни народи Грци и Бугари, а никако етнички.
Токму ова било повод, Македонците да велат, не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Бугари!
Најдобар пример била Битола. Бидејќи само Битолчани во Македонија на Турците не им ги отвориле капиите
(Охрид и Прилеп ги отвориле, и затоа тие до денес имаат цркви од целиот втор милениум), сите цркви и
манастири во Битола биле рушени- градот Турците го викале Манастир. Била останата само Скршена џамија,
оставштина на стара црква (Св.Никола), во која имало оставено икона, а и се палело и свеќи. За неа се
говори за имало духови. Личностите, кои дозволиле џамијата/црквата да се руши, а подигне зградата Грозд,
сите настрадале- слично и џамија/црква е на ул.Сремска Митровица. Да на се изуми, црквите се подигнувале
на повеќебожни храмови на боговите, како што бил богот Зевс со своите атрубути орел и змија, како на СААТКула Битола, изградена во 17 век врз градба на храм.
На стариот темел била изградена Св.Димитрија-Битола. Нејзиното изградување го попречувале само
Арнаутите. Па во Битола има Арнаут-маала или Маџер маала, никако Арбан-, Албан- Шкиптар маала.
Бидејќи тогаш имало само Грци- припадници на Цариградската црква- Св.Димитрија до 1830 година била
изградена. За неа донатори биле само Грците. Поради тоа што во 1830 година Елада станала држава, која го
узурпирало правото Грци како свое, Битолчаните како Грци повеќе не сакале да бидат, и ја изградиле
Св.Недела. Следи во Буковски гробишта биле закопувани само Грците, во Романските само Романци и во
Света Недела другите кои не биле Грци и Романци-само гркомани и романофили.
Со султановата Бугарска егзархија имало и султанови Бугари. Бидејќи следела Црквата Богородица со своите
Бугари, кои биле султанови. Бугарска држава со бугарски народ имало од 1908 год. и тој не бил дело на
некакви си Бугари кои прво биле само Срби, па султанови кнежевски Бугари и од 1908 г. Германски Бугари.
Бидејќи за Елада и Бугарија се залагале Русите и Германците, народите се лага ! (ФБ- 19.08.2019)
ВО ПЕЛАГОНИЈА ИМАЛО НАЈСТАРА КУЌА СО СВОЈ ЦЕЛ НАМЕШТАЈ И КУЈНСКИ ПРИБОР- ПРЕД 8000 Г.;
ЗА БРИТАНСКАТА ЕНЦИКОЛОПЕДИЈА ПОИМОТ ПЕЛАЗГ СЕ ПОВРЗУВА СО МАКЕДОНСКА ПЕЛАГОНИЈА;
СПОРЕД ЈУСТИН, „МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СО ПОТЕКЛО ЕДЕН ПЕЛАЗГИСКИ НАРОД“; ПЕЛАГОНЦИ БИЛЕ
МАКЕДОНЦИТЕ ПТОЛОМЕИ ЧИЈ СВОЈ ПЕЛАГОНСКИ (БИТОЛСКИ) ГОВОР СЕ ГОВОРЕЛ ВО ЕГИПЕТ;
ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ ПЕЛАГОНСКИ (ЛЕРИНСКИ СО 4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРА) УТВРДЕНО ОД
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ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907). СЛЕДИ НЕГО ГРЦИТЕ ГО УБИЛЕ. ПА СÈ ДО ДЕНЕС ЕВРОПА, САД И
НАТО САМО НАС МАКЕДОНЦИТЕ НЕ УБИВААТ- ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ МАКЕДОНЦИ ЕВРОПСКО ЧУДО !
Миливој М.Васиќ бил прв истражувач на Подунавјето- Винча. Тој утврдил, во Подунавјето има куќи како во
Егејот, а такви биле и оние од Триполската култура во Русија. Според Херодот, Анадолија и Ерменија ја
создале Бригите, а бригиска била Пелагонија... Следи од наша Бригија во Мала Азија се дошло до Фригија,
ф=б. Според египетскиот крал Псаметих (7 век), Фригите (Бригите) биле постари од Египтјаните. Во бригиска
(македонска) Пелагонија постоела најстара населба со куќи. Бидејќи ваква била состојбата, тоа сè било
разорено и рушено, да се уништат трагите на најстарата цивилизација во Европа, само во мојата татковина и
мајковина Македонија, само во мојата родна Пелагонија итн. Во прилог пренесувам што наведува Вангел
Божиновски, што денес (23.08.2018) во ФБ го видов:
„Не беше тоа одамна. Што може да биде одамна кај цивилизација која памети најмалку 8000 години
континуитет !?
Цитирам : ** Године 1951 један сељак из Породина донео је у битољски музеј грумен нек стакласте масе која
је одавала утисак да је изджала високу температуру..**
Судбина ! И денес-пак така :судбината на археологијата од Македонскиот неолит се темели на добрината на
локалното Македонско население кое упорно по некоја традиција ги известува задолжените институции за
длабината и вредноста на нашата цивилизација.
Поминале 1000 денови.
Екипата од музеалци и археолози предводени од Српската Академија на науки не презеде археолошки
истражувања на локалитетот Тумба ни веднаш ,нми со големи очекувања и возбуда. Младото камено време и
денес не е некаков предизвик за македонската археологија, а за македонската архитектура е скоро
непостоечка тема. Но !
Притиснати од обврзувачката петтолетка како вјерују на ФНРЈ според која ЗЗ Породин мора да ја насади
ТУМБА со лозов насад од типот СМЕДЕРЕВКА, екипата предводена од Миодраг Грбиќ извршила
истражувања во 1953 и 1954 година.
УТВРДЕНА Е НАСЕЛБА СО ПОВРШИНА ОД 40 000 м2 !! ПРЕДПОСТАВЕН БРОЈ НА НАСЕЛЕНИЕ најмалку
5000 жители !! Отворни се 6 сонди кои представувале само 1% од можната археологија! Во известувањето е
содржана и една реченица во вид на извинување :...*често археолозите не стигнувале да откопаат до
СТЕРИЛЕН СЛОЈ**::!!!
Веднаш потоа тракторите израмниле се до бесвест.
Навика, навика, пред очите на секојдневноста исчезнал еден од најголемите и најзначајни неолитски градови
на светот!!!
Верувам (и тогаш и денес) никој не би ја прифатил оваа квалификација ни во стручната јавност на
Македонија. НО !! Светската наука издаде потврда за оваа квалификација во 1992 годинА ПОСТАВУВАЈКИ ЈА
ПРОДИНСКАТА КУЌА НА НАСЛОВНА СТРАНИЦА НА ЕДИНСТВЕНАТА МОНОГРАФИЈА ЗА ЕВРОПСКИОТ
НЕОЛИТ и укажувајки во монографијата дека МАКЕДОНСКИОТ НЕОЛИТ Е НАЈСТАР ВО ЕВРОПА !!
Што се однесува до смедеревката, таа не успеа да се култивира ни на Тумба ни во Породин ни наоколу.
......Битолскиот Музеј издаде извештај на латиница од истражувањата во 1960 година по 6 години анализи.
Видно е задоволството од движниот наод и од недвожниот исто така.Редакторот Миодраг Грбиќ посветува 90
страни од кои 31 страна за да докаже дека оваа исклучителна култура која многу се разликува од дотогаш
познатото е секако последица на увоз од подунавјето! Навика, навика ! НО, почитуваниот Грбиќ не може а да
не признае во текстот дека Македонскиот неолит покажува неверојатна софистицираност во однос на
неолитот на целото полуострво и дека сепак ( иако мора да е од околината на Белград) покажува изворност
во однос на се дотогаш откриено во светот !
Меѓу откриените наоди под реден број римско 7 представени се две куќи. Нивната архитектонска одличност е
и ќе биде тема на моите теоретски анализи.
Во Македонија постои се освен заборав! Толку пати сме се увериле во вистинитоста на оваа поговорка. Во
средината на минатиот век Породинскаѕа куќа изрти од сеќавањето и стои во витрините на битолскиот
музеј.НО ! Зошто куќата бележена како ТИП 2 е изложена само како привременои по налог на надворешен
соработник на Музејот во времето кога на изложбата по повод иницијативата за оформување на ИНСТИТУТ
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ЗА МАКЕДОНСКИ НЕОЛИТ ја отвори Министрот за култура на РМ? Случајност? Судбина? Што е необично кај
таа куќа?..............
....Да видиме.
Неолитот е период кој сведочи за првите објекти- куќи за обитавање со неколку предвесници во Палеолитот.
Стариот Завет сведочи за некој свет и живот на безгрешните луѓе во единствената Еденската Градина во која
според некои апокрифи имало и КУЌА во која живееле првиот човек и неговата жена и..... имало и змија тука
околу куќата....! Дали неизложувањето на овој артефакт откриен 1953 значи дека сакаме да ја оставиме
инерцијата според која во Еденската градина Адам и Ева живееле под отворено небо а дека архитектурата
како игра се појавува по Источниот грев или станува збор за невнимание на битолските кустоси околу оваа
драгоценост ?
Во Македонија постои се освен ЗАБОРАВ ! Тоа е неизбежна вистина во Македонската цивилизација. Куќата
со прозорец- змија иако не е во постојаната поставка постои во монументалниот фундус на битолскиот музеј.
Таа го чека само својот час ! Притисокот од визбата на големата градба на музејот расте со прашањата :
ШТО САКА ДА СООПШТИ ЗМИЈАТА НА ПРОЗОРЕЦОТ КАЈ КУЧАТА СО ИНВЕНТАРСКИ БРОЈ ** ТИП 2 ** ?
сТОИ ЛИ ПРЕД НАС НАЈРАНОТО СЕЌАВАЊЕ НА КУЌАТА НА АДАМА ВО РАЈОТ ?
Апокрифниот Талмуд не известува дека БОГ (кој е андрогин) им изградил на Адам и Ева куќа чиј под е земја а
покривот имал облик на небесен свод. Овој опис потполно се совпаѓа со куќата **тип 1 ** изложена во
витрините како постојана поставка. Можеме да видиме : подот е земјан од печена глина во неправилни
плочки кои се меѓусебе залиени со глинен малтер, ѕидовите се од бондрук облепен со глинен лепеж(колку
ништо не се изменило во Македонската аархитектура до 19 век), а покривот има облик на небесен свод со
нагласено изгрејсонце, зајдисонце и особено детално представено Сонцето во зенитот на средина на
хиперболично-параболоидното платно како отвор со зраци на кои стои во заповедничка положба Големата
Мајка.Таа нема уста! Ниту благословува ниту колне но сите ја почитуваат !Зошто македонскиот градител би
барал ваква компликација од конструкцијата кога секогаш можел да посегне по покрив на 2 води ?! Дали овие
куќи од породинско - велушките сонди се потврда за апокрифните сведоштва на пара-талмудот ? Дали
македонските неолитски сеќавања за микнатото укажуваат и на уште една неверојатност : ДЕКА ЗМИЈАТА
( која да се потсетиме во еденската градина била рамноправна и одела на две нозе и со две раце се додека
не влегла во судбината со дрвото на сознанието и додека единствено неА БОГ ,БЕЗ СУДЕЊЕ НЕ И ГИ
ИСКОПАЛ НОЗЕТЕ И РАЦЕТЕ И НЕ ЈА КАЗНИЛ ДА БИДЕ СУШТЕСТВО ОД КОЕ ЕВА НАЈМНОГУ ЌЕ СЕ
ГНАСИ И ПЛАШИ,...,имала своја куќа во РАЈОТ ?!
Прашањата си навираат.Додека да созрееме до одговорот, можеме да ја соопштиме пораката во сферата на
тишината на архитектонскиот простор :
СУШТИНАТА НА АРХИТЕКТУРАТА НЕ Е ВО ОДБРАНАТА ОД КЛИМАТСКИОТ ФАКТОР ТУКУ
АРХИТЕКТУРАТА Е СИМБОЛ. сИМБОЛ НА ЕДИНСТВОТО НА АДАМ И ЕВА, ЗНАК ЗА ГОЛЕМИОТ
НЕИСТРАЖЕН СВЕТ - ПРОСТОР ВО НЕА И ОКОЛУ НЕА...ПОДОТ Е ЗЕМЈАТА, ВЕРТИКАЛНИТЕ ПОТПОРИ
СЕ ЖИВИ СУШТЕСТВА ЕДЕН ВИД ОГЛЕДАЛА НА АДАМ И ЕВА, А ПОКРИВОТ Е АТМОСФЕРАТА !
Ако судбината или БОГ се решил токму овде да се одигра кристализацијата на едно енигматско сеќавање,ако
треба ние да го соопштиме обликот на куќите на Адам и Змијата во Еденската градина (чија локација е
сеуште неизвесна),тогаш ...... ЈА ПРОЧИТАВМЕ ЛИ ПОРАКАТА......и.....КОИ СЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ? и.....ИМА
ЛИ ПОСЛЕДИЦИ !!?“ (ФБ- 23.08.2018)За време на Херодот...Хадријан...Прокопиј...Подунавјето било затрпано !
ИСТОРИСКИ НЕМАЛО АТИНСКА ЦРКВА ТУКУ САМО ЦАРИГРАДСКА-ИМАЛО ГРЦИ БЕЗ НИКАКВИ ХЕЛЕНИ!
Јустинијан ја изградил изгорената црква Света Софија, и тој неа ја направил соборна црква. Бидејќи нејзе не
и’ бил основач апостол, таа како не-апостолска ја оспорувал Рим. Наспроти не-апостолската црква Св.
Софија во Цариград, постоела апостолската на Павле, Јустинијана Прима потоа Охридска архиепископија.
Бидејќи царот во Рим повеќе не постоел, со христијанството управувал само царот од Цариград. Ова било
повод Јустинијан да ги поставувал папите. Многу подоцна, за да се создадат збрки, почнало да се говори за
цезаризам и папизам, а во Рим немало цар за време на Јустинијан, единствениот цар...
Ватикан се мешал во православието. Ова забележително беше со синот на македонскиот намесник Никола,
Самуил, кој постанал крал со архиепископија и цар со патријаршија, дело на папата. Следело рушење на
унијатот Цар Самуил со неговите богомили, неверници, поради што следи Василиј II Македонски бил само
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октонос, според окто окото окати, со својата Водоча вадил очи и Слепче ослепи. Бидејќи зборот октонос на
ниеден јазик во Светот не означува-л убиец, зборот октонос останал македонски само окто окото окати.
Бидејќи Македонската династија владеела со јужна Италија, католичкиот цар франкот Отон Први од
Македонците (Македонската династија) барал Јужна Италија да ја напуштат. Па ова Македонците го одбиле...
Македонците биле навредливо наречени Греики=греи ки, на македонски дојди- Дојденци...
Со крстоносните војни Источноторимско Царство било поделено, царот повеќе не постоел, и следело
патријархот на Цариградската патријаршија да биде поставуван од папата. Така Ватикан ја остварил целтаповеќе немало цар, поглавар на православието. Со ваква постапка Цариградската патријашија постанала
унијатска. Следи Русите како неверници не го бранеле Цариград, и тој го освоил Мехмед II.
Овде е најбитно, што Латините врз верниците на Цариградската патријашија им наметнале име Грци.
Во 1767 година со фалсификат од Грците била укината Охридската архиепископија, па имало само Грци.
Следело дотогаш имало Цариградска, Трновска и Пеќка патријаршија и Охридска архиепископија. Сè ова
говори, можело да има Грци, Бугари, Срби (Расани) и Македонци, ама никако Еладци и Шкиптари без свои
цркви. Следи жителите од 1767 година биле само Грци. Оттогаш сè до 1830 година немало било каква
Еладска и Шкиптарска држава и црква со свој народ Еладци и Шкиптари. Токму и затоа следи сè е јасно.
По создавањето на државата Елада, Еладците не се бореле во Елада како Хелени туку само како Грци.
Ваквиот злостор го подржувала Германија, чиј Бизмарк барал Елада да и’ го исплати долгот на баварскиот
крал Лудвиг, инвестирач за својот син Ото крал со баварско знаме до денес еладско. И словенот Бизмарк му
нанел зло на својот род, ширејќи ја Елада на север како Грци. Ова продолжило и со Балканските војни- пола
Македонија и’ била предадена на баварска Елада.
Со војната меѓу Турците за време на султанот Кемал Ататурк, поразените Грци припадници само на
Цариградската патријашија кои дома говореле на турски јазик ги добиле имотите на Македонците... Тоа што
било со Турско- грчката војна на Турците муслимани и Грци припадниците на Цариградската патријаршија,
продолжило не само во целиот 20 век, истото ќе биде и во 21 век со вештачкиот грчки народ, припадник на
Царигадската црква. Бидејќи никогаш немало еладска црква сè до со 19 век, тие Грци Цигани со индискиот
музички инструимент бузуки не знаат кои се и што се! Па нив злосторнички ги нафрлиле Германците, според
словенскиот бог Герман, да истребат сè македонско Хомерово (Чулкас). (ФБ- 23.08.2019)
РУСИТЕ БИЛЕ РЕЦКАРИ- ПИШЕЛЕ СО РЕЦКИ. ЗА СЛОВЕНИ СЕ ИЗЈАСНИЛЕ САМО ДУРИ 860 ГОДИНА !
БЛАГОДАРЕЈЌИ НА МАКЕДОНЦИТЕ КИРИЛ И МЕТОДИЈ ПОСТОЈАТ 350 МИЛИОНИ СЛОВЕНИ ОД СЛОВО!
Мартин Бернал пишува: „Клучната причина...Доказот доаѓа од еден текст кој вообичаено се нарекува
Мемфиска теологија, временски лоцирана дури во вториот или третиот милениум. Теологијата опишува
космогонија според која Птах, локалниот бог на Мемфис, и неговата еманација Атум, биле првобитните
суштества. Птах го создал светот во своето срце, седиштето на неговиот ум и го актуелизирал преку својот
јазик, чинот на говорењето. Ова, иако Отец Фестужие и Отец Бојлан побрзаа да го порекнат, изгледа
упадливо слично со платонскиот и христијанскиот logos, ‘Словото’ кое ‘веќе беше, Словото престојуваше со
Бога, и што беше Бог, беше и Словото, Словото потоа беше со Бога на почетокот, а преку него постанаа сите
нешта…’ “. („платонскиот и христијанскиот logos, ‘Словото’ “, Р.И.) Тоа Птахово и Платоново Слово се најдува
во Евангелието на Св.Јован- Велигден.
Кога Солунските Браќа биле испратени во Русија на тајна мисија да го шират христијанството, тие таму
виделе дека Русите пишеле со рецки. Па тие се нарекле „рецки- роски народ“. Бидејќи тие го презеле
коинското слово, тие се нарекле Словени. Прв човек кој пишувал дека Русите се изјасниле за Словени бил
само еден- цариградскиот патријар Фотиос (860)- ова пред него никој не го пишувал.
Па бидејќи Русите за прв пат се изјасниле дека тие биле Словени само во 860 година, руските автори само си
молчат. Молчењето е јасно, Русите го шират Панславизмот, а Германија Пангерманизмот од името Герман,
кое било тракиско (Г.Вајганд). Во Европа имало Склавини=Повеќебожни. Склавините источно од реката Рајна
ги покатоличувал Апостол Бонифациус (8 век). Според Бонифациус, тие се одвратна Раса, што го говорел
дури и Хитлер. Наведените традиции од Бонифациус биле истоветни со тракиските наведени од Херодот. Па
тракиските Германи пишеле со руни, во кои имало Кирилични слова. Според С.Робер, цртите и рецките биле
руни. Тракискита Германи биле само Словени со име на словенскиот бог Герман. Според Х.Џ.Велс,
Германите и Словените имале слични богови... Следел и германски јазик на словенот Лутер. Протестантскиот
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германски јазик го содржи словенскиот темен вокал ä (ае), ö (ое) и ü (уе)- е темен вокал. Франките (Германите
и Французите) се одродени Словени со темен вокал, тракиски Романци...Германците ги обединал словенот
Бизмарк, чија баба не знаела да гугне ни еден збор германски, а редовно се допишувала со Петар Велики,
дека тие биле Словени.
Повеќе пати сум пишувал за Катерина Велика, Руската Царица. Таа била „северна Семирамида“. Таа имала
мноштво пријатели Волтер, д Аламбер, Дидеро. Во Фигаро Бернар Бонилори за неа напишал:
„...била прва (те.) Катерина Велика, која ја обелоденила супериорноста на словенската раса. А особе-но
сакала да докаже, дека словенскиот бил првобитниот јазик на човечкиот род. Во едно писмо, кое му го
упатила на Грим 1784.г. таа пишувала дека старите Словени им дале свои имиња на најголем број реки,
планини, равници, и области на Франција, Шпанија, Шкотска и на други краишта...“.
Следи заклучокот, словенски преселби на Балканот се 100% лага. Еве го доказот: на Балканот нема ништо
донесено од северно од Дунав, а цела Европа е преселена од и преку Балканот- животните и растенијата се
со балканско потекло, никако обратно. Македонците им се ДНК блиски на Критјаните, но не и на Подунавците
и Заткарпатците. Македонците пишеле со црти и рецки како Критјаните, што било променато со презењето на
јонското писмо, кое постанало коинско во 300-та г.п.н.е. Па и денес Македонците говорат варварски и
пелазгиски, како што според Херодот, Тукидид, Платон...Јустин... Хелените и Македонците. Варварски
говореле и Склавините на Балканот што го наведувал Прокопиј (VI век). Македонците како домородци си
пишеле со црти и рецки (Камен Розета- Египет), а и Русите.
Па и рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини-1601) (ФБ24.08.2019). Благодарени на Македонците Солунските Браќа денес постојат околу 350 милиони Словени !
МАКЕДОНЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА ПРВИ ДИГНАЛЕ ВОСТАНИЕ НА БАЛКАНОТ !

Македонците дигнале први востание- во јуни во Скопје (аеродром), секако пред Србите и сите други.
Ама и 27 јуни во Пиринскиот дел на Македонија итн. Па нас уште само не лажат. Секако, тој е само наш
проблем. (ФБ- 24.08.2014) Па сè денес страдаме од расистичко- фашистички Еладци, Бугари и Арнаути!
ДОКАЗИ ДЕКА АРНАУТИТЕ СЕ ОДНЕСУВААТ БАНДИТСКИ СО ДОМОРОДНИТЕ МАКЕДОНЦИ СО ЈАЗИК НА
ХОМЕРА КОЈ БИЛ САМО НАШ СЛАВО-МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС-1907)- СМЕ ДНК БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ !
Наведеното го пишувам со години, како и дека Арнаутите 90% како Геги (Черкези и Татари) со бело кече од
Кавказјето, како и други кавказки традиции, и само 10% Тоски (Шкиптари), како Турци во нашата Македонија
сè до 1913 год. останале без доказ на сопственост на имот. Тие биле колонисти- во Македонија се туѓинци!
Бидејќи тие се малкубројни, под 15%, никако не сакаат пописи, нив ги лажираат со странци, мртовци итн.
Тие се залагаат за федерализација на Македонија, што редовно дрдорат за како во Швајцарија со
домородци.
Кутрите тие никако и не знаат, или само лажат, како што беше и е за Илирите, а Илири биле Русите наведено
од Нестор Киевски (11-12 век), со потекло од Илирик на Балканот. Ова било повод, Русите да се со традции
од Подунавјето. Дури според Ерониј Русо, Русите говореле како античките Македонци. Како што тие само си
лажат за Илирите, тие лажат за Даданците, поим кој произлегол од дарда=круша на шкиптарски, а не дека
Дардан бил само митолошки: Дардан=дар дан. Се потврдува, за Арнаутите нема наука туку само лага, нож...
Да се вратиме на Швајцарија. За јас да не говорам, еве што пишува Вотсон: „Швајцарија...Годината 1960.
јазикот на готово 75% население бил германски, 20% француски, 4% италијански, 1% реторомански ....
меѓутоа, сите тие исто така го знаат книжевниот германскиот, и го учат во школите...“. (Држава=јазик, Р.И.)
Бидејќи односот на Германци и Французи сличел на односот на Македонците и Арнаутите 90% Азијати со
убавото кавказко бело капче... и 10% Тоски 100% одродени Словени со сите словенски гласови, македонско ѕ
и гласовите на Вук Караџиќ од 19 век, со монголски шкиптарски јазик без родови, неразбирлив за Гегите, како
што за Французите во Швајцарија службен бил германскиот, и за Арнаутите во Р.Македонија мора да е само
македонскиот. Како што во Швајцарија Французите го знаат германскиот, ова не важи и за Арнаутите кои во
Р.Македонија се однесуваат како бандити, донесувајќи и закон Македонците мора да се монголизираат.
Втор пример е Франција. Во неа Французи се околу 50%. Иако во Франција другата половина народи не се
Французи, за 100% државјани на Франција францускиот јазик бил, е и секогаш ќе биде само службен јазик!
Сè ова објаснува, Рамковиот договор како расистичко-фашистички го нема никаде во Светот- само кај нас!
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Бидејќи Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) не потекнуваат од Р.Македонија, и тие како Турци до
1913 г. останале без доказ на сопственост на имот, а со тоа што и никој не се оградил, сите се само бандити!
Арнаут означувал одметник.Според Ханс-Лотар Штепан (2004), Арнаутите биле натрапници-исто со бандити!
Секако на ова да се поврзе и она што за Арнаутите пишувал Султанот Селим III (1789- 1807)-разбојници...!
(ФБ- 24.08.2020) Авганистан падна. Кога ќе падне САД Косово со САД војна база, со Арнаутите следи крајот!
Р.МАКЕДОНИЈА Е ОБВРЗАНА ДА ГИ ВОЗОБНОВИ ТУМБАТА С.ПОРОДИН И ЗАМОКОТ НА ЦАР САМУИЛ !
Во Велушката тумба с. Породин- Битола имало цивилизација и тоа без прекин од пред 8000 години. Таа се
протегала на 40.000 м2 со население преку 5000 жители. Бидејќи Подунавската цивилизација била истоветна
со Егејската (М.М.Васиќ), а таква била и Триполската култура во Русија, Пелагонија била многу постара од сè
она што било во Подунавјето- Во ледено доба Белците биле во Левантот...
Бидејќи Српската Академија на науки не била заинтерсирана Велушката тумба да опстои па и да го засени
Подунавјето кое не го познавал Прокопиј (6 век), ниту многу подоцна, кое било затрпано, по истражувањата
во 1953 и 1954 година таа била разорена и засадани со лозје од сортата смедеревка која никако не успева на
просторите на Велешката тумба- несозревајќи со потполна шеќерност. Така лозјето било искрчено, и таму
биле сеени само екстезивни житарици (пченица, јачмен...), маслодајна култури (сончоглед)... без
наводнување. Со наводот се потврдува, злосторот извршен врз најстарата цивилизација во полза на
Подунавјето кое било населено само од југот, потврдено со ДНК- преселби само со оддалеченост од југ кон
север, никако обратно. Ова било повод, Македонците да се генетско- географски блиски на Критјаните,
никако на Подунавјето и Заткарптците. Бидејќи реката Дунав била само гранично подрачје север диви
животни, југ домашни, север пусти, коноп..., а југ лен, житарици и мешункасти растенија, како и овоштие итн.,
Подунавјето никогаш немало важност за белата раса итн.
Освен Велушката тумба, најбитен бил замокот-палатата- црквата Бутелија на Царот Самуил, што тоа
останало негово наследство битолската палата, во изворите позната како Бутелијанска палата, и тоа
дворецот или палатата во Битола, на Гаврил Радомир, Самуиловиот син, убиен веќе во 1015 година (Мавро
Орбини- 1601). Со наводот се потврдува дека најстар податок имало за наша Битола во 1015 година, што е
непобитен доказ. Состојбата се менала само кога Турците навлегувале, Битолчани се бранеле, што не било и
со Прилеп... Охрид...Ова било повод, во Битола сите цркви, а во неа имало црква/манстир за секој ден во
сета година, биле до темел разурнати- мноштво биле преправени во џамии. Со векови во Битола немало
цркви- прва црква на стар темел била Свети Димитрија 1830 год.
Бидејќи за Р.Македонија останале најбитни Велушката тумба со својата населба и зданието на Царот Самуил
останато во наследство, Р.Македонија е обврзана нив да ги возобнови- без расфрлање пари. (ФБ-25.08.2018)
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВМРО- ДПМНЕ, НА СИТЕ ДРУГИ ПАРТИИ И ЗДРУЖЕНИЈА ИТН., ЗАМОЛЧУВАЈЌИ ЈА
ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ДЕКА ТИЕ СЕ ДОМОРОДНИ ВО МАКЕДОНИЈА, ОСТАНАЛЕ ГРЕШНИЦИ!
Редовно со години пишувам дека Македонците се домородни со домородни традици, без ништо од северно
од реката Дунав и Заткарпатите, чии простори сè до денес ја немаат лозата и западно од Русија, со чие вино
уживал нашиот Св.Трифун кој бил Дионис=дианис=дианиш=пианиш=опианиш- тој никогаш не се обожувал на
скитските простори, а Скитите пушеле коноп, непознат на Балканот; опиум=опи ум, Еумен=е умен=ум мен...
Па со години истакнувам дека Хомеровиот јазик бил само словенски (Пасоф- 1815) и само славо-македонски
(Чулкас- 1907). Повеќе пати ви се обраќам, и ве замолувам, ако сте Македонци, гласно да кажете, не јас што
го пишувам туку она што го наведувам. Не е битно кој сум јас, што ви ги поматувам вашите лични намери што
лично за свои лични цели ги спроведувате, оставајќи го македонскиот народ со својот македонски Хомеров
јазик на цедило тој понатаму да страда... Ве повикувам, не во мое име да говорите туку во има на авторите
кои се признаети во Светот, забранети од вас во Р.Македонија со цел сè македонско да се истреби ...
Каде се вашите лејки носени на рамењата да споредат што со нас Македонците со лаги не оспоруваат и не
уништуваат Грците Цигани, па Бугари Татари и турските Арнаутишта (Черкези Татари и Шкиптари) убијци...!
Несфатливо е да не оспоруваат Претсадателот на Елада со индиски пигмент,еладски политичари со цигански
музички инструмент бузука, Бугари со симбол татарска коњска опашка која виси на столбот пред татарскиот
шатор и Арнаутите со монголскиот шкиптарски јазик со словенски темен вокал ë без родови со кои си грешат !
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ХРИСТИЈАН МИЦКОВСКИ И ДРУГИТЕ ГИ ЗАСРАМУВА НАШИОТ ВЕЛИКАН ЃОРЃИ ПУЛЕВСКИ...!
Ѓорѓија Пулевски, 1892 год., вели: „Ама Грци народно име немајет, токо сами меѓу них си се вељет Урум
(Римјани), ама по историја Грците ги познаваме за Еѓупци (Јегиптјани), а не за Јевропејци“.
Ова што го напишал Ѓорѓија Пулевски, ја кажува вистината, за кои сè до денес не се свесни што тој Великан
знаел за Грците Цигани, со индиски музички инструмент бузука, што го потврдувале Битлси- тие сакале да се
зафатат со бузуката, за неа да си творат. Бидејќи бузука бил само индиски расипан музички инструмент,
донесен од Индијците во 14- 15 век на Пелопонез, се зафатиле со индискиот кој без прекин се развивал сè до
со 20 век, кој и денес е во употреба- бузуката во Македонија од 1913 г.
Да не се изуми во Индија династијата Гупта, од чие име произлегле Ѓупците, со темен тен како што се
мноштво Грци Цигани, како спротивност на белите Египтјани со очи бадемли, како и Сумерите ...
Ова што го напишал Великанот Ѓорѓи Пулевски, тоа било истото она што можело да се прочита пред таа 1892
година. 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. поданици на Римската Империја. Тие, како престолнина на своја нација и религија го
сметаа Константинопол, а не Атина“. (Атина селото, Р.И.)
Не се работело за Грци туку само за Хелени. Исто така, постоеле само Римјани=Романи=Ромејци.
Ако кон ова се додаде дека Хомеровиот јазик бил славо- македонски (грчки лингвист Чулкас-1907), кој не се
разбира-л со коине (19 век т.н.старо- грчки) кој бил наследник на староегипетскиот, сè е јасно.
Па Димитар Миладинов во обраќањето кон Кукушаните (24. октомври 1857.) меѓу другото вели- ,,Го напаѓаат
нашиот словенско-пелазгиски јазик, еден од најдревните и најбогати јазици, наречувајќи го варварски јазик…“
(К.Миладинов, Избор, Мисла, Скопје, 1980) (Браќата Миладинови...Пулевски..., Р.И.)
За Херодот, Тукидид, Платон...Јустин..., Хелените, Македонците... биле Пелазги- знаел Д.Миладинов. Дури
Склавините на Балканот, што значи и во Македонија, говореле на народниот варварски јазик (Прокопиј и др.)
Грците биле припадници на Цариградската патријаршија со коине- ништо немало еладско од Атина! (ФБ- 26.
08.2019) Се чудам до кога Македонците ќе се срамат од нашата вистина, неа ја бришат и нас доистребуваат!
СЕКОЈ НАРОД ИМА ПО ЕДЕН ЈАЗИК А ЕЛАДЦИТЕ ЧЕТИРИ (КОМЕДИЈА), МЕЃУСЕБЕ НЕРАЗБИРЛИВИ
(ТРАГЕДИЈА)- НАРОД (ТРАГИКОМЕДИЈА). ЕЛАДСКИОТ БИЛ НАЈМЛАД НАРОД СО ЈАЗИК ОД 1977 ГОД. !
Па секој народ мора да поседува по еден јазик со кого народот ќе се разбира. Единствен народ со четири
јазици биле Еладците, што е комедија! Бидејќи јазиците не се разбирливи, следела трагедија! И што биле
Еладците како народ ? Само траги-комедија, дело на Европа, со векови ги истребува само Македонците!
На кој јазик говореле и говорат Македонците ? На Хомеров јазик, кој бил славо-македонски (Чулкас- 1907).
Бидејќи Македонците говореле со Хомеров јазик,кој бил само словенски (германски лингвист Пасоф-1815), тој
морал да изчезни. Следело од коине, кој бил само Александријски Птоломејов јазик од 300-та г.п.н.е., само од
македонска Александрија, 19 век прогласен само како старо-грчки, по налог на Виена и Минхен, бил создаден
катаревуса, во употреба од 1868 година. Бидејќи катаревуса, германско дело, тој бил како германски јазик со
четири падежи (Н, А, Д, Г), а народниот Хомеров јазик бил безпадежен, следи да го внесе димотики од 1977 г.
Љубомир Домазетовиќ, стр. 266, наведува: „Јазичната двојност во грчкиот се одразува сè до денес, иако
1977. година службено се укинува катаревуса и се воведува димотики како јазик на општественото комуницирање“. Се потврдува, еладскиот народ останал најмлад на Балканот, што било само од 1977 година !
Еј Македонци, до кого Вас ќе ве оспоруваат Шкиптари со јазик од 1972, Бугари од 1974 и Еладци 1977 г. ?!
(ФБ- 26.08.2020) Тоа што со години без прекин објавувам книги и написи, се молчи, нема македонски водачи !
Види www.brigien.com.: „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“ (2017), под број 77 а и во други.
Коине бил христијански јазик од времето на Апостол Павле, кој не го познавал јонскиот јазик, службен дури и
кај Александар Македонски а и Платоновата академија во Атина затворена од Јустнијан само во 529 година.
КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ЈУСТИНИЈАН НЕ ГО ПОЗНАВАЛЕ КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ)- БЕЗ ГРЧКО!
Во мојата книга „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“ (2017) говорам што пишувал Х.Џ.Велс:
„Додека на запад...Ќе биде дека и во Јустинијановите жили, како и во Константиновите, течела словенска
крв...“. Во време на Константин немало Склавини, а такви имало само за време на Јустинијан. Токму за нив
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пишувал Прокоп (=про коп). Бидејќи Склавините го обожувале Хора, истоветен со египетски Хорус и ведски
Кришна во Индија, македонските Склавини биле домородци. Овие биле прогласени за Словени. Бидејќи
Склавините во Шпанија не биле Словени, Словените се 100% лага.
„Изгледа дека Константин...‘Римјани’...Исто така е точно дека Константин Велики не знаел грчки, и дека
Јустинијан го говорел со туѓ нагласок...“. Се потврдува, коине бил црковен јазик, а не народен.
Токму овој нагласок бил варварски, а варварски=пелазгиски јазик бил Хомеровиот кој за германскиот лингвист
Пасоф (1815) бил само наш словенски и за грчкиот лингвист Чулкас (1907) само наш славо- македонски итн.
Бидејќи коине бил Александријско- Птоломејов јазик, од 300-та г.п.н.е., јазикот бил нов со потекло од Египет,
кој го заменал старо-египетскиот. Од коине произлегол еладскиот катаревуса, службен само од 1868 година.
Бидејќи двата се со потекло од Египет, со нив не се разбира-л нашиот Хомеров славо-македонски јазик.
Бидејќи ваква била состојбата, спогодбата со Циганите Грци е расистичко- фашистичка, Грците се само едноарамии на сè македонско. (ФБ- 26.08. 2018) Ако Р.Македонија се избори за историската вистина, Македонците
ќе победат: www.brigien.com.: „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“ (2017), број 77 а и други.
V ВЕК ДРЖАВЕН ЈАЗИК БИЛ САМО ЛАТИНСКИ, ЦРКОВЕН КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ) И НАРОДЕН
САМО ВАРВАРСКИ (ХОМЕРОВ СЛОВО-МАКЕДОНСКИ)-ЕЈ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕ ДО КОГА ЌЕ ТЕ ЛАЖАТ?!
Историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година, напишал:
(Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и латинскиот,
а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. Демостен Филип Македонски го нарекол варвар. За Херодот,
Хелените во Јонија биле варвари, како што биле и Македонците. Токму и затоа за Јустин „Македонците биле
со потекло еден пелазгиски народ“. Па според Херодот „Елада порано се нарекувала Пелазгија“... „народот во
Атина и Атика бил пелазгиски“. Затоа следи Тукидид, „се нарекувала сега Елада“- Пелазги со варварски јазик.
Следи варварскиот јазик бил јазикот на пелазгискиот народ. Варварскиот јазик бил јазик и на Склавините, кои
на Балканот се појавиле во 6 век. Па Склавините, а склава=област, како жители на областа (Обласници) биле
само Повеќебожци.Наспроти нив биле Римјаните (Ромејците) Христијани со христијанскиот јазик коине (19 век
таканаречен старо-грчки) и тоа само како Александриски Птоломејов јазик. Апостол Павле го познавал коине,
но не јонскиот јазик. Овде се разликуваат два јазика: јонски Хомеров јазик и коине. Пак, Хомеровиот јазик бил
само славо-македонски (Чулкас). И следи бидејќи коине произлегол од старо-египетскиот, со коине и неговите
наследници (катаревуса и димоткики) не се разбира-л Хомеровиот јазик кој бил само словенски (Пасоф-1907).
Од наведеното на Приск произлегува следново: готски=готски, хунски=хунски, латински=латински и варварски
=варварски. Бидејќи латински бил само службен, а коине само христијански јазик, овде коине не се наведува.
Следи наједноставен заклучок, коине никогаш не бил народен јазик- народен бил само варварски=склавински.
Варварски говореле Склавините кои на Балканот се појавиле во 6 век (Прокопиј, Јорданес...).Македонија била
склавинска=повеќебожна земја. Неа ја христијанизирале Римјаните=Ромејците. Пак, Македонците Солунските
Браќа ги словенизирале Склавините, ширејќи го Словото и божјото Слово, започнато од Египет со богот Птах.
Токму и затоа на тој ист варварски јазик се говорело во Македонија. И па според Теофилакт Охридски (11- 12
век), Македонија била само варварска земја, името на Кичево бил на варварски јазик: коине бил христијански,
а народен варварски јазик ! На народен варварски јазик говореле Птоломеите, кои биле Пелагонци. Нивниот
говор бил само битолскиот ! И рускиот јазик бил како на античките Македонци, Ј. Русо (Мавро Орбини- 1601) !
НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС. ДО КОГА
ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ САМО ЌЕ СИ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! А УШТЕ КОН ОВОЈ ДА МУ СЕ
ДОДАДАТ ДУРИ ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ (1815) КОЈ НАВЕДУВАЛ, ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ
СЛОВЕНСКИ (ЧЕШКИ И СЛОВАЧКИ); А ПА ПОТОА И ФАЛМЕРАЈЕР СО РУСКИОТ ЈАЗИК ПОТВРДИЛ, ВО
ЕЛАДА НЕ ЖИВЕЕЛЕ ХЕЛЕНИТЕ КОИ БИ ГО ГОВОРЕЛЕ ХЕЛЕНСКИОТ ГРЧКИ ЈАЗИК КОИНЕ КОЈ БИЛ
САМО АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК,НАСЛЕДНИК НА СТАРОЕГИПЕТСКИОТ СО КОГО НЕ СЕ
РАЗБИРА-Л ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК-ТОЈ ОПСТОИЛ САМО КАКО НАШ СЛОВЕНСКИ=ИЛИРСКИ; КАКО ШТО
НАПИШАЛ ФАЛМЕРАЈЕР, ВО ХЕЛАДА ЖИВЕЕЛЕ СЛОВЕНИ СО СЛОВЕНСКИ АКЦЕНТ; ВРЕМЕ Е НЕКОЈ
МАКЕДОНЕЦ ВО Р.МАКЕДОНИЈА И СТРАНСТВО ДА СЕ ОГЛАСИ, СО ВИСТИНАТА НА МАКЕДОНСКИОТ
НАРОД ДА МУ ПОМОГНИ. ТОКМУ САМО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СО ВЕКОВИ ДОЖУВАВА-Л ГЕНОЦИТ ВО
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ЕЛАДА, БУГАРИЈА И ШКИПТАТИЈА, СИТЕ РАСИСТИЧКО-ФАШИСТИЧКИ ДОГОВОРИ ЗА Р.МАКЕДОНИЈА !
(ФБ-27.08.2020) Овој напис секој месец на истиот ден повеќе години го поновувам. Во Р.Македонија се молчи!
ЗА МНОГУ ГОДИНИ БОГОРОДИЦА, КОЈА БИЛА ПРЕТСТАВЕНА САМО КАКО БРИГИСКАТА=ФРИГИСКАТА
БОЖИЦА МА (МАЈКА, МАТЕР, МУТЕР) КОЈА БИЛА И МАКЕДОНКА, КОЈА СЕ НАЈДУВА ВО МАКЕДОНСКИТЕ
ЦРКВИ, ПОСЕБНО ВО ОХРИД. БИДЕЈЌИ САМО БИТОЛЧАНИ НА ТУРЦИТЕ НЕ ИМ ГИ ОТВОРИЛЕ КАПИТЕ
ЗА ТИЕ ДА ВЛЕЗАТ ВО БИТОЛА, ПО КАЗНА САМО ВО БИТОЛА СИТЕ ЦРКВИ И МАНАСТИРИ ГИ РУШИЛЕ,
КОЈА БИЛА НАРЕЧЕНА МОНАСТИР. ПА ОХРИД, ПРИЛЕП...ИМ ГИ ОТВОРИЛЕ КАПИИТЕ, И ЗАТОА ВО НИВ
САМО НЕКОИ ЦРКВИ БИЛЕ ПРЕПРАВЕНИ ВО ЏАМИИ ИТН. МНОГУ ДОБРО БИЛА ОПИШАНА СМРТТА НА
ОЛИМПИЈАДА, МАЈКАТА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИТЕ, ОД РИМЈАНИТЕ НАРЕЧЕН ВЕЛИКИ ЗА ДА СЕ
БРИШЕ СÈ МАКЕДОНСКО, ЗАШТО ВАТИКАН БЕЗ ПРЕКИН ОД 1071 ГОДИНИ ГО НИШТИ ПРАВОСЛАВИЕТО
И СÈ МАКЕДОНСКО. СЛЕДИ КОГА НА МАЈКАТА НА САМО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ А НЕ РИМЈАНИНОТ
ВЕЛИКИ МУ БИЛ ЗАБОДЕН МЕЧОТ, А СО ТРЗАЈ НЕЈЗЕ ДА И’ ГИ РАСЕЧАТ ЦРЕВАТА ЗА ТАА ПОБРЗО ДА
ИСКРВАРИ И УМРЕ, ТАА СВЕСНА НА СÈ ТОА, ВО СВОЈА ШАМИЈА СИ ГИ СОБРАЛА СИТЕ ПРАМЕНИ ВОН
КОЈА НЕ СМЕЕ ДА СТРЧИ НИЕДЕН ПРАМЕН КОСА, ТАА СО СВОЈОТ ФУСТАН=ПУСТАН=ПУШТАН КОЈ Е И
ПУШТЕН ДА ВИСИ КАКО КОШУЛА ГИ ПОВЛЕКЛА НОЗЕТЕ, СИ ГИ СОБРАЛА РАЦЕТЕ ВО РАКАВИТЕ ЗА ДА
ВОН РАКАВИТЕ НЕ СЕ ГЛЕДААТ ГОЛИТЕ РАЦЕ, И ТАА УМРЕЛЕ КАКО ПРАВОСЛАВНА ШТО СÈ ДО ДЕНЕС
НИЕ ПОСТАРИТЕ ГЕНЕРАЦИИ МАКЕДОНЦИ ГИ ПОГРЕБУВАМЕ НАШИТЕ МАЈКА...ОВА Е СПРОТИВНОСТ
НА СЕМИРАМИДА КОЈА СЕ ОБОЖУВАЛА И ВО ПАЛЕСТИНА, КОЈА БИЛА СО ПРАМЕНИ ВОН ШАМИЈАТА И
РАЗГОЛЕНА. БИДЕЈЌИ МАРИЈА НА ПРАВОСЛАВНИТЕ НЕ БИЛА КАКО РАЗГОЛЕНАТА СЕМИРАМИДА, ТАА
БИЛА МАКЕДОНСКА, КАКО ШТО БИЛА И ПРВАТА ХРИСТИЈАНКА МАКЕДОНКАТА ЛИДИЈА. МАКЕДОНКАТА
БОГОРОДИЦА ИМ БИЛА БОГОРОДИЦА И НА КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА... ЗА ВРЕМЕ НА РЕНЕСАНСАТА ТАА
БИЛА ЗАМЕНЕТА СО РАЗГОЛЕНАТА СЕМИРАМИДА. ЗА НЕЈЗИНИОТ НЕМОРАЛ ПИШУВАЛ ХЕРОДОТ: ПА
СЕКОЈА ДЕВОЈКА КОЈА СТАПИ ВО БРАК ТАА ПРВАТА НОЌ ЗА ПАРИ МОРА ДА ЛЕГНЕ СО ТУЃИНЕЦ ИТН.
БИДЕЈЌИ АРНАУТИТЕ 90% ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И САМО 10% ТОСКИ (ШКИПТАРИ) КОИ ВКУПНО СЕ
ПОД 15% ВО Р.МАКЕДОНИЈА НЕ ГО ПОЧИТУВААТ РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ЈА ГРАБНАЛЕ ИСЛАМСКАТА
ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА,А ВО Р.МАКЕДОНИЈА ИМА МНОГУ МАКЕДОНЦИ МУСЛИМАНИ, АРНАУТИТЕ БАНДИТИ!
Во EXPRES,MK, 27 август, стои: „Ако оџите помогнат СДСМ- ДУИ да победат на локалните- поголема плата,
ако не-бркање од работа !“„Постојаниот поглавар на Исламската верска заедница на Македонија Шаќир
Фетаи ветил дека ќе им ги зголеми платите на сите оџи во Македонија, но под услов да го убедат месноти
население да гласа за СДСМ и ДУИ, за да победат на престојните локални избори. Ако имамите не се
заангажираат за тоа ќе бидат отпуштени од работа и нема да има зголемување на платите !“...
Еј кутри идиот Шаќир Фетаи, со име со гласот ќ кој бил на Вук Караџиќ, како и дека Шкиптарите се само 100%
одродени Словени со сите словенски гласови (дури теменвокал ë,), македонското ѕ, брзјачкоти дативно у во
презимињата, брзјачкото т за трето лице еднина) итн., дури гласовите на Вук Караџиќ кој творел само во 19
век. За потврда дека шкиптарскиот јазик е нов од 19 век наведувале Енциклопедија Ларуса, Ами Буе..., дело
на Австрија од 19 век со први школи 1924 година отворени од Австрија и Италија- јазик монголски без родови!
ИТНА ЗАБРАНА НА ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК ВО ШКИПТАРИЈА КОЈ Е МОНГОЛСКИ ЈАЗИК- ЗЛОЧИНСКИ!
Во „Фокус“ на 25.08.2015, преземено од ФБ денес (26.08.2015) имаше наслов „Градоначалникот Села
повторно ќе ги бојкотира струшките вечери на пезијата“. Него го пренесувам во потполност“:
„И оваа година градоначалникот Зијадин Села ќе ги бојкотира Струшките вечери на поезијата, поради тоа што
фестивалот, освен на македонски и на англиски, нема да биде отворен и на албански јазик.
-Не знам зошто би било проблем за нив тоа. Ако мислат дека е проблематично, не заслужуваат да ги водат
Струшките вечери на поезија. Јас не гледам никаков проблем Струшките вечери да се отвораат на сите
јазици на луѓето кои живеат во Струга, тоа значи македонски, албански, турски, влашки, ромски, од друга
страна фестивалот да се води и на македонски и албански и англиски. Македонскиот и албанскиот јазик се
два службеници јазика тука во Струга, изјави Села за Радио Слободна Македонија.
Тој додаде дека оваа ситуација го потсетувала на 20-те години на 20 век кога Кралството на Србија не
прифаќало да се учи на албански јазик на овие простори“.
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Бидејќи поимот Села 100% бил/е тн.словенски, како што е Бериша, а и Кастриот итн., кутрите Арбани не знаат
што се и што ќе бидат. А како ќе знаат, кога тие немаат јазик на еден народ, гордост на секој свој народ, туку
во својот „мешан“ арбански= шкиптарски јазик немаат зборови на еден народ туку на четири народи со свои
јазици: грчки, романски, словенски и татаро- турски. Ова го пиши Густав Мајер. Токму овие татаро- турски
биле само монголски. Со овој јазик тие ги монголизираат Белците- злочин.
Следи со тој нивни лакрдија јазик Тито ги обединил Шкиптарите со Гегите, и тоа само во СФРЈ, иако во
Шкиптарија Гегите не сакале да го прифатат шкиптарскиот јазик. Бидејќи Геги вон Шкиптарија има 90%
(Тоски= Арбани 10%), католикот и масонот Тито на мнозинскиот народ Геги, во кои воглавно се Азијати
(Черкези, Татари...), им го наметнал малцинскиот јазик, што е најголем злостор. Бидејќи до денес Гегите и
Тоските не се разбираат, не општеле, не стапувале во бракови..., се потврдува, тие биле само два различни
континентално и расно различни народи. Со тоа што Тоските само поради исламот се обединиле со Гегите во
СФРЈ, како и Циганите за гласање и на пописите биле Албанци..., се потврдува, Арбаните= Шкиптарите не
биле народ со народно достоинство- без никака гордост...
Па кои биле Шкиптарите ? Тие сè до 1908 година немале азбука, во 1913 година немале национално чуство и
до 1924 година не сакале да има школа на нивниот јазик (Вилкинсон). Па зошто ? Затоашто тој јазик не бил
народен- Арбанија 100% била под Охридската архиепископија и нејзините жители го говореле само
пелазгиски и илирски јазик, што пишат албанските автори. Па пелазгиски и илирски јазик бил само нашиот
тн.словенски јазик. Затоа Арбаните не знаат кои се и ним тоа не им треба да го знаат.
За да се спаси белата раса на Балканот од монголизирањето со шкиптарскиот јазик, тој итно треба да се
забрани од Арбанија, која била само македонска, охридска,пелазгиска и илирска= тн.словенска. (ФБ- 26.08.
2015) За романската азбука со турски слова лажат и за куќата- таа не била на Водовод- Црн Мост, Битола...!
ЗОРАН ЗАЕВ ИСТРЕБУВАЧ НА ХОМЕРОВИОТ СЛАВО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС1907), СО ИЗРОДОТ ЦИПРАС НА НОВИОТ ВЕШТАЧКИ ЕЛАДСКИ НАРОД, ДЕЛО САМО НА ГЕРМАНСКАТА
ШКОЛА СОЗДАВАЧ НА НОВИОТ ЕЛАДСКИ НАРОД ОДРОДУВАЈЌИ ГО ОД ХОМЕРОВИОТ НАШ СЛОВЕНСКИ
ЈАЗИК (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815) СО НОВИОТ ЈАЗИК КАТАРЕВУСА И ТОА ОД 1868 ГОДИНА,
НАСЛЕДНИК САМО НА КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ) ПРОИЗЛЕ3ЕН ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ СО КОГО
НИКАКО СЕ РАЗБИРА-Л САМО МАКЕДОНСКИОТ СЛАВО МАКЕДОНСКИ ХОМЕРОВ, ДОБИЛЕ НАГРАДА ВО
ГЕРМАНИЈА КОЈА БРИШИ СÈ МАКЕДОНСКО ВО ПОЛЗА НА ЕЛАДЦИ ЦИГАНИ СО ИНДИСКАТА БУЗУКА:
Заев и Ципрас ја примија мировната награда на Вестфалија за 2020 година, Канал 5 ТВ.
На свечена церемонија во Мунстер, Германија, на Заев и Ципрас, им беше врачаена мировната награда на
Вестфалија за 2020 година, што ја добија за постигнувањето и потпишувањето на Преспанскиот договор.
Одлуката да се реши повеќедеценискиот спор со Грција отвори нови визии за меѓусебна соработка, го
афирмираше пријателството помеѓу двата народа и го трасираше патот на Македонија кон евроатланското
семејство порача премиерот Зоран Заев на свечената церемонија во Мунстер по повод добивањето на
наградата за мир Вестфалија заедно со поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас за склучувањето на
Преспанскиот договор.
„Со овој договор ставивме крај на еден спор и долгогодишни разлики коишто кренаа ѕид помеѓу нас и на тој
начин ги отежнаа соседните односи помеѓу Македонија и Грција. Спорот траеше 3 декади исполнети со
несигурност за нашата иднина. Три декади на блокирани перспективи кои се од клучни стратегиски интерес за
нашата земја.
Ципрас вели дека со договорот освен што ги реши сите недоразбирања помеѓу двете држави, создаде
нераскинливо пријателство со кое двата народа во иднина сплотено ќе се соочуваат со сите нови предизвици
и отвори нови можности за поцврста соработка на секое поле.
„Луѓето од Грција и Македонија докажаа дека заедничките проблеми можат да се решат на пријателски начин
и на основите на интернационалното право дури и во најтешките моменти. Тие можат да се решат доколку
сме со отворен ум, кога се има потребна политичка волја и кога разговараме со взаемна почит.
На свечената церемонија, наградата им ја врачи претседателот на Латвија Егилс Левиц, како претставник на
трите балтички земји кои оваа награда ја добија за 2019 година. Меѓународната награда на Вестфалија Заев
и Ципрас ја добија за постигнувањето и потпишувањето на Преспанскиот договор во 2018.Наградата требаше
да им биде врачена минатата година но поради пандемијата церемонијата беше одложена за оваа година.
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ШИПТАРСКИОТ ЈАЗИК Е ВЕШТАЧКИ СОСТАВЕН ОД ЗБОРОВИ НА ЧЕТИРИ МЕЃУСЕБНОНЕРАЗБИРЛИВИ
ЈАЗИЦИ- ПА САМО ЛИНГВИСТИЧКА ЛАКРДИЈА ! ШТО СЕ ШИПТАРИТЕ ? САМО ЕДНО ЛАКРДИЈА НАРОД !
Доминиан за шиптарскиот јазик истакна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник на Албанците на
Г.Мајер ‘би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татаротурскиот брои 1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 а словенскиот 540 збора“. Следи шиптарскиот јазик не
бил јазик на еден народ, туку јазик со зборови на четири јазици: грчки, романски, татаро-турски (монголски) и
словенски. Ова говори јазикот на Шиптарите бил само „мешан“, што се случило само во последните векови, а
никако порано. Бидејќи вон Арбанија=тн.Албанија живеат Геги 90%, а Шиптари=Тоски 10%, логично би било
Албанците во СФР Југославија да говореле само со јазикот на Гегите, кој не е разбирлив за Тоските. Следи
Јосиф Броз Тити како католик и масон извршил најголем злостор кога тој го наметнал во СФРЈ малцинскиот
шиптарски јазик врз мнозинството Геги што до денес има тешки последици. Значи, „татко“ на Албанците бил
само Тито кој на школскиот брод „Галеб“ одржувал состаноци со масоните. Бидејќи шиптарскиот јазик е нов,
кој никогаш и не постоел, ниеден албански автор не сака да го наведе Г.Мајер. Следи заклучокот, албанските
автори се најголеми лажговци. Па Арбанија била 100% само наша тн.словенска, а до денес во неа најповеќе
страдаат сè уште недоодродените тн.Словени. Не случајно, шиптарска школа во Арбанија немало сè до 1924
година, а неа ја отвориле само католичките земји Италја и Австрија. Па следи Арбанија било дело на Ватикан
во борба само против православието што без прекин продолжува сè до денес, и вечно ќе трае. Токму и затоа
ние тн.Словени ќе мораме да се обединиме и тоа само заради нас и нашето православие. (Следи овој мој
напис е објавен во Србски Фб Репортер на српски јазик). (ФБ- 26.08.2014) Шкиптарија била германско дело !
БОГОРОДИЦА НЕ БИЛА ПАЛЕСТИНСКА ТУКУ МАКЕДОНСКА, ПОТВРДЕНО СО ОБЛЕКУВАЊЕТО...
Во Палестина се обожувала Семирамида. Според Херодот (5 век п.н.е.), секоја девојка која ќе стапи во брак,
првата ноќ морала да ја помине со странец- момата одела во храмот на Семирадида и таму да чека некој
туѓинец неа да и’ фрли пари в’скут. Таа не смеела него да го одбие. Добиените пари од со туѓинец помината
ноќ таа парите им ги носела на сопругот. Потоа таа повеќе не одела со друг итн.
Ова било спротивно во однос на во Македонија, со бригиската, б=ф, божица Ма (мајка), која никако не смеело
да оди со друг маж- таа морала да биде верна. Тоа што било, истото останало сè до со денес.
Како што било со првата брачна ноќ, разлика имало дури во облекувањето. Македонската Богородица била
заблудана- неа не смеело да и’ стрчи ниеден прамен коса вон шамијата, само вратот оголен, со раце и нозе
покриени- не смеело да се види ништо од нејзиното тело. Однесувањето на баба и мајка е својствено, таа
прво сета коса си ја внесува во шамијата, ги повлекува глуждовите, кои ги покрива со фустанот, си го покрива
рацете со ракавите, ништо да не стрчи- својствено на царица во сликите...
Наведеното ќе се види во иконите на македонските цркви. Бидејќи во православието до денес истото се
одржало, како што мојата мајка беша закопана како царица, и сите ваши мајки... биле како царици.
Македонската богородица беше и во Католичката црква, што беше отфрлена со ренесансата, со која се
прифати палестинската Семирамида- косата и’ стрчи вон шамијата, разголен врат и гради, кусите ракави и
голи подколеници. Ова што било палестинско, останало кај Евреите во мојата Битола, како спротивност на
нашите баби, мајки итн. Тоа беше видливо сè додека Бугарија во бугарски вагони им ги испратиле на
Германците Евреите во својата смрт како последно фашистичко бугарско патување. (ФБ- 28.08.2019)
БИДЕЈЌИ СЛОВЕНИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД ЗАТКАРПАТИТЕ, НИ ИСКРСНАЛА НАЈГОЛЕМАТА ТЕШКОТИЈАЗАТКАРПАТИТЕ СЕ СО ЧЕТИРИ СТРАНИ: ИСТОК, ЈУГ, ЗАПАД И СЕВЕР. ПА И ЗАТОА СЛЕДИ ОД КАДЕ
ПОТЕКНАЛЕ НАЈБРОЈНИТЕ СЛОВЕНИ ? АЈ ДА ВИДИМЕ ШТО ИЗУЧУВААТ СИТЕ СЛОВЕНСКИ НАРОДИСИТЕ СЛОВЕНСКИ НАРОДИ ПОТЕКНАЛЕ ОД ЗАКАРПАТИТЕ: РУСИТЕ, БЕЛОРУСИТЕ, УКРАИНЦИТЕ,
ПОЛЈАЦИТЕ, ЧЕСИ И СЛОВАЦИ, СЛОВЕНЦИТЕ, ХРВАТИТЕ, СРБИТЕ, ЦРНОГОРЦИТЕ, МАКЕДОНЦИТЕ И
БУГАРИТЕ- СТАРИТЕ БУГАРИ ПОТЕКНАЛЕ ОД ВОЛГА КОЈА Е РУСКА РЕКА! И КАКО Е МОЖНО СИТЕ
НАВЕДЕНИ НАРОДИ ДА СЕ СО ЗАТКАРПАТСКО ПОТЕКЛО ? СИТЕ НАРОДИ СÈ ДО ДЕНЕСКА ЖИВЕАТ
ОКОЛУ ЗАТКАРПАТИ- НЕКОИ НА ИСТОК, НЕКОИ НА ЈУГ, НЕКОИ НА ЗАПАД И НЕКОИ НА СЕВЕР! ШТО ДА
СЕ НАПРАВИ ЗА ДА СЕ УТВРДИ ЗАТКАРПАТСКО ПОТЕКЛО НА СИТЕ ОВДЕ НАВЕДЕНИ НАРОДИ? СИТЕ
НАРОДИ НЕКА СИ ФРЛАТ ЖДРЕПКА, КОЈ ЌЕ ЈА ДОБИЕ ЖДРЕПКАТА, НЕМУ ДА МИ ПРИПАДНЕ ПРАВОТО
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ЗА ПОТЕКЛО ЗАТКАРПАТСКО! СЛЕДИ КАКО ДОШЛО ДО ОВА ЗАТКАРПАТСКО ПОТЕКЛО, КОЈ БИЛ ПРВИОТ
ШТО ОВА ГО НАВЕЛ ? НИКОЈ ! И СЛЕДИ КАКО ДОШЛО ? СПОРЕД НЕСТОР КИЕВСКИ (11-12 ВЕК), РУСИТЕ
ПОТЕКНАЛЕ ОД ИЛИРИК, КОЈ БИЛ НА БАЛКАНОТ. ПА ИСТО ТАКА, РУСИТЕ ИМАЛЕ САМО ПОДУНАВСКИ
ПРЕДАНИЈА. РУСИТЕ КАКО ИЛИРИ СО ПОДУНАВСКИ ПРЕДАНИЈА БИЛЕ БАЛКАНЦИ ОД МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА БИЛА ДО РЕКАТА ДУНАВ НЕ САМО ЗА ВРЕМЕ НА ФИЛИП И АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
ТОА БИЛО СÈ ДО 1808 ГОДИНА- ПА ГЕРМАНСКИОТ ГЕОГРАФ ЦОЈНЕ ВО 1808 ГОД. ГО ВНЕЛ ПОИМОТ
БАЛКАНСКИ, ДО БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ. ДА ЗАВРШАМ СО РУСИТЕ, А САМО ТИЕ СЕ СО ПОТЕКЛО ОД
ЗАТКАРПАТИТЕ. СЛЕДИ НА КАКОВ ЈАЗИК ГОВОРЕЛЕ РУСИТЕ ? СПОРЕД ЕРЕМИЈ РУСО, РУСИТЕ БИЛЕ
СО ЈАЗИК НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ! РУСКАТА ЦРКВА БИЛА ВО ВРСКА СО МАКЕДОНСКАТА ЦРКВА
ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА. ЗАТОА РУСИТЕ ПО ЈАЗИК И ПО ЦРКВА БИЛЕ САМО ОД МАКЕДОНИЈА!
ДУРИ РУСКИОТ ЈАЗИК ПРОИЗЛЕГОЛ ОД ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК ОД МАКЕДОНИЈА СО СВОИ 6
ПАДЕЖИ, ОД КОГО МОДЕРНИСТИТЕ СОЗДАЛЕ НОВ РУСКИ ЈАЗИК НА КОГО УСПЕХ ИМАЛ ПУШКИН !(ФБ28.08.2020) Па сè ова може да се разреши, само ако Русија ја каже вистината за Русија- Русите од Балканот!
Стојаноски Ѓорѓи Стојаноски ... многу убо кажано но треба да се додаде кој всушност "кумоваше" за промената на стариот општословенски
јазик во Русија и со каква цел, ако знаеме дека оваа промена се изврши за време на царот Петар велики чии корени - романови всушност
потекнуваат од винзорската фамилија поточно тој не бил русин; Предреволуционерниот руски правопис во неговите главни карактеристики се
оформи во времето на реформаторот Петар I. Во 1707-1708 година, рускиот цар го воведе таканаречениот „цивилен фонт“ наместо кирилица, кој
с still уште постои во поедноставена форма, и отстрани неколку букви од азбуката. Ова конечно ги подели возвишениот црковнословенски јазик
(висок стил) и грубиот говорен јазик (низок стил) и создаде предуслови за формирање просечен стил.
Оваа поделба постоела и порано, бидејќи јазикот се развил спонтано. Хајнрих Вилхелм Лудолф, автор на првата руска или руска граматика на
латински јазик, објавена во Велика Британија во 1696 година, означува двослоен руски јазик. Тој напиша дека Русите зборуваат руски и
пишуваат словенски. Бидејќи германскиот филолог беше ориентиран кон говорот, тој состави граматика на говорен јазик ...

ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ ГО РАЗБИРАЛ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК- Р.ЖИНЗИФОВ БИЛ ЛОШ ПОЕТ. ПА СЛЕДИ ЗА
ШАПКАРЕВ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ПОСЕБЕН МАКЕДОНСКИ НАРОД СО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ДРУГО !
"И втор пат слушнавме од патниците за некои учители по Македонија, за г-дин Шапкарев кој се труди, да ги
убеди нашите македонски браќа, како било друго Бугарин и бугарски јазик, а друго Македонец и македонски
јазик. Но не верувавме, прво поради тоа што мислевме дека тоа е грчко лукаво средство за разделување на
нашата народност во овие деликатни времиња при обновата на нашата народна хиерархија, а второ зошто
лично го познавав г-дин Шапкарев и неговото во книжевен однос благорасположение... Овој допис, испратен
со писмо до еден нaш пријател на нашиот дописник, го потврдува сето она што сме го слушале, а ние не
можевме да направиме друго, туку да му дадеме место во нашиот весник и да го поканиме г-дин Шапкарев да
ни го објасни тоа поведение што му е препишано. "
(Редакција на весникот Право од 30 ноември 1870 год. Цариград)
Ова не било сè: бугарскиот јазик од 19 век не се разбирал со вториот бугарски јазик од во 20 век. Па бидејќи
првиот бугарски јазик со говор од Варна не го разбирал Григор Прличев, а Рајко Жинзифов бил лош поет на
бугарски јазик, во Бугарија со внесувањето на вториот западен бугарски јазик кој бил поблизок на брсјачкиот
говорот на Григор Прличев, Бугарија со држава само од 1908 година со својот само оттогаш народ Бугари ги
помакедончила. Или инаку кажано, библиските Македонци никогаш не биле бугаризирани. Така се потврдило,
Шапкарев бил во право, Македонците во 19, 20 и 21 век си опстоиле само едно- Македонци. (ФБ-28.08.2018)
З.ТОПОЛИЊСКА: „БУГАРИТЕ СЕ ЦИРКУС СО СВОЈАТА НЕСИГУРНОСТ ОКОЛУ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“ !
Macedonia : a True Endless Story ..., January 23, 2020 •
Академик Зузана Тополињска: Бугарите се циркус со својата несигурност околу македонскиот јазик
„Мене лично многупати директно некако ми го искомпликува животот односот на Бугарите со фактот дека јас
се занимавам со македонистика и го истражувам македонскиот јазик. И од тука ми дојдоа некои асоцијации
како изгледале тие бугарски интервенции од самиот почеток, откога почнав да се занимавам со
македонистиката. Мислам дека овие случки кажуваат многу, а мојот заклучок е дека пред сè кажуваат дека
Бугарите се дотолку несигурни за праведноста на нивната позиција, што дури и една полска македонистка за
нив претставува опасност. Па тоа е циркус“, вели Тополињска во разговорот за „360 степени“.
Светски признатата македонистка и „жива легенда на светската славистика“, како што „360 степени“ ја
опишува Зузана Тополињска, денес има 89 години, но сѐ уште добро ги памети контактите со бугарските
колеги и обидите да „интepвенираат“ таа да престане да го изучува македонскиот јазик. На нив ја потсетил
токму последниот бран негирaња на посебноста на македонскиот јазик и автохтоноста на македонската
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јазична норма, од страна на бугарските лингвисти, историчари и политичари. Овие нејзини искуства, вели,
уште веднаш ѝ алудирале на позадината зад „спopот“ околу македонскиот јазик.
Тополињска (89), родена и едуцирана во Полска, во 1983 година се сели во Македонија. По долги години
соработка со колегите Блаже Конески и Божидар Видоески, од 1996 година е редовен член на МАНУ.
Бугарите ми ветуваа „чиста среќа“ за да се откажам од македонскиот јазик!
- „Мислам дека овие случки кажуваат многу, а мојот заклучок е дека пред сè кажуваат дека Бугарите се
дотолку нecигурни за праведноста на нивната позиција, што дури и една полска македонистка за нив
претставува опacност. Па тоа е циркус!“, заклучува Тополињска со топла насмевка во разговорот за емисијата
„360 степени“.
Првата средба со бугарското негирање на македонскиот јазик ја имала уште при својата прва посета на
Софија, кога непознати господа ја издвоиле од полската делегација и ја поканиле на неофицијален ручек.
Второто искуство повторно го имала во Софија, овојпат на работна конференција, кога сите бугарски колеги
избегнувале контакт со неа, освен еден, со кого тajно разменувале реферати оставајќи ги во коверт кај
одреден прозорец во одредена просторија на универзитетот.
Третата средба, која за Тополињска е најпонижyвачката за бугарската страна, се случила додека таа со мајка
си летувала во одморалиште на Полската академија, на околу 30 км од Варшава. Таму cпецијално ѝ дошол
ректорот на Софискиот универзитет, со такси, за да ѝ ветува „општа среќа“ и сѐ што ќе посака и неограничени
можности во Бугарија, само за да се откаже од изучување на македонскиот јазик. Четвртата „средба“ ја имала
кога не добила пасош за учество на Меѓународниот конгрес на славистите во Киев. Подоцна дознала дека
нејзините бугарски „колеги“ жecтоко инсистирале на нејзиното неприсуство.
https://360stepeni.mk/video-svetski-priznatata-slavistka.../
Четирите ситуации што ги сподели Тополињска, погледнете ги на видеото од интервјуто на Васко
Попетревски. (ФБ- 29.08.2021)
ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ НЕ СЕ БОРЕЛ ЗА МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА ТУКУ МАКЕДОНИЈА СО БУГАРИ !
Во мојот напис за Тодор Александров напишав, имало црковни народи. Следи по укинувањето на нашата
Охридска архиепископија, во 1767 година, имало само Грци. Ова било само поради тоа што опстоила само
Цариградската патријаршија, чии припадници биле Грци. За меѓусебно да се испотепуваат Православните,
султанот создал Бугарска егзархија со свој центар во Цариград, без ништо било што бугарско со Софија.
Тогаш нашите луѓе велеле: „Не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Булгари“.
Меѓутоа, во борбата меѓу двете цркви, поблиска на Македонците им била Бугарската егзархија, во која се
преповедало на црковно- словенски јазик. Токму со тој јазик Македонците се бореле да си ја возобноват
својата Охридска црква, и да ги вклучат своите мајчини јазици. Бидејќи борбата за возобновување на
Охридската црква продолжило и по Втората светска војна со своја МПЦ, Македонците останале Бугари...
За пример се наведува Тодор Александров. Тој го кажал следново: „Ако некой ми каже, дека не съм
Македонец, ке му отрежа езикот ! Ако некой ми каже, дека не съм Българин, ке му отрежа главата !“ Што ова
говори ? Тој бил Македонец од Македонија, а Булгарин како наследник на султановата Булгарска егзархија...
Па таквата состојба останала понатаму. Следат и други изјави:
Еве го писмото на Тодор Александров, напишано на 3. август 1917: „Аз съм оръдие само за освобождение на
Македония и за обединението на българскиот народ. Това съм го доказал с целия си досегашен живот, като
съм пожертвувал за таа идея всичко, освен животот ми, който случайно, може би за нещастие, с у уцелял.
Досега съм получил само морално удовлетворение, именно, че идеята е вече на осъствяване. Занапред ми
остава едно несолидно здраве и един морален капитал- моята чест. Некому няма да дозвола да се заври со
тая моя светина, още помалку на еден долен тип като Точкова. Искам затова удовлетворение чрез тебе.
Моляте стори потребното“.
Од наведеното се гледа, тој целиот свој живот се борел за присоединување на булгарската Македонија кон
„мајката“ Булгарија. Истото го барале и Србите: српска Македонија кон „мајка“ Србија. А Еладците (тн.Грци)
истото го велат: грчка Македонија кон „мајка“ Грција (Елада). Дури и Албанците во нивна Велика Албанија. Во
моите пишувања говорам само Македонци во македонска Македонија.
Во прилог наведив, како тогаш бил борец само за нашата македонска Македонија: ЈАНЕ САНДАНСКИ:
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„Ние водиме борба против вас, врховистите, затоа што сакате да ја потчините Организацијата и да ја
направите орудие на бугарскиот дворец. Со вашата оружена интервенција во Џумајско, вие на
ослободителната борба и придадовте карактер на вештачко движење кое се инспирира од вас од официјална
Бугарија, а не од внатрешността и од самиот поробен народ. 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 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 другари-офицери во ТМОРО, тие ќе ја водеа оружената борба, тие ќе ги имаа во
своите раце четите, бојните јатки, Организацијата, и по таков 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 стана со Источна Румелија во 1885 година. Ние ја месевме погачата, вие ќе ја јадевте."
Очигледна разлика меѓу македонски и бугарски став. Кон ова наведено, приложив и други докази:
Писмо на Тодор Александров до Цар Фердинанд (06.XII.1917): „Ваше Царско Височество, ...Оставам завинаги
наíискренно предан служител на Отечеството и ДинастиÔта“.
Видов еден напис за Тодор Александров. Па за него стои ова: „За четири дена го завземал Ќустендил, ги
разоружал Бугарските полицајци и војска и ја осигурал границата на месноста Мал Завој кој гледал на Крива
Паланка, Ќустендил го држел под власт цели 24 дена за кое време планирал напад и влез во Вардарска
Македонија чекајки над 100 000 Македонски комити од цела Македонија.
Првите 35 000 комити ги распоредил околу градовите Паланка, Кратово и Куманово и се спремил за
вооружена пресметка со Српската војска.5 000 Македонски комити оставил во Ќустендил а другите 12 000 од
17 000 кои го заземале Ќустендил ги повел во битка, но на излез од Ќустендил кај селото Ѓуешево, Бугарската
војска координирана со Српската, која чекала од другата страна на границата, го сопрела на преговори“.
Меѓутоа, тој никогаш не нападнал источно- во Бугарија, и од Македонија да избрка се бугарско. Да се
потсетиме на Ченто- тој од овој слободен дел на Македонија ги избркал српските колонисти итн.
Што биле бугарашите еве го точниот став на Тодор Александров во однос на автономиjата на Македониjа:
"Ние се бориме за автономна Македонија, но се бориме како Бугари. Подлост прави оној Бугарин, кој работи
за присоединување на Македонија кон Бугарија. Тој не разбира дека има ли автономна Македонија, има две
Бугарии, кои во соодветна ситуација ќе соумеат да се обединат во едно."
Токму тој Т. Александров бил поврзан со убиството на Jане Сандански, Ѓорче Петров, Таската Серски и др.
достоjни синови на маjка Македониjа, пречка на бугарските аспирации кон Македонија.
На мое изненадување следат одговори. Ама никаде во нив стои за Македонци со македонска Македонија.
Опишувајќи го настанот, Михаил Чаков вели: „На пат кон гробиштата, точно на плоштадот Македонија, ме
пристигна г-дин Иван (Ванчо) Михајлов и ми го предаде следното писмо од Тодор Александров, велејќи: „Бај
Михаил, од името на г-дин Т. Александров, ве молам да го примите сега писмото за благодарност“.
Во ова писмо нумерирано од Организацијата со бр. 550, Тодор Александров пишува:
„Пријатен долг ми е да Ви искажам голема благодарност од името на другарите – борци за независноста на
Македонија и од мое име, за родољубивата идеја да ги најдете и приберете светите коски на нашиот
предводник и голем учител – Гоце Делчев, еден од основачите на ВМРО и за вашата грижа да ги чувате како
светии во вашиот дом, со што сте заслужиле признание на денешната воинствена и утрешна независна
Македонија“.
Павел Шатев кој во своите спомени за Тодор Александров ќе забележи:
„Тој ми остави впечаток на многу разумен, трезвен ум и подготвен за сите жртви пред олтарот на
ослободувањето “.
Тодор Александров не е убивал само Македонци од левицата, туку и бугарски политичари и државници. (За
слобода учествуваат сите, како во НОБ за АСНОМ: свештеници, еснави, конзервативци, комунисти..., Р.И.)
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Тодор Александров е единствен човек - МАКЕДОНЕЦ кој кренал рака и воено ја нападнал Бугарската
царштина, го окупирал градот Ќустендил и го известил тогашниот министер за одбрана со писмо кое гласи од
прилика вака:
Вие, вашата влада и вашиот цар ветивте
дека по Букурешт ќе се заложите за
неправедното распарчување на
Македонија, ветивте дека ќе направите се
што е во вашата моќ Македонија да биде
Обединета и Независна држава. Вашето
ветување и вашите лаги денес завршуваат,
Македонските комити и ВМРО јасно увидоа
дека се излажани и кренаа глас против
вашата окупаторска политика, Ќустендил ќе
биде под наша воена управа се до
остварување на нашата цел.
„Њујорк тајмс “ од 10.8.1924 година ќе забележи дека: „ВМРО е организирана до совршенство, со своја пошта
и дистрибутивни центри, со своја милиција и одлично вооружени сили, располага со своја сопствена
културна, економска политика и претставува една вистинска држава, мистериозна силна и која има строго
определена цел, прогласување на Македонија за слободна држава со главен град Солун “.
Тодор знаеше да рече: „ако е потребно ќе се здружиме и со ѓаволот, само за доброто на Македонија“.
Тоа е името што сѐ почесто ќе се наоѓа во извештаите до балканските државници, но и во Лондон, Париз,
Берлин, Вашингтон. Европскиот печат почнува да известува за легендарниот водач на ВМРО и ја раскажува
приказната за Александров.
„Ројтерс“ од 26.9.1923 година пишува: „лицето му е испиено и погорено, затоа што било изложено на
најразнобразни невремиња, но тоа лице е полно со енергија и има очи што го разоткриваат внатрешниот оган
на една проаждајска цел и на еден пламенски ентузијазам…“
Париски „Журнал“ од септември 1923 година опишува… „тој независно од големите опасности го продолжува
своето дело на апостол… денес тој е највлијателниот меѓу сите Македонци, кои се стремат кон независност…
Неговиот живот е легендарен. Тој носеше иста униформа како и неговите четници, живее ист живот со
четниците, се движи пеш како и другите, спие на земја, често се храни само со леб, носи пушка со 25 патрони,
бомби, двоглед и раница во која е сместена архивата…“
Унгарскиот „Еко де данјуп“ од 6.1.1924 година: „тој има префинети и грижливо зачувани раце, очи во кои
блеска пламен на апостол, погледот му е сосредоточен, а усните складни и малку бледи. Лицето му личи како
тоа на Исус.Тука тој е Исус на Балканот, БОРБЕНИОТ ХРИСТОС НА ГОРИТЕ…“
Лондонски „Тајмс“ одбележи: „Тодор Александров беше еден од најзабележителните водачи на Балканот.
Поседувајќи крајна магнетична личност, тој беше тип на фанатичен патриот, кој не би сопрел пред ништо, за
да ја постигне својата цел – создавањето на автономна Македонија“.
Од наведеното не се прочита дека тој и како него други се бореле за македонска Македонија- без Бугари.
И нивното МПО со нивните цркви се под Бугарија, како држава со свој бугарски народ-само од 1908 година.
Потоа: „Mихајло Пупин, како специјален пратеник на американскиот претседател Вудро Вилсон, учествувал
во подготвителните седници на Мировната конфереција во Париз, залагајќи се Македонија да добие
автономија, да стане држава. За жал, истовремено, паралелно со ваквите залагања на Пупин, Александар
Протогеров и Тодор Александров, двајца од тројцата членови на ЦК на ВМРО, праќаат Меморандум до
претседателот на Конференцијата во кој македонското население го нарекуваат „македонски Бугари” кои
бараат приклучување на Македонија кон Бугарија. Заради таквите определби на членовите на ЦК на ВМРО и
Исполнителниот комитет, настанал отворен судир меѓу нив од една, и членовите на Привременото
претставителство, од друга страна…“.
Бидејќи кога Пупинови се преселиле од Македонија, тогаш немало султанова Бугарска егзархија. И ова било
поводот тогаш да нема султанови Бугари. Следи постоеле само султанови Грци, припадници на султановата
Цариградска патријаршиј. Не случајно, од 1858 до 1864, Бугарскиот преродбеник Васил Левски бил грчки
монах. Кога бугарскиот преродбеник В.Л. не бил Бугарин, а Бугари не можело да има пред 1870 година, тогаш
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султанот ја создал Бугарската егзархија, со седиште во Цариград, а не Софија, никогаш немало народ Бугари
сè до 1870 г. со понизок ранг од архиепископија како што била Охридската аргиепископија укината 1767
година од ненадлежниот султан. Затоа Пупин во неговата Македонија испраќал камбани ...
РОБЕРТ ГРЕВС: „ПОСТОЕЛЕ ДЕСЕТ ТРОЈИ, А СЕДМАТА БИЛА ХОМЕРОВА“- НИКОЈ НЕ ЈА ПРОНАШОЛ!
Роберт Гревс, „Грчки митови“, наведува: „1. Положбата на Троја, која се најдувала во рамницата добро
снабдена со вода, на вратата Хелеспонт, била повод на чести напади од разни страни, иако Троја го
направила Хелеспонтот главно средиште помеѓу истокот и западот во бронзеното доба.Грците, Критјаните и
Фригијците подеднакво се гордееле тврдејќи дека тие го основале градот. Кој го основал никогаш не се дало
да се утврди, оти во класичното доба Троја веќе многу пати била разорувана и поново градена; во сè имало
десет Троји, а седмата била Хомерова. Троја, со која се бави Хомер, изгледа дека ја неселувале три
сојузнички племиња- Тројанци, Илири и Дарданци- што било вообичаено во бронзено доба“.
„Хомер...Опишан живот на Пријамовиот двор. Хомер бил под влијание на вавилонскиот еп за Гигламеш само
во приказната за Ахилеј; Ахилеј е Гилгамеш, Тетида Нинсана, Патрокло Енкиду“.
Следи „десет Троји, а седмата била Хомерова“. Хомеровата Троја била грабеж од Гилгамешовиот еп, во кого
бокалите со вино биле заменети со еден коњ, а сè друго останало исто како во Гилгамешовиот еп, од кого
Библијата го украла дословно потопот... Илијада била во 6 век п.н.е., дело на Редакцискиот одбор на
Пизистрат (6 век п.н.е.). Па каде била Хомеровата Троја ? Во Фригија ! Чија била Фригија ? На Бригите, кои
според Стефан Византиски, биле македонско племе. Па донекаде се совпаѓаат преселбите на Бригите во
Мала Азија, кои ги создаваат Анадолија и Ерменија (Херодот), а тек потоа следи и Фригија. Фригија била
бригиска. Па „изгледа дека ја неселувале три сојузнички племиња- Тројанци, Илири и Дарданци“, сè само
Балканци. Што биле Бригите ? Според Елијан (3 век н.е.), говорник во Рим, Бригите биле илирски. Следи
таканаречената Троја морала да биде кај „илирските“ Бриги. Па само „западно од Македонија, во земјата
Европа“. А таа била Бригија, со Пелагонија, на исток море (Пелагонско Езеро, кое како Битолско Блато
опстоило сè до 1963 година- вакво нешти посеверно никогаш и немало), а на запад висока планина Баба.
Меѓу нив се најдувала најстарата населба во Европа, на Велушка Тумба с.Породин. Царскиот пат, од Рим
наречен Виа егнација, врвел до Хераклеа Линка подгната од Филип Македонски, Велушка Тумба најстара
населба, а со Букри била поврзана мајка му на Филип Македонски, Евридика- еври=е ври- вир, Скочивир...
Токму кај Скочивир истекло Пелагонското Езеро, а до денес постои Скочивирска Клисура-таа ќе се потопи!
(ФБ- 29.08.2020) Тројанско потекло Македонци и Франки (Фредегар 7 век): Парис, Троа...Бриж=Бриг=Фриг...
МАКЕДОНИЈА НЕ Е ШВАЈЦАРИЈА: ШВАЈЦАРИЈА Е БУГАРИЈА СО БУГАРИ МАЛЦИНСТВО ВО 2033 ГОДИНА
-МНОЗИНСТВО ТУРЦИ И ЦИГАНИ; ШВАЈЦАРИЈА Е ЕЛАДА СО ЕЛАДЦИ, ВЛАСИ, МАКЕДОНЦИ...;АЛБАНИЈА
ШВАЈЦАРИЈА НА ШКИПТАРИ, ГЕГИ, ВЛАСИ, ГРЦИ, МАКЕДОНЦИ...СИТЕ ДОМОРОДНИ ВО ШКИПТАРИЈА; А
Р.МАКЕДОНИЈА Е САМО НА ДОМОРОДНИТЕ МАКЕДОНЦИ- ТУРСКИ КОЛОНИСТИ СЕ АРНАУТИ СО ИМОТИ
БЕЗ ДОКАЗ НА СОПСТВЕНОСТ СÈ ДО 1913 ГОДИНА; ВЛАСИТЕ СО ШКИПТАРИТЕ ОД ЕПИР (Г.ВАЈГАНД)...
Идејата Македонија-Швајцарија на Балканот е неразбирлива за сегашните политичари
Пишува: Добре Митрев, претседател на МБП-Скопје, 27.08.2021. Трибуна (ФБ- 30.08.2021)
ВО ЧЕСТ НА ИВАН-ВАНЧО МИХАЈЛОВ! Скинатите страници на македонската историја не успеаја да те
избришат од мислите на оние што навистина ѝ мислат добро на Македонија. Вистинските патриоти! Да бидеш
најомразена личнист, а истовремено секој да го изговара твоето име со стравопочит и потајно да посакува да
биде како тебе, тоа зборува за големината на твојата личност и карактер. За големината на еден човек
зборуваат делата. Македонија- Швајцарија на Балканот е идеја што до ден денешен овие сегашниве
политичари ниту можат да ја разберат, а уште помалку да ја остварат. И по 125 години од твоето раѓање и 30
години од твоето заминување(само физичко) остануваш присутен на сцената и си водилка за оние кои сакаат
и треба да го продолжат твоето дело. ТРНЛИВ Е ПАТОТ НА МАКЕДОНСКОТО ОСЛОБОДИТЕЛНО ДЕЛО за
да се дојде до МАКЕДОНИЈА – ШВАЈЦАРИЈА НА БАЛКАНОТ.
„Тук не се занимаваме с отвлечена академическа тема, а с насъщна нужда на Балканите, Европа и света.
Македония страда от същата болест, която измъчваше швейцарските области, преди да бъде призната
независимостта и гарантиран неутралитета на Швейцария. Срещу еднаква болест се налага еднакво
лекарство.
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Македония трябва да стане една Швейцария на Балканите!“
СО ОД ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ ДО 1878 ГОДИНА НЕМАЛО БУГАРИ ТУКУ САМО ЕДНО- ПАРИСТРИЈЦИ !
За да се потврди дека Македонците со Охридската архиепископија не можеле да имаат било што со Бугарите
со своја Трновска патријаршија која била само под цариградскиот патријарх потчинет на царот од Цариград.
Пак, Охридската архепископија била самостојна, значи, директно под македонскиот цар од на Македонската
династија, Васили II Македонски. Еве ги доказите: по пропаста на унијатот Цар Самуил за време на Василиј II
Македонски повеќе не постоела Бугарија. Нејзиното име Василиј II Македонски го избришал. Па следи тој во
Подунавјето, каде била Бугарија на Татарите со чувачки јазик кој кај Симеон бил народен јазик (Сефтерски),
Василиј II Македонски создал посебна тема (област). Според Стјепан Антолјак, „Во бугарските земји пак
помеѓу балканските планини и Дунав царот ја формирал темата Паристрион или Пардунавон со средиште во
Силистрија, некогашен Дрстр, чија епархија потпаднала под Цариградската патријаршија“.
И оттогаш сè до 1878 год., со Берлинскиот Конгрес одржан дури од 13 јуни до 13 јули 1878 год., немало
никаква Бугарија. Паристрион бил преименован само во Бугарија, што било само од 1878 година, дело на
Русија. Сè ова говори од времето на Василиј II Македонски сè до 1878 година немало ништо бугарско. Со ова
се завршило со сè бугарско. Бидејќи еладска и српска држава имало во 1830 година, имало и Срби и Еладциво Паристрион жителите се нарекувале Срби.
Како што Солунските Браќа со нивните ученици биле само Римјани (Ромејци), Римјанин (Ромеец) бил и
Василиј II Македонски со службен и црковен јазик коине. Тој бил царски и кај бугарските владетели Крум и
Александар (тие сами се прогласиле само за Македонци), Цар Самуил (чиј татко го поставиле за намесник
семејството на Василиј II Македонски)... Цар Душан...Следи како што Кирил и Методиј со учениците и Цар
Самуил за Бугарија со македонските изроди биле бугари, бугарин бил и Крали Марко (за Србите само србин)
…Ѓорѓи Кастриот=т.н.Скендербег (за Албанците само албанец)…Па Браќата Миладинови како Грци со коине,
и Григор Прличев кој пишувал само на коине и бил учител на коине во Тирана... Бидејќи Григор Прличев не го
познавал бугарскиот јазик од говорот на Варна, тој своите ги терал да пишуваат само на наш брсјачки. Многу
подобар доказ бил Рајко Жинзифов, кој за Бугарите си бил лош поет затоашто тој не го познавал бугарскиот
јазик. Потоа со тоа што од султанот во 1870 година бил создадена Бугарската егзархија, дури тој се фалел на
православните им набил клин како Грци и Бугари меѓусебно да се истребуваат, најповеќе страдале
Македонците, и затоа Гоце Делчев и други можеле да бидат само Бугари со бугарски јазик од Варна кој не го
разбирале Григор Прличев, Рајко Жинзифов и сите други. Само овие не биле етнички Бугари туку султанови
Бугари од 1870 година, а никако порано. Следи бидејќи бугарска држава со бугарски народ немало сè до 1908
година, да бидат сите Бугари наведените личности, Бугарија остана лудница на лудаци, а за време на СФРЈ
само блудници за една червена, тази дупка не е дупка-опростете. За со сè ова да се изнасмеиме, Бугарите во
2/2 на 20 век си го сменале јазикот, зеле западен (Штепан), кој е македонски- Бугарите си се помакедончиле!
(ФБ- 20.08.2019) Па бугарскиот јазик со кој Бугарите се помакедончиле бил само по 1974 година- за срамота !

ВО 19 ВЕК НА ДЕНЕШНИТЕ БУГАРСКИ ПРОСТОРИ НЕМАЛО НИКАКВИ БУГАРИ ТУКУ САМО ЕДНО- СРБИ!
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 сонародници
Срби, 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 години од 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
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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 преродбеник и поет Љубен Каравелов, оти
немало булгарски јазик. Во четириесеттите, пеесеттите, шеесеттите години во 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 пишувал и Шафарик во 1826 година, што го
наведува и булгарскиот историчар Шишманов. Хамер пишува 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. Бидејќи не се говори за бугарски јазик без Бугари. Бугарскиот јазик
говор Варна 19 век, а во 2/2 20 век втор бугарски јазик. Па два јазика за два бугарски народи. (ФБ- 20.08.2018)
МАКЕДОНЦИТЕ ВО 19 И 20 ВЕК ПОКРАЈ СУЛТАНОВИ ГРЦИ БИЛЕ ДУРИ И СУЛТАНОВИ БУГАРИ !
...Бидејќи во 1767 година била укината Охридската црква чиј поглавар бил директно под царот во Цариград,
како што бил Василиј II Македонски, се потврдува, Македонската црква во однос на Бугарската не само за
времето на Бугарите=Татарите таа била со повисока положба од Трновската црква, и во негово време, а и
потоа. Бидејќи Македонците не биле под Трновската црква, туку само под Охридската црква, тие немале
врска со било што бугарско, татарско на Габорис Габори=Татари...
Со укинувањето на Охридската архиепископија, Македонците можеле да бидат само Грци. Бидејќи истото се
случило со Бугарската црква Бугарите биле само Грци- припадници на Цариградска црква. За православните
меѓусебно да се по доистребат, Ватикан со водачот Виена на Католичка црква до 1918 година, на султанот му
наредиле, да се создаде Бугарската егзархија во својот град Цариград, каде било и на Цариградската
патријаршија. Ова било повод Македонците да велат, ние не сакавме да бидеме Грци сега ли ќе бидеме
Бугари ?!- само црковни. Бидејќи во Цариградската црква службен бил само македонскиот коине (во 19 век
таканаречен старо-грчки) со потекло од македонска Александрија, кој не го разбирале со својот Хомеров јазик
само како славо-македонски (грчки лингвист Чулкас, 1907) заради македонскиот старословенски ја прифатиле
црквата на султанот наречена Бугарска егзархија. Ватикан со Виена и султанот ја постигнале целта- колежи...
Македонците од Серес, Драма, Кавала, Солун...воглавно биле Грци, што опстоило во 20 век, како и во јужна
Шкиптарија само како Грци што важи и за Власите, а другите во другите делови биле Бугари под султановата
Бугарска егзархија. За потсетување, Македонците со Хомеров јазик кои се бореле во Српските востанија...
морале да бидат само едно- Грци. Грците и Бугарите не биле посебни народи Грци и Бугари, потврдено со
доказот, грчка (еладска) држава немало до 1830 год., а бугарска до 1908 год. Ова се потврдува и со јазикотсекој народ има по еден јазик, што не било случај со овој грчки и бугарски народ: првиот со мноштво јазици
(коине, германски, катаревуса и димотики), а вториот со говор од Варна кој добро не го разбирал Григор
Прличев..., а Рајко Жинзивов бил лош поет- следел и втор бугарски јазик само од 2/2 на 20 век (Х-Л. Штепан)тој бил западен близок на говорот на Григор Прличев брсјачкиот.
Следи прилог: Ханс-Лотар Штепан вели: „Во 1870 год. Султанот даде одобрение за афтокефалната Бугарска
православна црква, Егзархијата. Подоцна Султанот се фалеше дека со тоа набил клин, тој ќе има долготрајно
дејство врз односите помеѓу Бугарите и Грците. Ова и навистина се случи: но на прво место беше на товар на
Македонците, и тоа не само на нивниот јазик и идентитет, туку и на егзистенција на целиот народ“.
И следи заради овие султанови црковни народи Грци и Бугари ние Македонците со векови само си страдаме.
„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’.(Еден
народ со по еден јазик- двата бугарски јазици се на два посебни бугарски народи, Р.И.)
Дали ваквиот развој на јазикот дава право на Македонија да се гледа со потсмев?“. (Кутри Бугари, Р.И.)
„Член 1 од Берлинскиот договор гласи: ‘Бугарија ќе биде издигната на ниво на автономно кнежество,
обврзано да плаќа даноци, под власт на неговото царско величество Султанот; треба да има христијанска
влада и државна милиција’ “.(Христијанска влада со полиција-држава со војска од 1908 г., Р.И.) (ФБ- 12.08.
2018) Света Недела- Битола ја подигнале Грци, кои се бореле да се возобнови Охридската архиепископија !
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БУГАРИТЕ ВО 21 ВЕК СЕ КАКО 19 ВЕК БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА КОЈА ГИ УБИВАЛА МАКЕДОНЦИТЕ !
Денешните постапки на бугарската држава наликуваат како на Бугарската егзархија од 19 век за која
македонскиот деец Петар Поп Арсов вели дека: „Егзархијата дава пари и купава ветер зашто народноста со
пари не се купува – тоа е такво деликатно нешто, кое штом сети дека го пазариш изветрува… Ни даваат пари
за да не убијат… По ѓаволот тие пари, ако нашите општини, убивајќи ги, уште и не ги веруваат, па им
натрапуваат семожни претседатели, владици, директори, учители и сл. за да ги контролирале (?!) сумитеединствениот мотив на бугарската пропаганда… Да, бугарска пропаганда!“ (ФБ- 14.08.2021)
АКО ВМРО-ДПМНЕ НЕ ПОДНЕСЕ ТУЖБИ ЗА ГЕНОЦИДОТ ВРЗ НАС МАКЕДОНЦИТЕ ОД 1913 ГОДИНА СĖ
ДО ДЕНЕС, ТАА НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ПАРТИЈА ВМРО ЗА НАШЕ МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО !
А БАНДИДИ НА ДУИ ЧЕДА НА УЧК ГОВОРАТ ЗА ГЕНОЦИД НА АРНАУТИ=ОДМЕТНИЦИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА;
Р.МАКЕДОНИЈА РЕГИСТРИРА АРНАУТСКА ПАРТИЈА ЗА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЈА НА Р.МАКЕДОНИЈА; ПРОТЕСТ
НА 8.СЕПТЕМВРИ ЗА УБИЈЦИТЕ НА ЗМИЈСКОСКО ЕЗЕРО И НАСТАНИТЕ ВО КУМАНОВО ЧИИ МРТОВЦИ
ВО КОСОВО БИЛЕ ПОГРЕБАНИ СЕКАКО НАЈСВЕЧЕНО...; ДА НЕ ГИ ЗАБОРАВИМЕ ГЕНОЦИДОД КОЈ БИЛ
ПО БУКУРЕШТАНСКИОТ ДОГОВОР..., ПА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР СО ТИРАНСКАТА ПЛАТФОРМА, ПОТОА
ПРЕСПАНСКИ ДОГОВОР И ДОГОВОР СО БУГАРИЈА, СИТЕ ДЕЛА НА БАНДИТИТЕ НА ЕВРОПА И САД, А ВО
Р.МАКЕДОНИЈА ПОТПОЛЕН МОЛК ЗА СИТЕ ЗЛОСТОРИ ВРЗ НАС КАКО ДРЖАВАВА НЕ Е МАКЕДОНСКА... !
Историски е познато, Македонија со Букрештанскиот договор 1913 г. била поделена меѓу балканските држави,
создадени од европските држави, со што тие си ги штителе своите интереси на Балканот. Следи Македонија
останала најбитниот дел со долината Вардар- Егејско Море. За потврда дека Македонија договорно Европа
си ја поделила, приложените карти на соседните земји биле прифатени,а не била ниедна карта од нас самите
Македонци за целовитоста на Македонија со своето населено. Па ова било само поради тоа што договорно
европските владетелски семејства се одлучиле да бришат сè македонско.
Со поделбата на Македонија започнал и вториот геноцид од сите соседни земји. Тој сè до денес не ја изгубил
жестина во Егејскиот и Пиринскиот дел на Македонија, само посмалено темпо во Шкиптарија без реципрочни
мерки за Македонците во Шкиптарија во однос на Арнаути 90% Геги (Черкези, Татари) и 10% Тоски=Шкиптари
во Р.Македонија. Па со Србија состојбата е инаква, за Р.Македонија и Србија постои историја а и уште нешто
не доразрешено што може да се разреши со обострана желба. Следи со Елада од 1913 сè до денес ништо не
е разрешено, геноцидот си трае со векови, што важи и за Бугарите. За Арнаутите Геги 90% и Тоски 10% како
муслимани=Турци геноцидот се однесува за 19, 20 и 21 век. За геноцидот од Арнаутите, а арнаут=одметник,
види дури и кај Султанот Селим III (1789- 1807), кој неможејќи да ги истрпи злосторите на Арнаутите, во 1795
година до солунскиот валија испратил еден ферман за нив, што важи сè до денес- за Арнаутите сум собрал
под 56 точки (основи), што може да се надололни ...
Тужбите се неопходни со кои ќе се сознае вистината за повеќевековното страдање на Македонците, што се
продолжува и со единствена цел да не се укине Букрештанскиот договор кој трае преку 100 г.
Па ВМРО- ДПМНЕ мора да се одлучи за тужби за извршените геноциди врз Македонците, со настар Хомеров
јазик, кој бил словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и само славо- македонски што го пишувал грчкиот
лингвист Чулкас (1907), кој не се разбира-л со Александријскиот Птоломејов јазик коине (во 19 век т.н.старогрчки), произлезен од староегипетски, што важи од 1868 год. за катеравуса наследник на коине- Еладците се
нов народ со јазик од 1868 год. Следи во Елада сите се одродувале со катаревуса со димотики од 1977 год.
Со тужбите, кои ќе бидат во име на Македонија и Македонците, ќе значи дека Македонците постојат ! Бидејќи
од владетелските семејства во Европа со векови има заговор за сè македонско да се бриши, нивните сегашни
држави кои никогаш не биле етнички сè ќе преземат тужбите да ги одбијат, а нас и исмејат. Затоа следствено
исмејувањето од владетелските држави се ништожни во однос на нашиот геноцит... со векови сè до денес.
Ако ВМРО-ДПМНО не поднесе тужби во полза на Македонија и Македонците, ќе мора да се создаде нова
македонска партија која ќе ги штити Македонците а не лични и туѓи цели- таа ќе биде историска. (ФБ- 32.08.
2019) ДУИ бандидите со УЧК на Македонците учка им се качиле да ги исцицаат, говорат за геноцид од нас!...
Р.Македонија регистрира партија на Арнаутите=Одметниците за федерализација на Р.Македонија. На 8- ми
септември ќе има протести на Арнаутите за монтираните судски процеси за убиството на Змијкоско езеро, за
настаните во Куманово за Велика Албанија чии мртовци со свечености биле закопани во Косово- за нас молк!
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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“. (ФБ01.09.2017) Тоа беше за време на Самуил, Василиј II Македонски...Со Цојне 1808 година до со име Балкански!
МАНУ НЕ ДОЗВОЛУВА ДА СЕ ИСТРАЖУВА ДНК НА ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ,НАРЕДБА НА ГРЦИ ЦИГАНИ:
А БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ДНК ИМ СЕ ДНК- БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ НО НЕ НА ПОДУНАВЦИТЕ НИКАКО
ЗАТКАРПАТЦИТЕ, СО ИСТИТЕ ЧЕРЕПИ НА АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ, СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ Е
САМО СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815) И САМО НАШ СЛАВО МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ
ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907) СО ГОВОР ОД ЛЕРИН ВО ПЕЛАГОНИЈА КАКО БИТОЛСКИОТ ЈАЗИК ВО ЕГИПЕТ
НА ПТОЛОМЕЈЦИТЕ (КАМЕН РОЗЕТА...), ИСТИ ЗНАЦИ ВО РУСИЈА, ПОДУНАВЈЕТО, БАЛКАНОТ И ЕГИПЕТ
(Г.ГРИНЕВИЧ), РУСИТЕ ГОВОРЕЛЕ КАКО АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ (Е. РУСО- МАВРО ОРБИНИ,1601). ОВА
СЕ ИЗВАДОЦИ ОД МОИ КНИГИ СИТЕ 113 А 43 ПРИФАТЕНИ ОД ГЕРМАНСКА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА:
(МАСОВНО СПОДЕЛАЈ И ШИРИ) Владо Камбовски, Момир Поленаковиќ, Спиро Ристовски и Таки Фити
издале наредба да се забрани истражување и објавување за врската помеѓу античките Македонци и
денешните Македонци!, Млади за Македонија - Mladi za Makedonija, 24 јануари, порака на 01.09.2021
"Не смее да се објави дека Македонците се потомци на античките Македонци бидејќи тоа не го сака Грција!
Таму не смее да се чепка!“ Гласела наредбата на Владо Камбовски (тогашен претседател на МАНУ)
испратена до персоналот на МАНУ! Ова на персоналот им го пренел Момир Поленаковиќ, кој силно се
залагал за "почитување на наредбата на раковотството на академијата" и директно ги саботирал започнатите
проекти на тема античка Македонија. Притоа, на персоналот им ги пренесувал пцовките од Камбовски!
Пцовки на најниско ниво кои само потврдувале дека Камбовски е уличар. Се користеле секакви методи и се
поставувале сопски насекаде. Се одело до тој степен на странски гости кои дошле во МАНУ за соработка на
античка Македонија, да ги бркаат со зборовите: "Кај доаѓаш овдека? Груевски е диткатор и тој ќе те убие тебе!
Бегај одовдека!" Во еден случај видно светско име се преплашило и помислило дека уште истиот ден ќе го
снајде најавата на "таканаречените академици". Забраната е искажана буквално во име на Грција, а е
спроведена од членовите на МАНУ членови на таканаречената "влашка група" координирана од Таки Фити.
(така се нарекува групата, ние немаме ништо против Власите и дел од нив се лојални граѓани)
И ова не е се! Оваа група континуирано ја спроведува "соработката" со БАН, која индиректно и директно е
насочена кој прифаќање на бугарските тези за негирњето на самобитноста на Македонскиот народ, култура,
јазик и историја. Притоа, на "академиците" Бугарите им организираат "плех забави" во Банско, по што
"академиците" се согласуваат со сите бугарски тези. А што во жаргонот на МАНУ значат тие "плех забави" и
што се случува таму, никој не може да каже освен самите "академици" кои присуствуваат на тие забави на
Бугарите.
За забрана издадена од Камбовски, имало амин од Спиро Ристовски (тогашен заменик-министер), кој истата
политика ја спровел во целата држава. Спиро Ристовски на секој можен начин ги саботирал постоечките
истражувања за антика Македонија во Македонија, преку укинување на финансии, повлекување на
одобренија, неиздавање согласности итн. На владините состаноци со имиња и презимиња на истражувачите
презентирал на што се работи во државата, буквално лажејќи ги своите колеги. А веднаш после владините
седници водле политика различна за 180 степени. Неговиот коментар во владата за забраната на Камбовски
бил - МАНУ ќе ја решаваме после изборите, а притоа тајно уништувајќи се што е македонско. Се одело до тој
степен што од македонските научници се одземени артефахти и материјали, кои се прерадени на научници
од САД, а всушност се предадени на грчки научници кои живеат во САД!!!
Истата политика во МАНУ е продолжена од страна на Таки Фити, како и во целата држава од идната влада.
Оваа политика го достигна своето крешчендо со уништувањето и отстранувањето на Сонцето од Кутлеш. За
време на раководењето на Таки Фити, МАНУ дури си го смени и името за да се вметме зборот Северна.
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МАНУ беше една од првите институции кои го употребуваше зборот Северна и силно го бранеше
Преспанскит договор, а ќерката на Таки Фити беше вдомена во кабинетот на Зоран Заев. Вреди да се
напомене дека Таки Фити беше осомничен го случајот Еразмус, кај што професорите бараа интимни услуги
од студентки, а потоа мостериозно бешр повлечено гонењето кон Фити.
Една добра вест е дека оваа политика е пополека во залез. Со доаѓањето на академик Љупчо Коцарев на
чело на МАНУ, за 180 степени е сменета политика на неговите претходници. Дел од истражувањата кои беа
закочени пред повеќе години веќе се отпочнати со полна пареа, а има и значителни резултати. Запознаени
сме со дел од резултатите на истражувањата саботирани од Спиро Ристовски, Камбовски, Поленаковиќ и
Фити, и со сигурност може да кажеме дека ќе бидат вистинска бомба кога ќе се објават. Засега може само да
откриеме дека еден од нив е посветен на античка Македонија преку македонските преродбеници, а со тоа
директно ги поткопува тезите кои ги пласира Бугарија. Ќе почекаме до нивното ознанување пред
македонската јавност...
МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ЦИВИЛИЗИРАНИ ИМАЛЕ СВОЈА ЛИТЕРАТУРА ВО ОХРИДСКАТА ЦРКВА СĖ ДО 1767
ГОДИНА. ПА АВСТРИЈА ВКУПНО САМО 650 ГОДИНИ- АВСТРИЈА ЗАД МАКЕДОНИЈА ДОЦНИ МИЛЕНИУМИ.
АВСТРИЈЦИТЕ БИЛЕ САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ КАКО ГЕРМАНИ СО РУНИ-СО КИРИЛИЧНИ СЛОВА!
Со векови сведоци сме дека Европа не не признава под уставното име Р.Македонија, не го прифаќа овој наш
македонски народ, со свој македонски јазик и со своја цивилизација која станала европска. И дури ЕУ во јули
1992 г. во Лисабонската декларација наведува, таа нас како македонски народ и држава со име Македонија
не не признава. Нејзини лешинари се мешаат во внатрешните работи а во полза на Арнаутите (Черкези,
Татари и Шкиптари) со Тиранската платформа која станала арнаутска тиранија за поделба на Р.Македонија
како што било во Втората светска војна со фашистичка Шкиптарија и нејзината сестра фашистичка Бугарија
која не признава ништо македонско, а и со нивни расистичко- фашистички договор со Циганија (Елада) со
својот индиски музички инструмент бузука да се бриши сè македонско, во спротивност со референдумот.
Да не се изуми, Европјаните во вториот милениум биле канибалисти, што опстоило дури и во 16 век. Тие не
знаеле за лајца и вилуша, немале нужници поради кои имале висока смртност итн. Следи сè нивно било од
Балканот, од Македонска ренесанса до Италијанска ренесанса, врска дури со литературата и за масоните,
градителската активност итн. Најбитна била литературата. Во Македонија се пишело на коине (19 век старогрчки) кој бил македонски јазик од Александрија од 300 г.п.н.е.- тој го заменал старо-египетски. Па следи на
коине била преведена Илијада само во Александрија во 3 век п.н.е. Во Илијада мноштвото поими завршувале
на о, како во српскиот јазик кој произлегол од македонскиот старо- црковен јазик, дело само на Македонците
(Константин и Методиј), наследник на коине. Затоа солунски (српски) крајно о на бригиски=брсјачки л, како во
Београд=Белград... Според германскиот лингвист Пасоф (1815), кој пишувал за Хомеровиот јазик, тој бил
само словенски. Пак, грчкиот лингвист Чулкас (1907) наведува, Леринчани имале Ран- хомеров јазик со 4000
збора. Според него, Хомеровиот јазик бил славо- македонски.
Според Г.Гриневич, на Фаустовиот диск се најдувало слоговно писмо, кое било истоветно со она во
Триполската култура. Тоа било како и кај Етрурците... Тоа биле руни во кои имало Кирилични слова- на руни
се пишело низ Европа кај скадинавските народи, германски народи... Етрурците го создале Рим, а Римјаните
говореле варварски и пелазгиски јазик што го пишел Дионисиј Халикарнишки (1 в. н.е.), кој живеел во Рим. Па
Хелените, Македонците, Етрурците, Римјаните...биле Пелазги (Херодот, Тукидид, Платон, Дионисиј, Јустин...).
Латинскиот јазик бил наследник на коине кој потекнал од Египет.
Варварски јазик говореле Склавините (Приск, Прокоп, Јордан...). Склавините биле повеќебожци. Па тие го
обожувале Хора, кој бил истоветен со египетскиот Хорус и Кришна на Ведите во Индија. Ова потврдува,
Склавините на Балканот биле домородни- досега нема ниеден материјален доказ/наод за преселби на
Словени северно од реката Дунав или Заткарпати. Цар Самуил владеел со Склавинија. Тој со еден свој брат,
непознат кој бил, со Отон I разговарале само склавински јазик. Склавини источно од река Рајна католизирал
Апостол Бонуфациус (8 век) чии традиции биле истоветни со оние на Траките кои ги наведувал Херодот. Па
Охридската црква била под Самуил, па потоа и под Василиј II Македонски.
Охридската црква водела матично книговодство, имала литература на коине и старо- словенски. Сè тоа
останало сè до 1767 година- тогаш султанот под налог на Ватикан и Виена (до 1918 година била водилка на
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католицизмот) ја укинал нашата Охридската црква, го уништил матичното книговодство, губејќи го ние нашето
потекло и започнало одродување на Македонците, што за Виена со Европа не завршило.
Наспроти нас, Австрија која била склавинска=тн.словенска, нејзините чеда никако не го знаат своето потекло,
кое било само склавинско=тн.словенско. Еве го и доказот: темниот вокал останал само наш тн.словенски кој
постои во романскиот, влашкиот Ā, шкиптарскиот Ë, сите јазици во Франција, дури и во португалскиот
(...крајното е), како и германскиот умлаут ä, ö, ü, кои се изговараат како ае, ое, уе... На ова да се додаде,
германскиот јазик бил на Словенот Лутер, а Германците ги обединал Словенот Бизмарк, а во католичка
Австрија службен бил латинскиот во кого немало темен вокал- Австријците кои сè до денес не уништуваат,
тие не знаат кои се и што биле. Нашата повеќе милениумска литература на коине и старо-словенски не
споредива е со австриската само 650 години само на латински јазик и на германски јазик од 19 век, кој бил
протестантски јазик, а Австријците останале католици- кутри АВСТРИЈЦИ! (ФБ- 01.09.2018)Македономразачи!
ЗА БУГАРИТЕ ФАШИСТИ УЛИЦАТА СОЛУНСКА ВО БИТОЛА БИЛА САМО АДОЛФ ХИТЛЕР; ТОЈ ГО УБИЛ
БУГАРСКИОТ КРАЛ БОРИС ЗАТОАШТО ТОЈ СО СОБРАНИСКА ОДЛУКА НЕ ГИ СОТРЕЛ ЕВРЕИТЕ !
Па Бугарите во Првата светска војна биле на погрешна страна, со централните сили, кои ја изгубиле војната.
И во Втората светска војна ја повторија истата грешка, тие како фашисти ја изгубила војната. Бидејќи тие во
Југославија извршиле огромни злостори, тие беа обврзани да платат огромни штети... Меѓутоа, само како
солидарност на комунистите на ФНР Југославија, Бугарија не платила никаква оштета.
Злосторите што ги вршела фашистичка Бугарија никогаш нема да се отстранат од Македонија, кои ќе останат
во историјата, а младите генерации Македонци злочините никогаш не смеат да ги заборават.
Овде е битна Битола, низ која течела реката Курдерес. Нејзината улица за време на фашистистите на
фашистичка Бугарија била Адолф Хитлер. Улицата Адолф Хитлер била преименувана Солунска. Постарите
генерации сакале да вадат изводи, ама не на Солунска туку на претходната. Нивната цел била тие да
докажат дека тие биле староседелци во Битола. Кога тие ги добиле изводите, во кои си стоело Адолф
Хитлер, одма се откажале. Тие повеќе немале намера за со постарото име од Хитлер.
Хитлер на Кралот Борис му рекол, Бугарија да им ги испрати Евреите на Германците. Тоа морало да биде со
одлука на Собранието на фашистичка Бугарија. Меѓутоа, напредните сили во Бугарија на тоа на Борис му се
спротиставиле. Па тогаш Борис на Хитлер му ги испратил Евреите само од Вардарскиот дел на Македонија, а
не од Пиринскиот дел на Македонија и неговата Бугарија. Борис отишол на разговор кај Хитлер. Па бидејќи
Борис немал одлука од Собранието на Бугарија, Хитлер во Бугарија го испратил во мртвечки сандук. Сталин
направил исто со Димитров-македонецот, а Ј.Б.Тито не отишол кај Сталина. (ФБ- 01.09.2019) Па Широк Сокак
била преименувана во Цар Борис според Габорис=га борис, Габор на Габорите Татарите со чувашки јазик.
ПА БИДЕЈЌИ ТН.ГРЧКИ (МАКЕДОНСКИ КОИНЕ) И ЛАТИНСКИОТ НЕМАЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ,
ШКИПТАРИТЕ, ВЛАСИТЕ, РОМАНЦИТЕ, ФРАНЦУЗИТЕ... И ПОРТУГАЛЦИТЕ СО ТЕМЕН ВОКАЛ СЕ САМО
ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ. ПАК, СЛОВЕНИ СПОРЕД СЛОВО СО МАКЕДОНЦИТЕ СОЛУНСКИТЕ БРАЌА !
До денес се говори низ Европа имало грцизирање и латинизирање. Со тоа што никогаш немало грчки јазик
никогаш немало било какво грцизирање. Имало само таканаречен грчки јазик, кој бил само наш македонски
коине. Коине бил само Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник биле само од
Александрија, и тоа само од 300-та г.п.н.е. Следи само потоа, значи само во 3 век п.н.е. и само во
Александрија, Илијада била преведена на коине. Неа Александар Македонски ја читал на јонски јазик кој бил
службен јазик во Атина и кај Александар Македонски. Па само коине бил христијански јазик кој го познавал
Апостол Павле- тој не го познавал јонскиот јазик службен во Атина. Дури и во 529 година кога Јустинијан ја
затворил Платоновата академија која била само повеќебожна.
Повеќебожна била сета Европа, а македонските Склавини (тн.Словени) го обожувале нашиот Хорс, кој бил
истоветен со египетскиот Хорус и ведскиот Кришна во Индија. Се потврдува, Македонците како тн.Словени со
Египтјаните и Ведите во Индија биле еден те ист народ со иста митологија, само со различни имиња. Тој
(Хорс=Хора) постанал Исус Христос, во кого влегле уште обдинителот Александар Македонски, стоицизмот
само од македонска Александрија без робови и сонцето на персиска Митра.
Од изложеното се гледа дека во Европа живеел еден те ист народ, кој бил повеќебожен, со јазик на белата
раса која стигнала до Јапонија со своето дативно у во Аину. Дативот го има-ло во Бригија= Брсјакија, но не во
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Пеонија (Мариово)- според А.Тојнби Пеонците говореле некаков словенски јазик. Дативот го немало во Долна
Македонија, Тесалија...и Елада. Во коине го внеле дативот Птоломејци, кои биле Македонци- дативни
Македонци: кој (Н), кого (А), кому му- нему му со братучед за чедо брату (Д) и чиј (Г). Дативот стигнал и во
Португал (=порту гал) за време на владеењето на Скопјанецот Јустинијан- со него се завршило римско
колонизирани од Балканот... И подоцна продолжиле преселбите, кои се до денес траат, а никако обратно. Се
заклучува, словенските инвазии 100% се само лага.
Бидејќи биолошки не било можно да живеат повеќе народи во Европа се докажува со наводот, што Европа е
мало генетско- географско подрачје во неа да живеат различни народи со различни јазици, меѓусебни
неразборливи. Истиот пелазгиски народ со свој тн.словенски јазик се одродувал само со коине и неговиот
наследник латински. Со тоа што латински не бил јазик на некаков римјанин за да се врши романизирање, ниту
латин за со него да се врши латинизирање, туку само на Греикот Лив Андроник, само од 240 г.п.н.е. Бидејќи
Лив Андроник бил само Грк морало да има само грцизирање, како што се говори и за коине.
За да се објасни сета циркузијада, коине и латински не биле народни туку само службени и христијански.
Токму со нив се вршело само христијанизирање. Истото било и со вториот македонски тн.старословенски- и
тој бил само службен и христијански јазик само чист пелазгиски јазик без семитски примеси од староегипетски
и сиријскиотс арамејски јазик. Па од вториов произлегол арапскиот јазик, кого царот Ираклиј (610-641) не го
познавал- арапски јазик бил нов јазик со нова вера на Мохамед до нов арапски народ, кој бил само исламски.
Со арапскиот јазик се одродиле Египтјаните, Сумерите...
Па што биле Европјаните ? Само одродени Пелазги=тн.Словени- еве го доказот: коине и латински го немале
тн.словенски темен вокал, а до денес тој се задржал во одродените Пелазги= тн.Словени: Шкиптари, Власи,
Романци, народите во Франција (Французите се околу 50%)... и Португалците со нашето македонско
(бригиско= брсјачко) дативно у.
Наздравје тн.словенски изроди, кои го мразите вашиот пелазгиски=тн.словенски род, и редовно правите
фалсификати за пелазгиски= тн.словенски род, не прифаќајќи го јазикот на Етрурците со своите рецки (руни)
и богот Перун кои биле и руски да го споредувате со некој тн.словенски јазик, гордост на белата раса. Не
случајно, Европа до денес уништува се што е тн.словенско и македонско. Се поставува прашање: до кога овој
злостор Европа ќе го врши за тоа конечно да го дозаврши ?!
Европа ќе мора да се обедини само со македонскиот јазик, тн.старословенски јазик, кој до денес само тој во
Европа останал чист јазик на белата раса. За обединувањето одлучува само Русија и Србија чиј руски и
српски јазик се само наследство на падежниот тн.старословенски јазик. Следи судбината на Европа лежи
само кај македонските браќа Руси и Срби со својот православен двоглав орел и православен календар, во
православие со наследство од склавинскиот Хора (Хорс), а Ватикан сака се православно да истреби. (ФБ02.09.2016) Солунските Браќа го ширеле Словото и Божјото Слово до Словени-денес 350 милиони Словени !
МАКЕДОНЦИТЕ ГО ОБОЖУВААТ ДАБОТ- ЧЕДА НА ЗЕВС, А ШКИПТАРИТЕ НЕ- ЧЕДА НА ИСЛАМОТ !
Македонците го обожуваат дабот, што опстоило сè до денес. Македонците дабот до денес го користат како
огревно дрво. Не случајно, Македонците до денес го слават коледе со своето бадниково дабово гранче, а
дабот му бил посветен на Зевс. Не смее да се изуми, од панот од дабот се правеле паници, а пан=Пан богот
кој бил господар на шумите, и до денес на полски, чешки и словачки значи господин. Следи за потврда дека
Македонците биле Зевсови чеда е Саат Кулата во Битола која е од 17 век- нејзината основа, долниот дел, е
остаток од некој стар храм.На горниот дел, од ќошот кон споменикот на Филип кој го красеше дабовото гранче
како Зевсов атрибут, некаде на 13 камен на Саат- Кула се атрибутите на Зевс, орел држи в уста змија- во уста
те имам, те владеам: орелот бил тој кој владеел во: грбови...
Бидејќи Шкиптарите, шкиптар=скиптар со својот двоглав орел на Охридскиот архиепископ владетел врз сета
Шкиптарија, биле Муслимани=Турци тие не го сакаат дабот за огрев. Гревот на дабот бил тој што во неговите
трупци, во срцевината на преносните снопови за сокотечение, се создава крст кој до денес е дабов, Зевсов,
македонски со своето коледе. Бидејќи на Шкиптарите им пречи крстот, тешко од нив за нас Македонците кои
како православни без него не можеме. Бидејќи тој бил само повеќебожен, ние сме домородци во Балканот, во
нашата Македонија. Пак, Шкиптарите се изгубени чеда на сè македонско.
Сè ова повеќебожно кое е во православието Ватикан сака да го нема за ние да бидеме како само католици а
Ватикан од 1071 година нас Македонците не истребува- Ватикан отсекогаш бил за своја Албанија...(ФБ- 31.08.
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2018) Оној кој се одродил од својот род, тој го мрази својот род- Шкиптарите 100% одродени Словениизроди!
ПЕРУН НЕ БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ БОГ, ТУКУ И АЗИСКИ- СЛОВЕНИТЕ БИЛЕ ЛАГА САМО ОД 19 ВЕК !
МАКЕДОНЦИТЕ ГИ ОБОЖУВАЛЕ ЕГИПЕТСКИТЕ БОЖЕСТВА ХОРУС И ИСИС И ПЕРСИСКИОТ МИТРА!
ПА И ЗАТОА СЕКОЈ МАКЕДОНЕЦ КОЈ МИСЛИ ДЕКА Е ПОДУНАВЕЦ/ЗАТКАРПАТЕЦ 100% Е ИЗЛАЖЕН !
Токму еве нешто и за во Западна Азија:авторите говорат за граничните индоевропски јазици на Анадолија,
северен Кавказ и Блискиот Исток. Затоа следел хетитскиот бог Перуас, каситскиот бог на сонцето Суриас,
хетитски господар Ишан... На високите планини и оддалечените долини на Хиндукуш, на пример, Парун е
кафирски бог на војната; во Авганистан, неговото име на јазикот пушта е Перун. Ама следи дури во Перу.
Според Афанасиев, Перун бил превод само на Зевс. Луј Леже пишува, Перун не се обожувал на Балканот.
Следи на Балканот Повеќебожците ги обожувале египетските Хорус со Исис, и персискиот Митра. Ваквите
обожувања ги забранил Јустинијан, што било во 560 година. Јустинијан бил прв христијански цар. Тој како
таков во 529 г. ја затворил повеќебожната Платонова академија во Атина- тој сè повеќебожно истребувал.
Како доказ дека Македонците се домородни, ние сме ДНК- блиски на Критјаните, а не на Подунавците и на
Заткарпатци каде не се обожувал Дионис=дианис=дианиш=пианиш,Опиум=опи ум, Еумен=е умен=ум мен!
И па како би се обожувал богот на виното Дионис во Скитија, северно од реката Дунав, кога таму за време на
Херодот (5 век п.н.е.) а и потоа немало винова лоза. Бидејќи Македонците и сите Балканци сè до денес не
уживаат на коноп, кого Скитите го пушеле (Херодот), Балканците потекнале од Балканот. И не случајно, сè до
денес лозата ја нема во Русија, што важи и западно од неа-Европа и денес сè уште не е донаселена. Па ако
се чита што пишувал Херодот за во Скитија која била пуста, со пусти, во зимно време само врнело снег, а вон
зимата само дожд- таму немало услови за живот. Ова се чита од Мемоарите на цародт Адриан кој бил во
Македонската легија со месеци во зимно време, тој таму не видел ни човек ни животно. И следи немало вода
за пиење. За коњите да ги напојат со вода, топеле снег. Коњари им биле Скитите, кои зимно време си биле
повлечени северно од Црно Море, каде било потопло. Наодите во музеите на Будимпешта, чија објавена
колекција ја поседувам лично јас, поклон од мојот пријател од Виена, австриец, во збирката се најдуваат
наоди само од Египет, Балканот со Мала Азија, и скитско. Скитското на Балканот се најдува во новата ера
итн. Најдобар пример се домашните животни. Тие биле само балкански, а такви немало во Скитија, туку само
коњот. Бидејќи Скитите коњот го јаделе, како и дека тие јаделе човечко месо, кое не им било вкусно, го
мешале со месото од животни,што сè до денес ние Македонците никогаш не сме ги јаделе, ние Македонците
немаме врска со Скитија. Европското говедо било диво. Тоа на Балканот преминало дури во 19 век. Бидејќи
Белците се превезувале со волски коли, а од дивото на Балканот немало трага сè до 19 в., се потврдува,
Македонците со сите Балканци немале врска со Скитија...Читајте кај Херодот...Адријан ...
Со тоа што Хомеровиот јазик бил словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и само славо- македонски
(грчки лингвист Чулкас-1907), Македонците останале домородни. Ова се потврдува и со најбитниот доказ,
досега нема наод/доказ за преселби на Балканот. Затоа македонецот кој мисли дека е словен, е излажен!
(ФБ- 02.09.2020) Солунските Браќа го ширеле Словото и Божјото Слово до Словени- 350 милиони Словени !
ЕГИПТЈАНИТЕ СО СЛОВЕНСКАТА МИТОЛОГИЈА, МАКЕДОНСКИТЕ СКЛАВИНИ=ТН.СЛОВЕНИ БИЛЕ СО
ЕГИПЕТСКИОТ ХОРУС И СЛОВЕНИТЕ ОД СЛОВО- ЕЛАДЦИТЕ, БУГАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ВЕШТАЧКИ!
Луј Леже (1901) наведува: „Во време на Проб имаше јак дожд и голема бура...После потопот и кога луѓето се
поделиле на многу ‘јазици’ владеел Местро од племето Хам, а по него Еремиј, па Феост, кого Египќаните го
викаат Сварог...Фест го уништи тој закон, и уреди, секој човек да има само една жена, а секоја жена само
еден маж. Кој би го повредил овој закон бил фрлен во една усвитена печка да изгори. Затоа го викале Сварог,
и Египќаните го обожувале. После него владеел 7470 дена неговиот син, по име Сонце, кого го викале
Дажбог. Синот Сварогов, крал Сонце кој е Дажбог, беше снажен човек..“.
Бидејќи Египќаните имале словенска митологија (Сварог, Дажбог...), словески народи немало. Ова се гледа и
од доказот што Склавините=тн.Словени во Македонија го обожувале египетското божество Хорус итн.
Пак, Словенството било само според Слово, а имало и Божјо Слово. Па ова постоело кај египетскиот Птах,
локалниот бог на Мемфис, Платоновиот и Христијанскиот LOGOS СЛОВОТО, што се најдува во Евагелието
на Св.Јован, што се чита на Велигден. Најдобар пример биле Русите. Тие пишеле со црти и рецки, па биле
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„роцки (роски) народ“. Само по тајната христијанска мисија во Русија на Солунските Браќа, Русите го
прифатиле Словото и Божјото Слова. Токму и само ова било повод, Русите само во 860 година да се изјаснат
за Словени, што го наведува само цариградскио патријарх Фотиј во 860 год, а не пред 860 година.
Следи Еладците, Бугарите и Шкиптарите се нови народи со нови држави од 1830, 1908 и 1912/3 година. (ФБ31.08.2020) Солунските Браќа го ширеле Словото и Божјото Слово до Словени-денес 350 милиони Словени !
БИДЕЈЌИ СЛОВЕНСКА МИТОЛОГИЈА ИМАЛЕ ЕГИПТЈАНИТЕ И ПЕРСИЈАНЦИТЕ, СЛОВЕНИТЕ СЕ ЛАГА!
Вчера (31.08.2020) пишував со словенската митологија на Египтјаните, денес (01.09.2020) и за персиската:
Следи според Кавендиш- Линг, посебно значење имале допирите помеѓу Словените и различните ирански
племиња. Тие ги наведуваат зборовите како бог или „бог“, rayl (“Raj” и svyat или sventi што значи „свет“).
Обожувањето на Сонцето било словенско и иранско. Се мисли дека дека Сонцето и оганот биле деца на
богот Сварог за кого се верувало дека од Сонцето се раѓа топлина и светлина. Втор е Стрибог, богот на
ветерот чии деца се ветрови на небото. Симаргл е ирански Симург, крилато чудовиште. Исто така од животна
важност била женската божица Мокош која одговара на иранската Анахити (или ерменска божица Анахит).
Името Мокош значело „влага“ (мокриј на современ руски), кое укажува на врската помеѓу култот на водата и
дождот и плодноста и изобилие. Словенскиот пантеон- Велес или Волос бил бог на роговните животни. Ова
име се споменува во 10. столетие во руските списи. „Во христијанството тој бог се појавува како византиски
св. Блаж, кој на словенски се нарекува Влас или Влах. Тој денес е заштитник на стоката“.
Меје и Вајан: „Помеѓу словенскиот и иранскиот се запазуваат некои чудни сложувања кои не потекнуваат од
позајмиците направени по одвојување на јазиците“. Токму и затоа овие имале ист прастар јазик (корен).
И овде се наведе: „посебно значење имале допирите помеѓу Словените и различните ирански племиња“.
Па „историски“ Словените на Балканот се појавиле во 6 век, со исламот- словенскиот јазик бил Хомеров.
Време е Македонците со Хомеровиот славо-македонски јазик (Чулкас) повеќе да не се лажат со Словени!
(ФБ- 01.09.2020) Солунските Браќа го ширеле Словото и Божјото Слово до Словени- 350 милиони Словени !
ВАТИКАНСКА ЗБИРКА СО ТАЈНИ ДОКУМЕНТИ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ: Епископ Македонски од татковината на
Александар, ИСТОРИЈА, МАГАЗИН, Денешен весник
Според документи што се чуваат во Архивот на Светата столица, во Македонија никогаш не живееле Бугари
или Срби туку Македонци. Во огромниот фонд на Конгрегацијата, односно на Ватикан, има многу интересни,
всушност сензационални сведоштава за Македонија и за Македонците, кои покриваат период од 1622 до 1644
година.
Во еден документ од 1624 година, кој зборува за обновување на Колеџот во Лорето, далматинските бискупи
побарале папата Павле Петти да донесе одлука да се доделат места за питомци „Срби, Бугари и Македонци,
кои во иднина нема да имаат причина да се обраќаат до Светата Столица за стипендии“. Значи на почетокот
на 17 век во Ватикан добро знаеле дека Македонците не се ни Бугари ни Срби, па затоа за нив биле одобрена
посебна квота, и посебна графа во документите за апликација како за одделен народ за кој треба да се
одвојат одреден број места според националната припадност. Во Колеџот во Лорето, според документот,
студирале „тројца Македонци стипендирани од Ватикан“.
Македонците за Ватикан биле Македонци и во 17 век!
Овој документ, заедно со уште стотина други документи, на латински, се разбира, може да се прочита во
збирката ватикански документи што се чува во трезорите на НУБ „Св Климент Охридски“ во Скопје. Станува
збор за факсимили од оригинални записници од историјата на Светата столица, каде што се чуваат значаен
број документи и за Македонија и Македонците, кои допрва треба да бидат истражени и објавени. Во архивот
на Конгрегацијата за пропаганда на верата во Рим (Archivio della Sacra Congregazione de Propaganda Fide), кој
е формиран за да ги собира и чува документите од секојдневното фукционирање на Светата столица, се
чуваат документи кои го покриваат периодот од 1622 до денес. Првиот секретар на Конгрегацијата, Франческо
Инголи уште од основањето на Конгрегацијата како „ресор за пропаганда на католицизмот во светот“,
целокупната документација систематски и стручно ја распоредувал, а на тој начин ги удрил темелите на
денешниот Архив. Кога по десет години работа се собрала голема збирка на тајни документи, Инголи почнал
да го пишува првиот водич (Memoria Rerum), овозможувајќи со тоа лесно и едноставно пронаоѓање на сите
архивирани списи. Од друга страна, пак, одредувајќи простор во Ватиканската палата за сместување на

158
архивската граѓа, папата Урбан Осми покажал не само разбирање за напорите на Инголи, туку со тоа оваа
драгоцена збирка ја ставил под личен надзор и патронат. Извесен период документите се наоѓале во
Апостолската канцеларија, каде што била и канцеларијата на Инголи, а потоа оттаму, по неговата смрт,
збирката била преместена во зградата на Конгрегацијата за пропаганда на верата. Веќе кон крајот на 18 век
овој Архив поседувал богатство со кое го привлекол вниманието и на францускиот цар Наполеон. Имено,
Наполеон наредил целокупната архивска граѓа да се пренесе во Франција, од каде, по неговиот пад, повторно
е вратена во Рим и сместена во просториите на Конгрегацијата, каде што се наоѓа и денес. За време на
транспортот во Франција, односно при и враќањето назад, одреден број кутии со значајни документи
засекогаш биле изгубени, а 74 кутии стигнале во Виена. Овие 74 кутии австриската влада ги вратила во
Конгрегацијата дури во 1925-та година. Како работела Конгрегацијата, односно Центарот за пропаганда на
верата во Ватикан?
Записници со потпис на Папата
Според документите од фукционирањето на оваа институција може да се види дека е основана во времето на
папата Григориј Петнаесетти. Документот за основање е потпишан на 6 јануари 1622 година, а основна
задача била да стане централен и врховен орган за ширење на римокатоличката вера, односно за создавање
унија со православието и враќање на протестантите во пазувите на римокатоличката црква. Освен тоа
обврска на Конгрегацијата била да го организира и надгледува ширењето на католицизмот меѓу
нехристијаните. Конгрегацијата според актот за нејзиното основање ја сочинувале 13 кардинали, од кои еден
бил префект, двајца прелати и секретар. Во овој состав подоцна влегол и еден кармелитанец, а потоа и
протонотар и акцесор на Светиот уред. Членовите на Конгрегацијата редовно одржувале седници еднаш
месечно, и тоа најчесто во присуство на папата. На тие седници (Congregazione Generali) биле рагледувани
важни прашања, додека оние сложените биле поверувани на посебни комисии што ги воделе кардиналите во
Конгрегацијата и други експерти (Congregazione patrikolari). Секојдневните работи ги водел префектот на
Конгрегацијата со секретарот и минутантите. Тие одржувале седници еднаш неделно (Congressi). Прашањата
кои барале интервенција на папата му биле соопштувани лично нему на аудиенција. Своите одлуки
Конгрегацијата ги објавувала со декрет, препораки и писма.
До 1665 година генералните или месечните седници се одржувала во присуство на папата, меѓутоа таа
пракса е прекината 1666 година. Оттогаш секретарот на Конгрегацијата, во одредени денови, го известувал
папата за најважните прашања и од него барал неопходни одобрувања за решавање прашањата кои ја
надминувале надлежноста на префектот и на целата Конгрегација. Од овие извештаи, и кратки молби,
поднесени до папата, основан е посебен фонд. Мнозинството документи во овој фонд се однесуваат на
прашања од приватен карактер, како молби, индулгенции, привилегии, одобренија за склопување на брак во
недозволени степени на сродство и слично. Овие прашања, односно прашањата за кои реферирал папата, во
почетокот биле бележени во општи бележници а подоцна секој предмет бил запишуван на посебен лист. На
крајот на листот секретарот на Конгрегацијата ја нотирал и одлуката на папата.
Стипендии за Македонци во 1619 година!
Во еден документ од 1624 година се зборува за обновување на Илирскиот колеџ, значи Словенски колеџ во
Лорето, кој би основан 1580 година. Токму таа своето образование на овој колеџ го започнале 40 студенти.
Пред тоа, во 1593 година, истиот колеџ бил преселен во Рим, а бројот на слушателите бил сведен на 12
ученици. Во 1619 година, далматинските бискупи побарале папата Павле Петти да донесе одлука Колеџот да
се врати во Лорето а истовремено да се доделат места на питомци „Срби, Бугари и Македонци, кои во иднина
нема да имаат причина да се обраќаат до Светата Столица за стипендии“. Значи, уште во 1619 година во
Ватикан добро знаеле дека Македонците не се ни Бугари ни Срби, па затоа за нив биле одобрена посебна
квота во Колеџот, посебна графа во документите за апликација како за одделен народ за кој треба да се
одвојат одреден број места според националната припадност. Во Колеџот во Лорето во 1620 година
студирале тројца Македонци стипендирани од Ватикан.
Освен овој, во Архивот на Когрегацијата, односно во Ватикан, има и друг документ кој е мошне значаен за
Македонците. Станува збор за писмо од февруари 1625 година, испратено од Мантова од Охридскиот
патријарх Порфириј Палеолог. Во писмото го известува папата дека поради болест се задржал во Мантова, и
дека тука ја добил веста да не се враќа во својата резиденција во Охрид, затоа што му се заканува голема
опасност од Турците поради големиот долг на неговите претходници кон Портата. Се работи за даноци кои ги
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наметнал Султанот, а кои Охридската патријаршија не можела да ги плати. Во прашање се околу 40.000
скуди. Откако Конгрегацијата го добила ова писмо на патријархот Порфириј, стигнува понуда да остане во
Мантова и да служи во црквата според неговиот обред, но Порфириј таа понуда не сакал да ја прифати без
дозвола на папата. Конгрегацијата веднаш го известила папата за барањето на Охридскиот патријарх,
односно одлучила писмото на Порфириј да го достави за одлука до папата.
Епископ од татковината на Александар се жали за зулумите што ги прават Албанците!
Дека Македонија не се антиквизира, зашто таа е античка откако е Македонија, може да се види од двете
оригинални писма на „епископот македонски Мардарије од отечества великого цара Александра“, епископ на
охридската архиепископија, испратени до кардиналот Беберини, во кои е жали за зулумите што ги прават
Албанците во неговата диецеза. Во двете негови писма, кои стигнале во Конгрегацијата, а со нив бил
запознат и папата, стои дека тој е „епископ македонски од татковината на големиот цар Александар
Македонски“. На позадината на истото писмо во Конгрегацијата била запишано да се достави на увид на
кардиналите Алвициј и Инголиј, за да видат што може да се направи по тоа прашање. Врз основа на
документацијата што се чува во Ватикан, Францеско Инголи, како прв човек на оваа своевидна Влада на
Ватикан, детално го известува папата за овој проблем на Охридскиот архиепископ. Целата таа преписка се
случува во јануари и февруари 1640 година, значи, сите што сега бладаат дека има некаква антиквизација на
Македонија, слободно може да го обвинат епископ Мардариј за тоа, но, пред тоа, ќе мора да се вратат 370 а
не само три години назад.
Мошне интересен документ е и писмото испратено од Паштровиќи на 15 февруари 1642 година, во кое
Франческо де Леонардис, специјален пратеник на папата, кој чекал да отпатува за Пеќ, каде што со српскиот
патријарх требало да преговара за унија на Српската православна црква со Светата столица во Ватикан,
известува за состојбите на теренот. Во своето доверливо писмо, Леонардис го известува папата дека е
принуден да го одложи патувањето за Пеќ, затоа што бил известен дека српскиот патријарх отпатувал за
Цариград „каде што Oхридскиот патријарх се обидува повторно да ги потчини сите поранешни територии под
своја јурисдикција, односно да се прогласи за глава на Бугарија, Србија, Македонија и Босна“. Значи, за
разлика од Бугарите, и оној жален грст кутри новоосвестени наши Блгари, кои сакаат да формираат некаква
Бугарска црква во Македонија, пратеникот Леонардис добро знаел дека Македонија не е Бугарија, како што не
е ни Србија. А тоа се случува во средината на 17 век, не во 18 или 19 век, а да не зборуваме за 20 и 21 век.
Во таа насока мошне интересно е и едно известување испратено од Скопје на 22 март 1642 година, значи
еден месец по паниката на Србите дека Охридскиот патријарх ќе договори со Султанот враќање на целосната
контрола на Охридската архиепископија врз своите поранешни, одземени територии. Имено, барскиот
надбискуп Георго Бјанки, известува дека на Скопска Црна Гора, освен православни, живеат и 500 католици а
ниту еден муслиман. Како и кога се населени Албанците на теренот од денешното Арачиново до Танушевци,
нема податоци во Конгрегацијата, затоа што Албанци на тој терен во тоа време нема.
Во секој случај, овие и многу други документи, чии оригинали можат да се проучат во Ватикан, а факсимилите
можат да се видат во збирката што ја поседува НУБ „Свети Климент Охридски“, сигурно ќе фрлат ново светло
врз затемнетиот дел на балканската историја, која, како што се знае, особено по пропаста на античка
Македонија, ја пишувале само победниците и оние што од петни жили се обидувале и ободуваат да ја снема
Македонија а со неа и Македонците.
Блаже Миневски (2012 г.)
МАКЕДОНЦИТЕ НЕ БИЛЕ ГРЦИ, НИТУ КАКО БУГАРИ ИЛИ КАКО СРБИ ТУКУ САМО МАКЕДОНЦИ !
iNFOMAX.mk, од Никола Карев, 20.03.2021, „Декларарирани и Македонци во Солун пред повеќе од 1 век:
Историски докази кои ги уриваат бугарските фантазии.
Бугарската влада и историографија често пати го користи српскиот дипломат Стојан Новакович како некаков
доказ за српската измислица на македонската нација.
Во писмо од Новаковиќ кое во Бугарија не се објавува ја раскажува целата вистина за српскиот обид да ја
искористат посебноста на Македонците во битката со Бугарија да се наметне културната хегемонија врз
Македонија.
Во писмо кое Новаковиќ го испраќа до српски министер се дава пример на Македонец кој учел во Солунската
гимназија и немал дилеми за неговата македонска припадност.ж
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Примерот кој го дава Новаковиќ до српскиот министер јасно укажува дека Македонците пред повеќе од еден
век не се чуствувале ниту како Грци, ниту како Бугари и Срби.
Книгите на Стојан Новаковиќ кои ги содржат овие факти тешко може да се најдат во Бугарија“.
На 8 мај, 1903 г. во грчкиот весник „Акрополис“ е објавено интервју со Никола Карев, во кое тој експлицитно
рекол дека е Македонец, дека е наследник на Александар Македонски и дека Комитетот т.е. М.Р.О.
(внатрешната) не е бугарска.
https://t.co/q81br7rkqa https://t.co/YhCKyKR0pm
БИДЕЈЌИ ВО 15 ВЕК ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК НЕ БИЛ НАРОДЕН ЈАЗИК, 100% ЕВРОПСКИ НАРОДИ СЕ САМО
ВЕШТАЧКИ- НЕПОЗНАТИ ВО ИСТОРИЈАТА НАРОДИ СО ПОТЕКЛО ОД НЕПИСМЕНИОТ КАРЛО ВЕЛИКИ!
Во Елада (тн.стара Грција) народен јазик бил само варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик, на кого
говорел ... Платон... Службен јазик во Атина бил јонскиот, а Хелените во Јонија биле варвари (Херодот).
Варвари биле Македонците (Демостен), а според Јустин, Македонците биле Пелазги. Варварски и пелазгиски
јазик говореле Римјаните (Дионисиј Халикарнишки, 1 век н.е.). Следи заклучокот, на Балканот, во Италија и
сета Европа како мало генетско- географско подрачје се говорел само еден те ист само нашиот пелазгиски
јазик. Значи, Европјаните 100% биле само еден народ- Пелазги.
Латинскиот јазик не било дело на Римјнин ниту на Латин туку само на Греик (Грк) Лив Андроник (240 г.п.н.е.).
Латинскиот бил само наследник на коине- коине бил само македонски јазик (Александријски Птоломејов јазик
и тоа само од 300-та г.п.н.е.). Па латинскиот како коине не бил народен јазик- тој бил неразбирлив. Коине и
латински се само мртви јазици.
За латинскиот јазик да му се доближи до народот се правеле вулгарно (народни) латински јазици- во
латинскиот се внесувале народни зборови. Вулгарно латински имало во Италија (Генова. Венеција...),
Шпанија, Португалија, француски (Франков) ...
Па Франковиот јазик бил само вулгарен- латински, за народот неразбирлив.
За да се потврди дека Франковиот јазик не бил народен се чита од Ланге, него луѓето од Цариград... подобро
го разбирале отколку самите Франки. Па тој (Reinhold Lange, “Imperium zwischen morgen und abend”,Verlag
Aurel Bongers Recklinghausen, 1972), на стр. 336, го цитира Гутнер од Паирис: „...На тоа дојде опатот само со
мака помалку зборови испрекинато (грчкиот свештеник зборува подобро француски отколку елсасишкиот
опат), за на стариот јасно да му го направи, она што тој од него го сакаше“.
Се потврдува, авторовите тн.Византијци биле повешти во јазици- тие биле образовани.
Франковиот јазик во 15 век свештениците не го разбирале, а во 16 век тој постанува службен јазик не на
етнички француски народ туку на државата на кралот. Бидејќи францускиот јазик во 15 век, како и во
подоцнежните векови, не бил народен туку само службен католички јазик, 100% европски народи се само
вештачки, непознати во историјата. Одговорот е 100% јасен, поради што 100% се уништува Македонија и
нејзиниот македонски народ кој отсекогаш постоел. Значи, Европа е 100% злосторничка- злосторот на
Европјаните никој со ништо не може да им го опрости. (ФБ- 03.09.2016) Доказ се последните три договори од
државни народи од наследниците на неписмениот Карло Велики, чие царство се делело до семејни држави!
МПЦ ДА ГО ЗАБРАНИ ГРЧКИОТ ЈАЗИК НА ФРЕСКИ И ИКОНИ, И ПРОДАВАЊЕ ИКОНИ НА ГРЧКИ ЈАЗИК!
Хомеровиот јазик бил словенски (германски лингвист Пасоф- 1815). Така тој бил славо- македонски (грчки
лингвист К.Чулкас- 1907). Следи Хомеровата Илијада била преведена на коине (старо- грчки во 19 век) и тоа
само во Александрија. Ова било само поради тоа што првиот речник и првата граматика на коине биле само
од 300- та г.п.н.е., составени во Александрија. Токму само тој коине постанал прв христијански јазик. Па ова
било само затоашто Апостол Павле го познавал коине но не и службениот јазик во Атина- тој бил јонскиот
(Хомеров) јазик. Бидејќи Македонците во Пакистан, наследниците на Александар Македонски, коине не го
познавале, коине немал врска со Атина, пошироко Елада со Балканскиот Полуостров...Тој бил Птоломејов.
Коине бил христијански јазик во Источноторимско Царство, а службен латинскиот. Со царот Ираклиј (610-641)
коине постанал единствен службен јазик во Источноторимско Царство (таканаречена Византија од 16 в.)
Коине бил царски јазик и јазик на Цариградската патријаршија. Од коине произлегол македонскиот тн.
црковно-словенски јазик. Кај Склавинското Царство на Цар Самуил царски јазик бил коине, а црковен
црковно- словенскиот во Охридската црква. Истото било и кај српските и бугарските цареви коине, а во
нивните Печка и Трновска црква црковен јазик црковно-словенскиот. За истребување македонско по налог на
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Ватикан и Виена (водителка на католицизмот до 1918 година) султанот ги укинува сите цркви во кои се
проповедува на црковно- словенски јазик, а останува само Цариградската црква со коине. Следи Европа ја
постигнала целта- започнал процес на одродување од својот Хомеров јазик.
На ова не се застанало, започнува нивни процес на меѓусебно истребување, по ист налог султанот ја создава
Бугарскта егзархија. Започнале колежите... Дури се забранало името Македонија да постои.
Македонците се бореле за своја самостојна држава, а таа ја создале со АСНОМ антифашистички кој бил
против фашистичка Бугарија и фашистичка Шкиптарија, кои сакаат Р.Македонија да ја поделат.
Македонците ја возобновиле својата Охридска црква, со свој црковно- словенски и македонски јазик.
Како сите страдања од 1767 година не биле доволни, во црквите на МПЦ се најдуваат мноштво туѓи
влијанија. Не само на Александријскиот Птоломејов јазик од 300- та г.п.н.е., дури и негов наследник
катаревуса од 1868, дури димотики. Бидејќи Григор Прличев се залагал да се возобнови Охридската црква со
црковен- словенски јазик и да се внесат своите говори, во случај брсјачкиот како македонски, свештениците
на МПЦ го забравиле заветот на Македонците кои со векови се бореле за своја црква со црковно- словенски
јазик и свои говори,сè тоа за нив и не битно- па тие до денес се во туѓи служби.
Бидејќи Григор Прличев пишел на коине, тој не ги познавал катаревуса и димотики. Неговите дела на коине
не можат во потполност да се разберат со катаревуса и димотики. Кога коине во потполност не се разбира со
катаревуса и димотики, јас потполно не ги разбирам свештениците на МПЦ- злосторци. (ФБ- 03.09.2018) Па
следи да се забрани во црквите на МПЦ грчкиот јазик коине со катаревуса и димотики, со потекло од Египет.
БИДЕЈЌИ ИМАЛО ХЕРАКЛИТ СКЛАБЕНОС ВО 12 ВЕК П.Н.Е., СЛОВЕНИТЕ СЕ САМО ЛАГА !
Ние сме учеле дека Словени биле Антите, Венетите и Склавините. Пак, Антите си биле само Анти и Венети
само Венети, што важело и за Склавини само Склавини. Со тоа што Антите и Венетите имале потекло од
Балканот и Мала Азија тие биле домородни на својот Балкан сосе Мала Азија, кои се населиле северно од
реката Дунав и низ Европа, тие не можеле да бидат Словени со потекло северно од реката Дунав. Еве за тоа
доказ кој стои подолу, како и жителите на градот Venetia како Венецијанци никој не сака да ги смета за било
какви Словени. Следи како Словени остануваат само Склавините. Нив Римјаните не ги познавале до 5 век, а
на Балканот се појавиле на 6 век. Меѓутоа, поимот бил многу стар:
Љубомир Кљакиќ (Oslobađanje istorije I- III, Prva knjiga, Početok puta, Arhiv Kljakić, Beograd, 1993), на стр.78,
пишува: „Будимир во Pelaso- Slavica наведува дека е извор на ‘долатинското име на вечниот град, кој имал
свое тајно име’ кај Венетулани или Рутули. За Венетуланите се кажува уште и тоа дека се во врска со
јадранските и централно- балкански Венети кои, поново, претставуваат најснажен доказ за протословенската
врска со докласичните на Анадол. Во овој правец не упатува и приповеста за Енеј или Ајнеј, легендарниот
основач на Рим, кој после тројанската војна долго лутал по морињата додека не се скрасил на Апенинското
Полуострово. Заедницата која ја основал подоцна ќе постане ‘центар на светот’. Преданието и античкиот
извор сугерира дека тој настан се одиграл во XII век п.н.е. Овие наводи и потврдува и Тадеј Волански кој во
книгата Па’мјатники писмености Слов’јан до риздва Христовога, објавена во Москва 1854. година, нашол дека
на Енејевата надгробна плоча од XII век п.н.е., која е пронајдена 1846. година кај Кречента, е пишана со
етрурско писмо на словенски јазик. Волански истата година објавил и своја анализа на натписите на
терокатот од IV век п.н.е., која се најдува во колекцијата Минизис во Ферм. Теракотата ја публикувал Теодор
Момзен во книгата Die Unteritalischen Dialekte, објавена во Лајпциг 1850. година. Со грчко писмо, на
теракотата е посвета: ‘lerakleos Sklabenos’, Волански го превел како ‘Херакле словенски’. На Енејевата
надгробна плоча и на словенски Херакле, кај нас прв скренал внимание Радовоје Пешиќ“.
Се наведе: „‘lerakleos Sklabenos’, Волански го превел како ‘Херакле словенски’ “.
Бидејќи склаб=склав бил во старата ера, Словени како народ никогаш немало. Не случајно, Македонците до
во 1/2 на 19 век не знаеле дека тие биле некакви си Словени. Токму за ова пишувам и во мојата последна 87ма книга: „Македонците домородни- без Словени и во Веда Словена“. За тоа почнав да пишувам од првата
книга: „Средоземјето прадомовина на Европјаните“- од Источното Средоземје Белците стигнала до Јапонија
со градежи, писмо... (ФБ- 04.09.2015) До денес сум објавил 113 книги, од кои 16 книги на германски јазик. Од
нив во каталогот на Германската библиотека се 43 книги, од кои 16 на германски- и Баварската библиотека...!
ОД 1878 ГОДИНА ИМАЛО САМО СУЛТАНОВИ БУГАРИ- ОД 1908 ГОД. САМО ГЕРМАНСКИ БУГАРИ !
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Стјепан Антолјак, „Во бугарските земји пак помеѓу балканските планини и Дунав царот ја формирал темата
Паристрион или Пардунавон со средиште во Силистрија, некогашен Дрстр, чија епархија потпаднала под
Цариградската патријаршија“. И оттогаш сè до 1878 год., со Берлинскиот Конгрес одржан дури од 13 јуни до
13 јули 1878 год., немало никаква Бугарија. Паристрион бил преименован само во Бугарија, што било само од
1878 година, дело на Русија. Тие не биле никако руски Бугари туку само султанови.
Потсета 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.
До тогаш немало Еладци, Срби, 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.
Х.С.Вотсон говори за востанието на Грците, го започнал Александар Ипсилантис, генерал во Руската војска,
што било во Молдавија. Се кренало второ востание на Пелопонес и Румелија...Востанието го спасила...
„посебно Русија, која завјувала со Турција 1828, и чија војска стигнала до Мисолунгија во август 1829. Со
Лондонскиот протокол од 3. февруари 1830. Грција е призната независна држава...“.
Академикот на САНУ Сима Ќирковиќ во книгата „Србите меѓу европските народи“ (Загреб, 2008), пишува: „При
пригода на прогласувањето на документот со кој султанот ја признал наследната власт во вазалното
кнежество, во декември, 1830, Милош Обреновиќ на насобраните угледници им рекол: „Така, браќа, и ние
постанавме од вчера народ“. (Од 1830-та година имало само Срби, никако Бугари)
„Член 1 од Берлинскиот договор гласи: ‘Бугарија ќе биде издигната на ниво на автономно кнежество,
обврзано да плаќа даноци, под власт на неговото царско величество Султанот; треба да има христијанска
влада и државна милиција’ “. (Христијанска влада со полиција- држава со војска од 1908 година, Р.И.)
Германска бугарска држава со своја нација само од 1908. година, а никако порано- за порано сè лага.
Без државнотворно еладско и српско до 1830 г., а за бугарско пред 1908 година Бугарите се лудаци. (ФБ04.09.2019) Иако Бугарија држава е само од 1908 година со свој народ, да оспорува Македонци е лудост !
ЗА ДОКАЗ ДЕКА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ И ЕЛАДА БИЛА 100% СЛОВЕНСКА БИЛ
ОСТРОВОТ КРИТ- КРИТЈАНИТЕ 1913 ГОДИНА ГОВОРЕЛЕ 100% САМО ХОМЕРОВ=СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК !
ЧЛЕН 5 НА БУКУРЕШКИ ДОГОВОР СТОИ: БУГАРИЈА БИЛА ПРИНУДЕНА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОД ОСТРОВОТ
КРИТ. СЛЕДИ КРИТЈАНИТЕ ГО РАЗБИРАЛЕ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК НО НЕ ЕЛАДСКИОТ ОД 1868 ГОДИНА !
Според Г.Гриневич, во Русија, Подунавјето, на Балканот и Каменото Розета во Египет имало исти знаци со
исти значења. Па ова говори, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет имале ист јазик !
Според Еремиј Русо (Мавро Орбини-1601), Русите говореле со јазик како што бил на античките Македонци!
Г.Гриневич го одгонетнал писмото на Критјаните, кое било словенско со јазикот словенски (Хомеров, Р.И.)
Критјаните не ги сакале Еладците, чиј јазик катаревуса (1868) не го разбирале. Ова било затоашто јазикот бил
наследство на коине (во 19 век таканаречен старо-грчки). Бидејќи коине бил наследник на староегипетскиот
со коине и катаревуса не се разбира-л Хомеровиот јазик кој бил само словенски (германски лингвист 1815) и
само славо-македонски (грчки лингвист Чулкас-1907). Тој бил припадник на Цариградската патријаршија, но
не на црквата од Атина. Следи црквите во Егејскиот дел на Македонија до денес се само под Цариградската
патријаршија, но не и под црквата во Атина. Критјаните не биле под Атинската црква, која била политичка!
Па наведеното било повод, Критјаните никогаш не сакале да бидет со Елада со коине и катаревуса, јазици
непознати за Критјаните, чиј јазик бил само Хомеров=словенски. Критјаните сакале да се само со Бугарија.
Бидејќи Критјаните сакале со Бугарите, чиј јазик бил словенски со говор од Варна, имало долги расправии.
Ова било повод во Букурешт да се расправа дали Крит да и’ припадне на Бугарија. Следи сè до денес има
заговор од Ватикан, Англија, Германија...да се истреби сè православно-Бугарија била принудена таа да се
откаже од островот Крит. Сакала или несакала Бугарија се откажала од островот Крит (Букурешки договор):
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Па во член 5 се вели: „Формално е договорено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз
островот Крит“. Тоа што се барало, Бугарија прифатила. Бугарија од руска станала германска како Елада!
Како што во Крит народен јазик бил само наш Хомеров, кој бил само славенски и само славо-македонски,
исто било и со Еладците. Како што од 1868 година се одродиле Еладците од Хомеровиот јазик кој бил наш
јазик, од 1913 година Критјаните си се одродиле од Хомеровиот јазик. Она што се случило со Еладците од
1868 година и Критјаните од 1913 година, се случило и со Македонците под окупација на Елада, воглавно од
1981 година кога Европа ја примила Елада, и таа злосторничка Европа сè до денес на бедна Елада и’ давала
огромна количина на средства само за македончињата да се градат градинки, тие да си го заборават својот
родителски јазик, кој бил е и ќе биде само Хомеров. Еј бандиски Ватикан, Англија, Германија...и црна САД!
(ФБ- 03.09.2020) На ова бандитите на Ватикан, Европа и САД не завршиле- тие сè македонско ни избришале !
ДАЛИ ИМА ДОКАЗ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ И ХЕЛЕНИТЕ БИЛЕ ЕДЕН ИСТ НАРОД ?! СЛЕДИ ХЕРОДОТ ВЕЛИ:
ХЕЛЕНИТЕ ВО ЈОНИЈА БИЛЕ ВАРВАРИ. ПАК; ВАРВАРИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ ! НИЕ СМЕ ДОМОРОДЦИ!
ЗАТОА РАМКОВИОТ ДОГОВОР, СПОГОДБАТА СО ЕЛАДА И ДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА ЗЛОСТОРНИЧКИ !
Македонците и Хелените не биле поделени со океан за тие меѓусебно не се разбирале. Инаку кажано, бидејќи
Македонците и Хелените не биле меѓусебно премногу оддалечени, тие никако не можеле да имаат посебни
неразбирливи јазици, како што биле македонските говори од постледено доба, истото и за жителите во Елада
со својата Атина, чии традиции биле прифатени од Египет и Истокот. Па сè во Атина од 8 век п.н.е., која била
многу помлада во однос на Месопотамија и Египет, си било само туѓо оттаму превземено- ништо атинско.
Па следи меѓу Египет и Елада со Атина постоело Средоземното Море, а во Египет фараонот Ехнатон го внел
семитскиот јазик староегипетски, како дворасен на белци и црнци. Токму затоа не бил разбирлив за Хелените
и Македонците. Во Атина бил во употреба јонскиот јазик, на кого Илијада била напишана. И токму затоа на тој
јонски јазик Аристотел на Александар Македонски му ја донел Илијада. Таа Илијада во Александрија, само во
3 век п.н.е., била преведена на коине- коине во 19 век бил таканаречен старогрчки. Бидејќи тој произлегол од
староергипетски, кого и го заменил како службен во Египет, со него и наследникот катаревуса од 1868 година
не се разбира-л Хомеровиот јазик, кој бил само едно само славо- македонски (грчки линвист Чулкас 1907).
Токму затоа било познато што пишувале Херодот, Тукидид, Платон...Јустин...: Хелените и Македонците биле
Пелазги. Пелазгите говореле варварски. Бидејќи варварски говореле Склавините (Прокопиј 6 век), обожувачи
на египетски Хорус, само по смртта на Александар Македонски, Склавините биле домородни. Следи со ова
се потврдува, на Балканот немало преселби на Словени, за тоа нема ниеден доказ/наод, Склавините не
можеле да бидат Словени, според слово-Божјо Слово. Токму и затоа Русите за Словени се изјасниле дури
само 860 г.
Бидејќи Склавините говореле само варварски, како Македонците и Хелените, тие биле едно исто- И ДОКАЗИ:
H.D.F.Kitto, The Greeks, Made an printed in Great Britain, Edinburgh, 1951, го наведува следново: „...тој (Херодот)
ги сматрал Хелените на Јонија како варварски народ...“. Бидејќи Хелените во Јонија биле само варвари како и
Македонците, јонскиот јазик бил службен во Атина, па дури и во македонскиот кралски двор од на времето на
кралот Архелај,што продолжило за време на Филип, Александар Македонски и многу потоа, Јустинијан во 529
година ја затворил Платоновата академија во Атина во која се предавало само на јонски јазик, Македонците и
Хелените биле еден те ист народ само едно Пелазги. Па еве и дополнување: кај Јустинијан службен јазик бил
латинскиот, христијански коине, а според Х.Џ.Велс, кај Константин и Јустинијан во жилите течела словенска
крв, а Константин не го познавал коине. Народен бил само еден и тоа било само варварски=пелазгиски јазик.
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 година, под 21. вели: „И следнава
грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на
чисто атичко наречје, да го прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во
хеленски...“. Имало само хеленски јазик (коине) и атички говор- без еладско. Хеленизмот после Александар.
Токму и затоа со наводот се потврдува, во Елада во II век во употреба бил само атичкиот говор. Па тој бил
само варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски- тој бил варварскиот склавински јазик.
Значи, понатамо во римско време се пишувало на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ваков бил и Аријан (II век
н.е.). Па следи тој „Индиската историја“ ја напишал на јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински.
Блајкен и други наведуваат дека „Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за
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употреба на јонската писменост“. Се потврдува дека коине немал врска со некаква си Елада. Па Херодот
пишувал само на јонското наречје (јонски јазик)- тој јонски јазик бил службен во Атина, во употреба во 529 г.
Сè ова ни објаснува, САД, Европа со нивната НАТО останале злосторнички, со Рамковен договор со на 100%
турски колонисти Арнаути (Черкези,Татари и Шкиптари) со под 15%, Еладци со јазик само од 1868 година со
национален индиски музички инструмент бузика на Цигани населени на Пелопонес во 14- 15 век Ѓупци (од
династијата Ѓупта во Индија) и Бугари се име на Татарите. САД и Европа се злосторнички ! (ФБ- 03.09.2019)
КАКО ШТО ОД СТАРО-ЕГИПЕТСКИОТ ПРОИЗЛЕГОЛ ПТОЛОМЕЈОВИОТ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ЈАЗИК КОИНЕ
(19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ),ОД СТАРО-ЕГИПЕТСКИ БЕЗ СЕМИТСКИ ЕЛЕМЕНТИ ПРОИЗЛЕГОЛ КОПТСКИОТ
А ИСТО ТАКА ОД КОИНЕ БЕЗ СЕМИТСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ПРОИЗЛЕГОЛ ЦРКОВНО- СЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК !
Египтјаните биле само белци со јазик коптски со кого говореле фараоните. Ехнатон го внел старо-египетскиот
јазик како дворасен јазик на белци и црнци. Па за време на Птоломеите коине (во 19 век тн.старо-грчкки јазик)
произлегол од старо-египетскиот. Коине како наследник на старо-египетскиот го заменил старо-египтскиот. За
време на Птоломеите се врши реформата на старо-египетски од кого произлегол коптскиот јазик. Како што од
старо-египетскиот биле остранети семитските елементи, истото го направил Константин (Кирил) Филозоф- од
падежниот коине ги остранил семитските елементи и се дошло до падежниот црковен јазик. Бидејќи од коине
произлегол црковно- словенскиот јазик на Словените според Слово и Божјо Слово што го проповедал и Кирил
Солунски, црковно- словенскиот јазик одговорал на коине со синтакса, фонологија... (Г.Вајганд- 1924 и други).
Меѓутоа, понатаму Македонците говореле на своите говори.Според Ерониј Русо (Мавро Орбини-1601), Русите
говореле како античките Македонци. Русинот Г.Гриневич наведува, исти знаци со исти значења постоеле во
Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет.Се заклучува, Русите, Подунавците и Македонците
во Египет биле еден ист народ со еден ист јазик кој бил варварски на Пелазгите (Херодот, Тукудид, Платон...
Јустин...). Варварски говореле Склавините кои на Балканот се појавиле во 6 век (Прокопиј, Јорданес...). На тој
ист варварски јазик се говорело во Македонија. Па според Теофилакт Охридски (11- 12 век), Македонија била
варварска земја, името на Кичево бил на варварски јазик: коине бил христијански, а народен варварски јазик !
На народен варварски јазик говореле Птоломеите, кои биле Пелагонци. Нивниот говор бил само битолскиот !
ХРИСТИЈАН МИЦКОСКИ ПОВЕЌЕ ПАТИ СО МОИ КНИГИ И НАПИСИ СУМ ВЕ ПРОЗВАЛ ДА МУ ПОМОГНЕТЕ
НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, И ТОА ДА СЕ ИЗБОРЕТЕ ЗА ВИСТИНАТА НА МАКЕДОНСКА Р.МАКЕДОНИЈА
А И НЕЈЗИНИТЕ МАКЕДОНЦИ, ДНК- БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ СО ХОМЕРОВ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК (ПАСОФ1815), ЈАЗИК НА КРИТЈАНИТЕ ХОМЕРОВ КАКО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС- 1907), ЧИЈ ДЕЛ БИЛЕ И
ПЕОНЦИТЕ СО СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК (А. ТОЈНБИ) КАКО И НА ПЕЛАГОНЦИТЕ СО БИТОЛСКИ ГОВОР ОД 21
ВЕК КОЈ ГО ГОВОРЕЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ ПТОЛОМЕИ ОД ПЕЛАГОНИЈА (КАМЕН РОЗЕТА...),СО СЛОВЕНСКО
ПИСМО ЦРТИ И РЕЦКИ (РУНИ) КАКО ШТО СЕ ПИШУВАЛО НА ОСТРОВОТ КРИТ, ЕТРУРЦИТЕ СОЗДАВАЧИ
НА РИМ СО СЛОВЕНСКИОТ БОГ ПЕРУН (БИЛБИЈА), ШТО ВАЖЕЛО И СО ВЕНЕТСКИТЕ РУСИ СО ЦРТИ И
РЕЦКИ (РУСИН ГЕНАДИЈ ГРИНЕВИЧ), СО ИСТ ЈАЗИК НА РУСИТЕ СО АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ШТО ГО
НАВЕЛ Е.РУСО (МАВРО ОРБИНИ- 1601) ИТН. ПА АКО СÈ ОВА ЗА ВАС И ЗА ВРШКИТЕ ОД ВМРО- ДПМНЕ И
ТОА КАКО ЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЈА НЕ Е ДОВОЛНО А И НЕ МУ СЕ ПОМОГНЕ
НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, А ДРУГИТЕ НИКОГАШ НЕ БИЛЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО, ВО КОЈА СУМ
БИЛ КАНДИДАТ ЗА ПРАТЕНИК ВО ПРВИТЕ ПАРЛАМЕТАРНИ ИЗБОРИ СО КОЈА СЕ ИСМЕЈУВАЛЕ ДРУГИТЕ
ПАРТИИИ, СУМ ПРИНУДЕН ДА ВИ УКАЖАМ ДЕКА КОГА ЌЕ ДОЈДЕ ВРЕМЕ ТОА ДА ГО ГОВОРЕТЕ ЌЕ БИДЕ
МНОГУ ПРЕДОЦНА ! ВЕ ПОВИКУВАМ ВАС И ВРШКИТЕ ВМРО-ДПМНЕ ОЗНАЧУВА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЈА
А НЕ ИСПОСТАВА НА АМЕРИКАНСКАТА АМБАСАДА НА КАЛЕ СО БАНДИТИ НА САД,ЕВРОПА СОСЕ НАТО!
ПА ЗАМИСЛЕТЕ КОИ ТЕМИ (ОБЛАСТИ) ВО ИСТОЧНОТОРИМСКО ЦАРСТВО ГИ СОЗДАЛ ВАСИЛИЈ ВТОРИ
МАКЕДОНСКИ: ТРАКИЈА СО КОНСТАНТИНОПОЛ И МЕСЕMБРИА;ПА ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА
ТЕСАЛОНИКА И СТРИМОН; СЕВЕРНО ОД СТРИМОН МАКЕДОНИЈА СО ХАНДРИАНОПОЛИС; СЕВЕРНО ОД
МАКЕДОНИЈА И ТРАКИЈА ПАРИСТРИОН СО ТАРНОВО, СИЛИСТРА И НИКОПОЛИС; МЕЃУ НИКОПОЛИС И
ДИРАХИОН БИЛА ТЕМАТА БУЛГАРИЈА СО ПРЕСПА, ГЛАВЕН ГРАД СКОПЈЕ,СЕРДИКА(СОФИЈА,) И ВИДИН;
ПА ПОТОА СЕВЕРНО ОД ДИРАХИОН И ЗАПАДНО ОД БУЛГАРИЈА БИЛА ТЕМАТА СИРМИУМ СО НАИСУС И
СИНГИДУНУМ. СЛЕДИ ОВА СЕ НАЈДУВА ВО https://en.wikipedia,org/wiki/Bulgaria_(theme) И следи за време на
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Источноторимско царство со главен град Цариград на бугарските простори никаде нема ништо бугарско туку
само римско (ромејско), како што било сè римско (ромејско) сè до реката Дунав. Василиј Први...Василиј
Втори ...им припаѓале на Македонската династија кои како Македонци владееле и во Јужна Италија со
Македонска ренесанса која станала Италијанска. Следеле и Комнените, кои биле Македонци (Р.Ланге). Па
Комнени биле Османите (Јозеф фон Хамер, Р.Ланге), што лично го признал Мехмед Втори освојувачот на
Цариград (Ланге). Па Комнените владееле повеќе векови. Нивни наследник бил Ѓорѓи
Кастриот(тн.Скендербег) Македонецот (Ф. Пуквил), а и самиот се прогласил како крал на Македонија и Епир.
Па архиепископи на Охридската црква бил Комнен и Палеолог, царски семејства. Охридската црква владеела
до реката Дунав- Печката црква од неа ја одвоиле Латините за време на крстоносните војни- назад во
Охридската архиепископија ја вратиле Османите!
ГРКОМАНИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА СЕ САМО ГЛУПАВИ ВЕРНИЦИ НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА
НА СКОПЈАНЕЦОТ ЈУСТИНИЈАН А НИКАКО НА АТИНСКАТА ЦРКВА- ТАКВА НЕМАЛА ДУРИ И СО 19 ВЕК !
Јустинијан ја воспотавил Цариградската патријаршија која била царска со христијанскиот јазик коине кој го
познавал Апостол Павле- тој не го познавал јонскиот, службен јазик во Атина а и македонскиот кралски двор
од време на крал Архелај...Александар Македонски... Па следи поимот Грци бил навредлив за Македонската
династија, која ја владеела Јужна Италија. Еве доказ: Франкот Отон I испратил до Цариград своја делегација,
Македонците да ја предадат Јужна Италија на Ватикан. Бидејќи Македонците тоа никако и не го прифатиле,
Македонците од царот на католиците биле наречени Греики, што значи Дојденци.
Па следеле Крстоносни војни, Источноторимско Царство кое било возобновено Македонско Царство било
поделено. Бидејќи повеќе немало цар во Цариград, папата го поставувал патријархот. Конечно Цариградската
патријаршија станала унијатска. Следи како унијати Русите го проколнале Цариград, и затоа тој и не го
бранеле. Па токму и затоа Цариград како последен бил освоен од султанот Мехме II.
Ненадлежниот султан се мешал во православието; тој 1767 год. ја укинал Охридската архиепископија, а сите
нејзини цркви подпаднале под Цариградската патријаршија. Српската црква ги платила црквите што не се
случило со Елада- таа немала црква за да има свој црковен народ. Токму и затоа сите цркви во окупираниот
дел на Македонија се само под Цариград, а не селото Атина, кое било под Битола...
Потсета 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.
До тогаш немало Еладци, Срби, 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)- па тој бил само едно: македонски
Александријски Птоломејов јазик, и тоа со прва граматика и прв речник само 300 г.п.н.е.
Х.С.Вотсон говори за востанието на Грците, го започнал Александар Ипсилантис, генерал во Руската војска,
што било во Молдавија. Се кренало второ востание на Пелопонес и Румелија...Востанието го спасила...
„посебно Русија, која завјувала со Турција 1828, и чија војска стигнала до Мисолунгија во август 1829. Со
Лондонскиот протокол од 3. февруари 1830. Грција е призната независна држава...“.
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. поданици на Римската Империја. Тие, како престолнина на своја нација и религија го сметаа
Константинопол, а не Атина“. Истото го потврдиле и други патеписци...
Па не се работело за Грци туку само за Хелени. Исто така, постоеле само Римјани=Романи=Ромејци.
Произлегува дека селото Атина во вториот милениум во новата ера никако немало важност, што го
наведуваат и другите автори. А главен град на христијанскиот народ и религија бил Константинопол. Сите тие
како граѓани биле само Романи=Римејци- со заклучок, без етнички народ било какви Хелени.
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Кој во 19 век ја ослободил Елада ? Само Руската војска со помош на Венецијанската флота ! А кои за Елада
се бореле ? Освен православните свештеници со православна Русија и еладските клептомани како најбитни !
И па следи што означувал поимот клептоман ? Бидејќи тој бил Хомеров=тн.словенски поим, тој имал денешно
македонско значење: клептоман=клепто ман ! Следи ман=човек- мина=луѓе. Што е клепт ? Само клепт=к лепт
на брсјачки лепит- на клептоманот раката о како (к-о) му лепит, тој кради.
Следниот Х.Р. Вилкинсон говори за „Картата на В. Милер од 1842- Тезите на Ј.Ф. Фалмерајер, 1830.:
Филелинистите 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...“.
Х.С.Вотсон пишува: „...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 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“. (Па „постоела грчка држава...да се создаде грчка нација“, Р.И.)
Се знае, еладскиот поет Соломос пишувал за употребата на националниот јазик: „Еден јазик кој никој не го
зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува“. Токму овој вештачки јазик бил создаден од коине
(тн.старо-грчки) кој бил прв христијански јазик благодарејќи само на Апостол Павле кој него го познавал како
Александријски јазик, што било само по смртта на Александар Македонски. Апостол Павле не го познавал
јазикот кој се употребувал во Атина, што се чита кај Х.Џ.Велс (1929)... Следи кога Ј.Ф.Фалмерајер отишол во
Атина итн., тој таму видел дека таму не се говорел коине туку таму живееле Словени. Следните други, слични
како него, заклучиле, Хелените во Елада се одродиле со словенскиот јазик. Доказ бил и италијанскиот
пратеник во Атина, Силвестрели- тој во 1904 година забележал, Еладците биле само мешан народ од
Словени, Турци и Венецијанци. Бидејќи Турци само Турци, Венецијанци само Венецијанци, а Словени само
едно Словени со својот Хомеров јазик, во Елада немало Хелени кои би говореле со коине (тн.старо-грчки),
Александријски- само од 300 г.п.н.е.
Ние Македонците сме со исти традиции... како на античките Македонци. Токму ова се потврдува и со нашиот
Хомеров јазик. Следи тој бил само наш словенски јазик (германскиот лингвист Пасоф- 1815), па само славомакедонски (грчкиот лингвист Чулкас-1907).
Бидејќи Цариградската патријаршија катаревуса не го прифаќала сè до 1868 година, со тој нов јазик од 1868
година се создал нов народ. Македонците под окупација на Елада од 1913 година, посебно од 1981 година,
кога Елада била примена во Европа, Европа вложувала огромни средства да гради само за македончињата
градинки..., да се учи новиот еладски јазик, со кого младите генерации Македонци на злосторнички начин
Европа ги одродила од Хомеровиот јазик. За ова се горди гркоманите-изроди !
Ваквите гркомани, изроди, не знаат дека од Битола се управувало сè до Елада, чии цркви биле под
Св.Димитрија- Битола, што важело и за селото Атина без историска христијанска важност без цркви.
Црквите на Охридската архиепископија на Апостол Павле од Егејскиот дел на Македонија не се под било
каква Еладска црква или Атинска црква, туку само под Царградската патријаршија. Еладска или Атинска
црква никогаш и не постоела сè до со 19 век. Следи никогаш немало Еладски или Атински црковен народ туку
само Грци припадници на Цариградската патријаршија. Еладската нација со свој еладски јазик било само по
создавањето на еладската држава и со новиот еладски јазик само од 1868 година, со свој музички
национален инструмент бузука на Индијците како Цигани Ѓупти од династијата Ѓупта населени во 14- 15 век
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на Пелопонез. Македонските цркви се само под Цариград а не под Атина. Со ова се потврдува, Егејскиот дел
на Македонија сè уште е под окупација на Елада од 1913 година, што трае преку еден век- максимум
Букрештанскиот договор. Тој нема да се укини со Спогодбата Преспа. (ФБ- 05.09.2019)
БИДЕЈЌИ ЕЛАДЦИТЕ ВО 19 ВЕК БИЛЕ САМО СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ НАШ СЛАВО-МАКЕДОНСКИ
(ЧУЛКАС-1907), ЛЕГЕДАРНОТО МЕСТО ЈОЛК ГО СЛОВЕНИЗИРАЛЕ СО НА СЛОВЕНСКИОТ БОГ ВОЛОС!
ЕЛАДЦИТЕ МНОГУ УБАВО ЗНАЕЛЕ ДЕКА ТИЕ БИЛЕ САМО СЛОВЕНИ И САМО СО СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК !
Цангер наведува за „легендарната експедиција на Аргонаутите од Јолк, денешен Волос, кон Колхис во
денешна Грузија, не потсетува на пловењето во Црно Море“. Легендраниот Јолк да се промени во Волос.
Според Кавендиш- Линг, Словенскиот пантеон- Велес или Волос бил бог на роговните животни. Ова име се
споменува во 10. столетие во руските списи. „Во христијанството тој бог се појавува како византиски св. Блаж,
кој на словенски се нарекува Влас или Влах. Тој денес е заштитник на стоката“. Тоа било познато.
Како било можно античките Хелени да го променат легендарното име Јолк во со име на словенски бог ? !
Одговорот е едноставен, жителите на Елада во 19 век биле само Словени, со словенски јазик кој бил со свој
словенски акцент. Па затоа ова што го утврдил Ј.Ф.Фалмераер, го потврдил и Макс Фасмер, во неговата книга
„Словените во Грција“ (1941). Кај него се најдува темниот вокал кој бил само словенски. Бидејќи во коине, 19
век таканаречен старо-грчки јазик, кој бил само македонски Александријски Птоломејов јазик, наследникот на
старо-египетски, не постоел темен вокал, во Елада како и на островот Крит живееле само Словени, кои не го
знаеле коине и наследник катаревуса. Ова ни објаснува темниот вокал бил само словенски, што говори Елада
била словенска. Од друга страна, според Фасмер, на островот Крит имало словенски топонимија, а тоа било и
дури пред таканаречената преселба на Словените од 6 век а и потоа. Бидејќи на островот Крит топонимијата
била словенска од старата ера сè до 6 век кога на Балканот се појавиле Склавините, а склава=област, кои ги
обожувале египетските божества Исис и Хорос, а и персискиот бог Митра, Склавините биле само домородни.
Со тоа што на Балканот нема доказ/наод за преселби на Словени,Словени произлегло само од Слово и Божјо
Слово со Птах, Платон, Христово во Св.Јован и Кирил Солунски- со Кирил започнало да се шири Словото!
Сè ова говори, постои огромен заговор врз сè македонско, а до 1808 година Македонија се протегала сè до
реката Дунав, само македонска држава не постои, виновни се бандитите на Ватикан, Европа, САД и НАТО!
(ФБ- 05.09.2020) Античките имиња во Елада биле внесени 19 век на што се бунеле свештениците во Елада!
ВРСКИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ БРИГИ СО ЕГИПТЈАНИТЕ: БРИГИ=БРИЖИ=БРИЗИ: БРИЗ=БРЗ=БРС- ЈАК !
Египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.) запишал, Фригите биле постари од Египтјаните (Херодот). Тоа било
според брзото учење на зборот бекос=пекос, од пекара во која се пеке- пече леб. Па болеста лепра=леп пра +
в = прав- права- правам (леб). Самата лепра изгледа како бел леб излезен од фурна. Како што б во леб е п во
леп, така ф=б Фригија= Бригија. Според преданието на Македонците, Бригите ја создале Ерменија и Андолија
(Хердот). Со Филип Македонски Бригија била приклучена кон Македонија- истото било и со Пеонија (Пео... со
својот Итер Пео)...
Следела и Фригија (Херодот), денешна Турција чии традиции останале бригиски. Тие до денес се македонски:
одвоено седење на машки од женски, формален бакнеж, потурање вода по испраќање во далечина на својот
најблизок... Старо-турски (Османовиот) јазик бил само нов јазик, и тоа само на султанот Мехмед Караман (13
век)- тој во персискиот јазик со персиско писмо внел само монголски зборови на Черкезите и Татарите. Овие
од 19 век се познати само како Геги- денес од вкупно Албанци во Р.Македонија Геги се 90% а Шкиптари 10%.
Следи од 14 век па сè до денес без прекин Православните од кавказко- црноморските Азијати не можат да се
ослободат. Без прекин тие се најгрозни... во 19, 20 и 21 век. Па ако нив сите до еден не си ги врати назад во
Азија бригиска Турција од нив за навек ќе нема спас- многу се множат...
Коњот во Мала Азија, Месопотамија со Арабија и Египет бил балкански. Ова најдобро се гледа кај
Феникијците, со тн.Олимписки богови, а Олимп била само македонска планина... На клунот на феникијските
бродови била поставена глава на коњ, а Пастувот бил Посејдон- богот на морето кој бил Патодавател=пато
давател. Исто така, Бикот бил Зевс, кој откога стигнал во Индија постанал Зебу (б- в, у- с) со грбка со лој за
резервна енергија на сушните предели, а и од маста произлегува иста количина вода. Следи најговедарска
останала Бригија со својата Пелагонија (центар на Пелазгите- Македонците биле Пелазги) а и најкоњарска
Баба Планина со Пелистер, истоветно со Бабилон=баб(а) ил он: „Ил врне, ил грме“...

168
Па Хиксите биле Бриги- тие во Египет во 17 век п.н.е. стигнале со својот коњ и своето говедо. Не случајно,
погребалната кола на фараоните во Египет не ја влечеле египетските говеда чии долги рогови биле
поставени напред пред главата, туку само мали рогови надносени над главата, што е посебна одлика на
нашата мала раса буша=буш (Буш) а.
Врски на македонските Бриги со Египтјаните имало дури и по смртта на Александар Македонски. А па тогаш
Македонците во Александрија имале своја парна машина (Херон)... Тогаш владееле Птоломејците со своето
бригиско дативно у, кое го немале Пеонците (според Мара Мариовци). За Пеонците пиши А.Тојнби- тие имале
некој словенски јазик. Хан (1865) говори, тие не краделе а и односот на мажот кон жената со традиција како
во Месопотамија. Па Пеонците биле стар древен народ- никако Словени. И Бригите биле стар древен народ
чии традиции до денес се зачувани кај Македонците во Пакистан со бригискиот Арес= јарес= јарец... Тие до
денес не го познаваат поимот Словени- такви народи немало. Според Хан, Охриѓаните не сакале да бидат
Словени- за 100 години 100% се Словени.
Исто така, дативот го немало во Долна Македонија, Тесалија...сосе Елада. Само за Птоломејовото време во
Александријскиот Птоломејов јазик коине Птоломејците го внеле дативот- коине го заменал староегипетскиот.
Бидејќи Македонците во Пакистан не го познаваат коине, тој не постоел за време на Александар Македонски.
Токму само за време на Птоломејците староегипетскиот бил реформиран во коптски јазик- тој бил само наш
пелазгиски= тн.словенски јазик. Пред да биде создаден староегипетски фараоните говореле на јазик како
копскиот. Тогаш нивната погребална кола била влечени со бригиско= брсјачко говедо- буша, денес познато
како балканско говедо. Според некои извори, тоа било илирско говедо. Елијан (3 век н.е.) пишува само за
илирски Бриги итн.
Па што се денешните Брсјаци и пошироко Македонци ? Русинот Генадиј Гриневич запишал, исти знаци со
исти значења се најдувале во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет. И токму затоа се
заклучува, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист народ со еден те ист
јазик со едно те исто писмо. Само затоа македонските автори го одгонетнале текстот со знаци за кои пишувал
Гриневич- одгонетнувањето било со говор од битолско од 21 в.. Тој е само бригијски= брсјачки говор. Бидејќи
оставштината на Птоломејците била на битолски говор, коине од 300- та г.п.н.е. бил и со зборови на Бригите=
Брсјаците... На коине творел и Брсјакот Григор Прличев- тој неговите ученици ги терал да пишат на брсјачки
говор... Брсјачкиот денес е службен во Р.Македонија- Македонците се најстар народ со јазик од постледено
доба. Па и затоа Европјаните во вториот милениум канибалисти... него го доуништуваат... (ФБ- 05.09.2016)
ЗА СВЕТИ МЕТОДИЈ ВО „ПОКРСТУВАЊЕТО НА БАВАРЦИТЕ И КАРИНТИЈЦИТЕ“
Меѓу изворите за дејноста на словенските просветители, видно место зазема хрониката од непознат автор „Покрстувањето на Баварците и Каринтијците", напишана 871 година. Хроничарот најверојатно бил близок до
црковните кругови во Салцбург (денешна Австрија), во тоа време, а посебно со старогерманскиот
архиепископ Адалвин (859 - 873 г.)
Св. Методиј тогаш веќе бил ракоположен од Папата за архиепископ на Панонија, но бил дочекан со
непријателство од Германското свештенство, кое не можело така стабилно да се одржи во Панонија, откако
таму се појавиле словенските проповедници. Авторот на ,,Покрстувањето на Баварците и Каринтијците" сака
да докаже дека германските архиепископи имале историско право на духовната власт во Панонија и дека
Методиј бил незаконски назначен за архиепископ. Авторот ни дава информации за историјата на Панонија,
Каринтија и црквата во Салцбург од крајот на 7 век до втората половина на 9 век, споменувајќи и други
настани. Преводот во „Латински извори за бугарската историја“ (ЛИБИ), како извор ги користи и хрониката на
Фредерик, хрониката на Комес Марцелин, Јувавенските летописи, Лауресхајмските летописи, Максимијанови
летописи и други. Главните ракописи врз основа на коишто е објавено делото се наоѓаат во Националната
библиотека во Виена: Codex Vindobonensis 596, од 11 век ; Codex Vindobonensis 1064, од 12 век ; Codex
Vindobonensis 546, од 12 век ; Codex Vindobonensis 483, од XII-XIII век; Codex Vindobonensis 434, од XIII-XIV
век; Codex Vindobonensis 1524, од 14 век.
Баварија е старогерманска земја. Каринтија, или Карантанија е старословенска земја којашто се наоѓала во
денешна јужна Австрија и северна Словенија - тогаш како дел од поголемата област - диецезата Панонија.
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Хроникава е многу важен извор за словенечката и сесловенската историја. Хроничарот некои настани ги
запишува по директно, лично сведоштво од учесници и очевидци, а некои настани ги запишал и по свои
видувања.
Куса забелешка: Во записот се вели дека Методиј дошол од Далмација. Ова звучи двосмислено, но факт е
дека сесловенскиот просветител потекнува од Солун - градот на Македонците. Најверојатно, неименуваниот
автор сака да каже дека Св. Методиј дошол во Панонија од Далмација. Но, поважно е што Св. Методиј е
означен како СЛОВЕН. НЕ Грк, НЕ турко-татарски Прав Бугарин, туку Словен, кој проповедал и богослужел на
словенски јазик. (Римјаните Солунски Браќа проповедале на склавински=тн.словенски Хомеров јазик, Р.И.)
Во друг дел пак, се вели дека Св. Методиј бил Грк. Ова укажува дека можеби се работи за повеќе автори или
недоследност во подоцнежните преписи и можни дополнувања на делото.(Грци само после 1767 година, Р.И.)
Притоа, записот говори и за проповедничката дејност на Методиј во Панонија и Каринтија, па го споменува и
фактот дека Методиј ја создал словенската азбука и оти словенскиот јазик го заменил латинскиот и
богослужбата на латински јазик. Исто така, во „EXCERPTUM DE KARENTANIS" говори и за смртта на Методиј
во 885 г. А, го спомнува и фактот дека Методиј бил Словен.
Ваквите извори ги оспоруваат квази-историските тврдења дека Свети Методиј бил етнички Грк или туркомонголски Бугарин.
Ниту Св. Методиј, ни кој било друг старословенски просветител не запишал дека бил Грк или турко-монголски
Прав Бугарин.
ЛИБИ: В. ОТКЪСИ ЗА КАРИНТИЙЦИТЕ
3. Методий изнамира славянската азбука и проповядва на словянски в Каринтия
Първият проповедник между каринтийците бил епископ Модест, ръкопололожен и изпратен от блажения
Виргилий по времето на франкския крал Пипин. След него бил изпратен там Теодорик, след като бил
ръкоположен за епископ от архиепископа Арнон в при съствието на император Карла. А след него бил
ръкоположен за епископ Отон от архиепископ Аделрам. След него пък бил ръкоположен за епископ Хосбалд
от архиепископите Лиупрам и Аделвин. На този Хосбалд папа Николай написал два канона, които се намират
в сборника на декретите. Известно време след него дошъл един славянин от пределите на Истрия и
Далмация, на име Методий, който изнамерил славянската азбука; той изпълнявал божествената служба на
славянски и станал причина да се изостави латинският език. Най-после, прогонен от земите на каринтийците,
той отишъл в Моравия и там се поминал.
Преземено https://www.facebook.com/17438301592.../posts/67114778455447 (ФБ- 05.09.2021)
ДУИ СО УЧКИ ЗА ЗЕЛЕНА=ИСЛАМСКА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА, А ВМРО-ДПМНЕ ПРОФЕСОРИ...ЗА СТРУЈА...:
ДАЛИ ИМА МАКЕДОНСКИ ПРАТЕНИК ВО МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ... ДА ИСТАКНЕ, ДА МАКЕДОНЦИТЕ
СТРАДААТ ОД АЛБАНСКИОТ „АКТИВЕН АПАРХЕЈД“..., „ДА ГИ ЗАПРЕ АЛБАНЦИТЕ..КАКО НАТРАПНИЦИ ВО
МАКЕДОНИЈА СЕ ВИСТИНСКИ ОКУПАТОРИ“...!БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ НЕМАЛЕ НИШТО СО САМО НАШАТА
Р.МАКЕДОНИЈА, РАСИСТИЧКО-ФАШИСТИЧКИОТ РАМКОВНИОТ ДОГОВОР НИКАКО ПОВЕЌЕ ДА НЕ ВАЖИ!
Ханс-Лотар Штепан наведува: „Македонските Албанци, во нивната желба за сегрегација, за активен апархејд,
не останаа само на зборови: се палат куќи, се демолираат цркви, а христијанските Словени се протеруваат,
киднапираат, со насилство и убиства се приморуваат да ги напуштат своите домови. Не масивно и
спектакуларно, туку во поедини акции, а сепак систематски и консеквентно- и оттаму во основа со ист исход и
српското етничко чистење во Косово“. Ова што досега Албанците го правеа си продолжува!
„За да на Македонците и светот им дадат претстава за големината на нивните политики и територијални
аспирации, некои радикални Албанци, со досега невидена агресивност, ги нарекоа Македонците ‘окупатори’.
(Македонците ДНК им се блиски на Критјаните а не на Подунавците и Заткарпатците, Р.И.)
Окупатори ? Словенските Македонци се окупатори на сопствената земја, во која живеат веќе 1400 години!
Зарем никој нема храброст да ги запре Албанците и да им каже дека тие, како натрапници во Македонија, се
вистински окупатори!?“. (Хомеровиот јазик останал славо-македонски [Чулкас- 1907]- домородни, Р.И.)
Кристијан Фос пишува: „Во 1946 год. бројот на албанското население во Македонија изнесува 8% (89.000).“
Од ова можеше да се заклучи следново: „Во 1950 год. и 1960 год., албански проблем сé уште го немаше“.
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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 спречуваат закони албанското малцинство
може, без напор, да го мајоризира македонското мнозинство“. (Р.Македонија само на Македонци, Р.И.)
Со тоа што ова се наведе, а Албанците како турски колонисти останале без доказ на сопственост на имот сè
до 1913 година, Рамковниот договор единствен во светот постои само во Р.Македонија само Македонци во
светот да немаат своја национална држава, тој останал расистичко- фашистички во светот. И следи тој мора
да се прогласи неважечки, а на Албанците како турски колонисти од 19 век им следат само граѓански права, а
Р.Македонија е национална држава на Македонците. Па да се забрани монголскиот шкиптарски јазик од 1972
година кого Гегите во Црна Гора не го познавале во 1980 год., кој само како турски е без родови со кои грешат
Шкиптарите (Тоските) и Гегите. Следи тие си сакале ја поделат Шкиптарија 1997 година: на југ Тоски, а на
север дивите Геги. Бидејќи Гегите во северна Шкиптарија се малкубројни, Гегите во Македонија, Србија и
Црна Гора се колонисти од Кавказот со Црноморието, кои ги протерале Русите. И само по Кримската војна
меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000 Черкези (Густав Вајганд-1924), кои
биле страв и трепет за христијаните- види и М.Мекензи и А.П.Ирби, Шових. Овие се како Геги 90% со кавказко
бело капче, кавказки традиции, ора., наспроти 10% Шкиптари, одродените Словени со сите наши гласови,
македонското ѕ, сите гласови на Вук Караџиќ кој творел во 19 век… Бројната состојба на Арнаути (Геги и
Шкиптари) е под 15%, потврдено со здраствени исправи а и 15% од нив признато и за време на Илирида! (ФБ06.09.2020) Како што Арнаутите нема да го признат пописот ако се под 30%, пак Македонците ако се под 80%!
СЛЕДИ ШТО СЕ РУСИТЕ ? САМО ИЛИРСКИ ЧЕДА СО МАКЕДОНСКИ ПРАВОСЛАВЕН ГРБ- ДВОГЛАВ ОРЕЛ И
МАКЕДОНСКИОТ КОЊАНИК СВЕТИ ЃОРЃИЈА- СВЕТИ ЃОРЃИЈА ПОСТАНАЛ КОЊАНИК САМО ВО БРИГИЈА!
Според Херодот, Скитите имале иста митологија како Балкаците чии богови имале други имиња. Во првиот
век од новата ера од Балканот биле населени во Русија 150.000 коњаници кај реката Дњепар, потврдено со
наоди- ковчези. Дури и создавање на кралство на Антите, а Русија била само земја на Венетите- само едно:
Венеа. Пак, Антите и Венетите имале балканско потекло. Јазикот на Антите, Венетите и Склавините бил еден
те ист, со разлика што склавина означувало област- Склавините за Римјаните не биле познати сè до 5 век, а
на Балканот се појавиле тек само во 6 век.
Јазикот на Склавините на Балканот бил еден те ист- варварски= пелазгиски= тн.словенски, на кого говорел
Платон. Тема била област на коине (тн.старо- грчки), кој бил само Александриски Проломејов јазик. Овој јазик
бил христијански јазик, дело на Апостол Павле- тој не го познавал атинскиот службен јазик. За првпат еладски
јазик се прифаќа дури во 1868 година, а тој бил катаревуса, јазикот на Кораис- реформиран коине во Парис.
На власт доаѓа македонската династија, и таа ги испраќа Римјаните= Ромејците од Солун, Солунските Браќа,
во тајна мисија во Русија, тие тајно таму да го шират христијанството. Па следи тие во Русија нашле преводи
на делови на Библијата пишани со рецки, кои биле руни како венетско писмо, а со руни пишеле Етрурците и
другите Европејци (Германи...). Во руните имало и тн.Кирилични слова.
Бидејќи Русите го прифатиле коинското слово, тие се изјаснале за Словени. Тогаш немало црковнословенски јазик за тие да постанат Словени од црковно- словенски јазик туку само Словени само од коине
(тн.старо- грчки). Токму и затоа тие само од Рецкари („роцки народ“- „роски народ“) постанале Словени. Ова
го соопштил само цариградскиот патријарх Фотиј и тоа само во 860 година. Со тоа што Русите за првпат се
изјаснале за Словени само во 860 година, тие порано никогаш не биле Словени. Следи бидејќи Русите до 860
година никогаш не се изјаснале за Словени, руските автори намерно ја кријат токму таа реченица на Фотиј,
дека Русите само тек тогаш (860 година) се изјаснале за Словени, а никогаш порано пред таа 860 година.
Солунските Браќа како Солунчани од темата Солун, значи Христијани со својот Исус Христ= Крст, го
употребувале христијанскиот јазик коине, а околните Склавини= Повеќебожци со својот Хорс, кој бил истиот
ведски Кришна и египетски Хорус, од кој произлегол Исус Христос, си говореле на склавински говори кои сите
биле само варварски= пелазгиски, тн.Хомеров јазик (Пасоф, 1815) и тн.Платонов јазик. Константин Филозоф
го реформирал коине и создал склавински- пелазгиски јазик, кој како Хомеров станал службен во Охридската
архиепископија... За да се потврди дека црковно- словенскиот јазик бил само наш источно- ромејски, ИсточноРомејците пишеле на коине и црковно- словенскиот јазик. Па и затоа сè до денес постои таквата оставштина.
Нестор (11- 12) пишува, Русите потекнале од Илирија, која била само на Балканот. Се до Цојне (1808 година)
Балканот бил Македонски. Виенската канцеларија луѓето кои говореле со пелазгиски јазик ги прогласила за
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Илири. Напалеон Бонапарта создал илирска провинција со Словенија и Хрватска. Па Р.Вилкинсон- Ливерпул
(1951) „Картите и политиката“, македонско издание од Македонска книга- Скопје, 1992, во глава II, страна 42,
во насловот- „Турци, Грци и Илири, 1730- 1840: „Europa Polyglotta, 1730“ пишува: „Еден од првите обиди да се
прикаже ширењето на мајчините јазици на модерна Европа беше направен на малата карта, издадена во
Нирнберг во 1730. Анонимниот автор...Па на Балканот, јужно од Дунав, тој препознава само три јазични групи
турска, грчка и една друга што ја опишува како Illiri- co Slavonica“. Потоа на стр. 43: “Illiri- co- Slavonica. Третата
лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со терминот илиро- словенска била
најголемата, бидејќи не била ограничена само на Балканот, туку се протегала од Јадранско Море, на
североисток, па се до Полска и Русија...“. Се говори само за Илири. Па сличен повод бил што Хрватот Стјепан
Атнтолјак предлагал, Балканот да биде само Илирски Полуостров.
Од изложеното се гледа дека Русите имале балканско (илирско) потекло, чиј црковно-словенски јазик бил
само од Македонија, а и од Цариград бил даден налог да биде исклучен коине од Русија (Д.Оболенски), за да
остане само црковно- словенскиот јазик. Бидејќи руските автори ја признаваат православната врска со Охрид
и Цариград, ништо не е спорно. Следи оставштината била само православна, а рускиот народ не бил етнички
туку само православен пелазгиски народ, како што биле и античките Македонци (Јустин).Затоа според Еремиј
Русо, Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци.
Источното Римско Царство било возобновено Македонско Царство, со македонска династија и своја
македонска ренесанса, пренесена дури во Италија. Следи симболот за владеење бил орелот, што се
среќавал како двоглав орел. Бидејќи Источноторимско Царство било православно, а православието било
македонско со македонскиот коине, Бригијката= Фригијката божица Ма, со прва христијанка Лидија- до
Богородица, но никако палестинска Семирамида, двоглавиот орел бил само македонски.
Бидејќи Русите биле само православен народ, како и ја имале врска со принцеза од Цариград, рускиот грб
постанал православниот тн.византиски двоглав орел. Со тоа што Русите ја имале врската со Македонија, тие
во грбот го вградиле и Св.Ѓорѓија, кој само во Бригија (Охрид...Битола...Прилеп...) постанал коњаник. Токму и
затоа Крали Марко во Прилеп бил претставен како Свети Ѓорѓија.
За доказ дека Русите биле еден македонски православен народ, еве го доказот наведен од Русин:
На 7.03.2015 е наведено истражувањето на проф. Владимир Мошин, македонски академик со руско потекло,
со наслов: Русите биле покрстени со книгите што им ги пратил цар Самуил- Сите истражувања на
епиграфската граѓа во Самуиловата Македонија доведоа до нови сознанија за типот на епиграфско и деловно
калиграфско писмо, кои без сомнение покажаа дека основните на руската писменост се втемелени врз
влијанието на ракописите што Русија во времето на Светиот Влаимир, за време на формирањето на својата
христијанска црква, ги добила од Самуилова Македонија.
„Во почетокот на 80-тите години на минатиот век, проф. Владимир Мошин, византолог, славист и светски
признат специјалист по археографија, доаѓа до едно од најзначајните откритија во македонската и светската
археографија- успева аргументирано да докаже дека Новгорските (Купријанови) листови претставуваат
остаток од македонскиот ракописен кодекс испратен од цар Самуил во Русија во времето на нивното
покрстување, и дека овој македонски ракопис послужил како предлошка за пишување на најстариот руски
ракопис- Остромировото евангелие од 1056- 1057 година...“.
MАКЕДОНИЈА ВО РУСКИТЕ АРХИВИ, Баба Лаже Трап Не Лаже, 06.03.2021.
Султанот признал дека без Русија, не ќе можело ефикасно да се уништи македонската револуција
Во декември 1902 година, при својата посета на Софија, рускиот министер за надворешни работи, гроф
Ламздорф, се сретнува со задграничното претставништво на Македонската револуционерна организација за
да го изрази своето незадоволство од врачениот проект за автономија на Македонија.
Притоа, министерот категорично инсистира да се разбие секаква помисла дека православна Русија стои зад
македонските револуционери и во одлучен момент јавно ќе застане на нивна страна. Затоа, претходно, на 3
октомври 1902 година, Ламздорф со таен допис бара целосна ликвидација на македонските револуционерни
одреди како предуслов за барањата што треба да се поднесат кај турската влада за реформи во Македонија.
Во писмото до Зиновјев, руски амбасадор во Цариград, Ламздорф потсетува дека револуционерното
движење во Македонија е еден од значајните фактори што ја попречуваат примената на реформите.
Следуваат уште многу документи во кои се гледа антимакедонскиот став на руската дипломатија, а рускиот
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амбасадор во Цариград, во март 1903 година, самиот признава дека вложува големи напори за надминување
на сите пречки за реформи, а за тоа секојдневно му се обраќа на султанот и Портата. Со телеграма
испратена до царската влада во Петербург, Зиновјев потврдува дека редовно и со задоволство го информира
султанот за сите преземени мерки за спречување каква и да е револуционерна дејност во Македонија.
Според телеграмата, Русија со полна доверба ~ ја препушта на Турција слободата за дејствување против
„македонските бунтовници“, залагајќи се за жестоко задушување на востанието.
Знаејќи го ова, може да се констатира дека Русија се согласила со илјадниците убиени старци, жени и деца,
со палењето стотици села и куќи, со десетиците илјади протерани Македонци од своите родни огништа. Во
таа насока, никаква „братска загриженост“, искажана подоцна, не ја вади официјална Русија од дадената
согласност за крваво задушување на востанието. А за тоа, во Петербург, не само што знаеле туку и директно
учествувале со совети и разузнавачки податоци. Самиот министер Ламздорф ќе изјави дека негова желба е
турската влада насекаде да ги уништи македонските комитети, залагајќи се за целосно уништување на
четите. Според изјава на Ламздорф, самиот султан Абдул Хамид II сметал дека е должник токму на Русија за
уништувањето на востанието и на четите што дејствувале во Македонија. Без Русија, признал султанот, не ќе
можело ефикасно да се уништи македонската револуција.
Москва поддржува автономна Албанија, но никако автономна Македонија
Во руските дипломатски архиви има многу документи што недвосмислено зборуваат за тоа дека Русија со
сите сили се залагала за уништување на македонското револуционерно движење, односно за уништување на
идејата за Македонија како самостојна држава. Според документите во руските архиви од почетокот на
минатиот век, Русија постојано инсистирала на статус кво, односно Македонија да остане во догледно време
под окупација на турската империја, а потоа, во даден момент, да се подели меѓу соседните балкански
држава, што и ќе биде сторено со нејзина силна поддршка и помош по Втората балканска војна. Ваквата
политика била константа во руската дипломатија на Балканот. Во 1901 година, на пример, по едно релативно
затишје во Македонија, самата руската дипломатија повторно истапува со остар тон кон македонското
прашање. Според д-р Растислав Терзиоски, кој ги истражувал архивите на руската дипломатија од крајот на
19 и почетокот на 2 век во однос на Македонија и македонското прашање, руската империја инсистирала на
сурови дејства против револуционерното движење во Македонија. Рускиот амбасадор во Цариград, искусниот
Иван Зиновјев, доставува официјална декларација пред Високата порта со поддршка на турската власт за
преземање најстроги мерки против организаторите на безредијата во Македонија. Притоа Русија нема
никаква немера да ја ограничува Турција во тој однос. Или, со други зборови кажано - убивајте, палете,
бесете, не смее да се дозволи македонската револуција да победи и македонскиот народ да се ослободи.
Рускиот конзул во Скопје, В. Машков, во своето писмо од 27 јануари 1901 година до рускиот амбасадор во
Цариград, Зиновјев, отворено ја критикува „извесната слабост на султановата влада“ кон постојаната
„дрскост на македонските комитети“, која, како што вели амбасадорот, „предизвикува оправдани страхувања
на арнаутските патриоти во поглед на интересите на автономна Албанија“. Значи, македонското
револуционерно движење треба да се сотре во корен, затоа што „оправдано ги загрижува арнаутските
патриоти во врска со нивните интереси за автономна Албанија“. Според оваа констатација на Зиновјев,
Русија нема ништо против идејата за автономна Албанија, но никако не може да замисли автономна
Македонија. Два месеца подоцна, на 15 март 1901 година, истиот руски конзул во Скопје со огорченост го
известува рускиот амбасадор во Цариград за тоа дека „дејците на комитетите остануваат неказнети“, или
„недоволно строго казнети од турските власти“, кои, според него, ги затвораат очите за нивните престапи,
плашејќи се од крупни политички случувања. Заобиколувајќи ги бунтовниците, нивната дрскост сè повеќе и
повеќе расте. Според тоа, „браќата Руси“ инсистираат Турција да биде многу пожестока, да ги ликвидира сите
дејци на македонското движење, а не да затвораат очите и македонските револуционери да остануваат
неказнети. Русите очигледно биле многу пожестоки антимакедонци дури и од Турците. Сепак, на 29 март 1901
година министерот за надворешни работи Ламздорф со радост констатира дека „благодарение на сериозните
сугестии од страна на Русија, биле преземени решителни мерки против македонската организација“.
Мошне интересен е и рускиот однос кон таканаречената афера Мис Стон од септември 1901 година. Имено,
во разрешувањето на случајот најдиректно се вмешува руската дипломатија со тоа што рускиот дипломат во
Софија, Бахматеев, енергично се заложува за брзо откривање на киднаперите зошто сето тоа може да ги
наруши мирот и руското влијание на Балканот, а тоа не оди во полза на руските интереси. Следејќи ја
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активноста на македонските револуционери, особено таа на Борис Сарафов, рускиот дипломат во Белград,
Чариков, во дописот од 2 јануари 1902 година, меѓу другото, известува дека познатиот македонски деец
Сарафов се обратил кон српската влада со предлог да им се допушти непречено дејствување на неговите
луѓе во Kралството со цел да се подготви големо, пролетно востание во Македонија. Според изјавата на
Сарафов, „тој и неговите следбеници се борат за независна Македонија, настојувајќи во таа област да не
владеат ни Срби ни Бугари“. Следниот месец, на 8 февруари, Чериков известува за тајната посета на
Сарафов во Белград, и помошта што ја барал за организирање на македонската револуција и создавање
автономија во Македонија. Во врска со тоа Чариков известува дека „српската влада, следејќи ги советите на
Руската императорска влада, не оди на таква поддршка“. Во истиот извештај Чариков сугерира дека за
„смалување на шансите за востание“’, Сарафов треба да се „земе во здрави раце“. Дали со тоа можеби не се
има предвид ликвидирање на Сaрафов? И, ако е така, ако Русија имала таква идеја, дали во едно такво
сценарио не се вклопува и ликвидацијата на Гоце Делчев токму во предвечерието на Илинденското востание,
за чиј старт, патем, Русија прва ги информира султанот и Портата во Цариград? Можно ли е Делчев да е
ликвидиран со „руска помош“, а ликвидацијата потоа е прикажана само како рутинска работа завршена од
турскиот аскер? Министерот за надворешни работи Ламздорф во февруари 1902 година му препорачува на
својот амбасадор во Цариград да ~ обрне сериозно внимание на отоманската влада, односно да се
„инсистира“ на „соодветни мерки за благовремено спречување на немирите во Македонија, кои можат да
предизвикаат крајно опасни компликации на целиот Балкански Полуостров“, што ќе бидат загрозени
виталните интереси на Русија. На 27 февруари 1902 година, Н. Чариков го известува својот министер
Ламздорф за подготовката на Македонецот Марко Мушович да го посети рускиот цар. Во разговорот што го
водел со него му дал на знаење дека „никаков револуционерен обид нема да наиде на поддршка од руската
влада“. Десет месеци подоцна, при посетата на Софија на 14-15 декември 1902 година, рускиот министер за
надворешни работи Ламздорф, од името на царот, пренесува порака Бугарија да остане мирна, да не се
прават проблеми, бидејќи нема да има никаква корист од тоа, а Русија и Австро-Унгарија, во согласност со
други влијателни земји, ќе го решаваат македонското прашање преку реформи: „Вие можете да војувате ако
мислите дека сте јаки, дури да влезете и во Цариград, но ние нема да ви дозволиме да задржите ниту педа
од територијата што би ја освоиле“. Рускиот министер во својата резиденција во Софија ги примил на
разговор Татарчев и Матов како задгранични претставници на Македонската револуционерна организација,
но, по неколку дена, Ѓорче Петров оваа средба ќе ја коментира како „игра што ја приредиле бугарската влада
и кнезот, па двајцата отидоа да му ветат на Ламздорф зачувување на мирот во Македонија во името на
некакви реформи“. По враќањето во Русија, Ламздорф го информира царот дека македонските комитети „во
никој случај не се задоволуваат со ветените реформи за подобрување на положбата туку бараат автономија
на Македонија, ако треба и со насилни промени на постоечкиот поредок на Балканскиот Полуостров“. Затоа
во февруари 1903 година, руската амбасада во Цариград ги обврзува сите конзули енергично да ги осудат
дејствата на македонските револуционерите и јасно да стават до знаење дека „Русија нема да жртвува ниту
капка крв на своите синови за некаков обид да се измени постојниот поредок на Балканот од страна на
револуционерите“.
Согласност на Русија со енергични акции да се задуши македонската револуција!
Рускиот дипломатски претставник во Белград, Машков, со тајна телеграма од 14 март 1903 година, известува
дека се подготвува големо и масовно востание во Македонија, а тоа значи дека „револуционерното движење
не се смирува туку расте“. Во телеграмата остро ги критикува водачите на македонското движење. Руската
разузнавачка служба, следејќи го движењето на Борис Сарафов известува дека на 9 април 1903 година по
разузнавачки канали е добиена информација дека од пределите на Австрија преку територијата на Србија во
скоро време ќе бидат доставени значителни транспорти со динамит за Македонското револуционерно
движење. Транспортот на динамитот, се вели во разузнавачкиот извештај, е во надлежност на познатиот
македонски револуционер, Борис Сарафов, кој е еден од најзаслужните тајни агенти на австриската влада во
македонското движење... Веќе извршените експлозии по линијата на турската железница укажува на
активната вмешаност на австриската влада во развојот на македонските револуционерни работи, а целта е
вмешување на Големите сили во решавањето на македонското прашање... Според руски извори од
средината на август 1903 година, германската влада дала пријателски совети султанот „да ја организира
војската и со енергични акции да ја задуши македонската револуција“. На 21 август 1903 година, турскиот
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амбасадор во Петербург со задоволство ја известува Високата порта во Цариград дека руската влада не
само што не ја изменила својата балканска политика, туку препорачува Турција да примени најстроги мерки
против востаниците. Во повратната телеграма до турската амбасада во Петербург, султанот Абдул Хамид II
му заповедал на својот амбасадор да му се „заблагодари на рускиот министер за надворешни работи за
поддршката за задушување на востанието во Македонија“. Kога во есента 1903 година, Петербуршкото
благотворително друштво испратило 10.00 рубљи за македонските бегалци, а рускиот црвен крст прибрал
големи средства за Македонците, официјална Русија постојано се оградувала тврдејќи дека станува збор за
хумана помош од поединци, а не за некаква поддршка на македонското револуционерно движење, притоа
вложувајќи максимални напори таквата помош во никој случај да не падне во рацете на револуционерите.
Русија прва го информира султанот дека се подготвува востание во Македонија
Грофот Ламздорф, со тајна телеграма од 9 февруари 1903 година, го информира својот амбасадор во
Турција, Зиновјев, дека располага со доверливи информации оти напролет или најдоцна до почетокот на
летото ќе почне востание во Македонија, па во врска со тоа бара да се обрне внимание востанието да се
спречи по секоја цена. Министерот бара амбасадорот веднаш да ~ пренесе на отоманската влада да обрне
сериозно внимание на информацијата, настојувајќи Портата да преземе соодветни мерки за пресекување на
активностите на бунтовниците во Македонија, кои можат да предизвикаат опасни компликации на целиот
Балкански Полуостров. Со други зборови, Русија прва го информира султанот дека во Македонија се
подготвува востание, и дека тоа востание треба да биде спречено пред да почне. Само неколку месеци
подоцна, користејќи руски разузнавачки информации, Турција крваво го задушува Илинденското востание во
Македонија. (По владеењето на Петар Велики, царското семејство повеќе не било руско туку германско, Р.И.)
ПЕТАР ВЕЛИКИ ПОСЛЕДЕН РУСКИ ЦАР- ПОСЛЕ НЕГО ХИБРИДНИ РУСКИ ЦАРЕВИ НА РУСИ И ГЕРМАНИ !
ГЕРМАНСКА ЕЛАДА, ГЕРМАНСКА БУГАРИЈА И ГЕРМАНСКА ШКИПТАРИЈА КРВОЛОЧНИ ЅВЕРКИ- КРВАВИ !
Бидејќи ова следи по повеќе написи за Русија, Елада, Бугарија и Арнаутите, насловот на написов е доволен!
АМАНЕТ:
...отсега, ...чувајте го барутот сув, за кодошите одродените и гркоманите, зашто во нив нема ништо човечко,
ништо благородно...само јад и чемер и гнили корења...не дозволувајте да созреат, зашто ќе изгинеме од
нивните плодови отровни, не оставајте ниту една семка предавничка...ќе не уништат во мајчината утроба...
јас тоа најдобро го почуствував... (Константин Миладинов)
НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СЕ ПИШУВАЛО ПРЕД И ПО 1802 ГОДИНА- ЕЛАДСКА ДРЖАВА ОД 1830 ГОД.!
Македонскиот јазик во книга од 1802 година, Нова Македонија Јасминка Павлоска, 24.02.2021.
Вистината забележана во светските речници и документи
Пред речиси 220 години (односно точно 219) во Венеција е отпечатен првиот текст на македонски јазик. Во
науката, македонистиката и славистиката, овој факт не е ново сознание, но политичкиот контекст создаден во
последнава половина година со оспорувањето на посебноста на македонскиот идентитет и јазик, како
аргумент за вето пред ЕУ, активира зголемен интерес и на македонската јавност за теми што обично
остануваат затворени во научните кругови.
Првиот печатен македонски текст е дел од „Речникот од четири јазика“ на свештеникот и учител Даниил
Москополец, објавен во 1802 година во Венеција. Гане Тодоровски во своето научно дело „Македонската
литература во XIX век“ дури го нарекува и „првата печатена македонска книга“, со посебен осврт во
поглавјето „Белешки за првата печатена македонска книга, Кон ’Речникот од четири јазика’ на Даниил
Москополец“.
Првиот печатен македонски текст е дел од „Речникот од четири јазика“ на свештеникот и учител Даниил
Москополец, објавен во 1802 година во Венеција. Гане Тодоровски во своето научно дело „Македонската
литература во XIX век“ дури го нарекува и „првата печатена македонска книга“, со посебен осврт во
поглавјето „Белешки за првата печатена македонска книга, Кон ’Речникот од четири јазика’ на Даниил
Москополец“.
– Во текот на 1802 година, во Венеција се појавува од печат необична книга на грчки јазик, потпишана од
свештеникот и улител Даниил Москополец, погрчен Влав од Албанија, во рамките на која првпат во Европа се
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претставува македонскиот јазик (охридското наречје) во облик на печатена книга – под туѓо име и со туѓа
графија. Тоа е книгата (со грчки наслов – Исагогики дидаскалија, н.з.) Почетница или Началное обучение, како
што се нарекувале ваквите книги во текот на XIX век. Составен дел од книгава е „Четиријазичниот речник“
(Лексикон тетраглосон, н.з.), или подобро речено „Речникот од четири јазика“ (затоа што подоцна низ
течењето на векот, Синаитски и Пулевски така ќе насловуваат некои од своите книги). Овој „Речник од четири
јазика“ е значаен за нашата културна историја како првообјава на македонската реч, за непристорениот јазик
на македонската народна низина, за говорниот јазик на народното мноштво, на она што се подразбира под
поимот „општ јазик“, или „коине дијалектос“ – наведува во својот научен труд истражувачот на македонската
литература од 19 век, Гане Тодоровски.
Понатаму Тодоровски констатира дека „јазичната норма што е регистрирана во Данииловиот ’Речник од
четири јазика’ е всушност основата на денешниот современ македонски јазик“. Денес ова е многу ретка книга,
со вистинска библиографска вредност, за која се знае дека постојат уште само пет-шест примероци по
библиотеките на Виена, Атина, Букурешт, Лондон, Софија и Скопје. Од 1802 до 1977 година, оваа книга
доживеала осум изданија, а научно внимание ѝ посветиле истакнати имиња на европската етнографија и
лингвистика, како и познати слависти и македонисти.
Во научниот опис на содржината на речникот на Даниил Москополец е наведено дека освен грчкиот текст,
содржи уште три негрчки текстови: албански, влашки и македонски. Постојат претпоставки дека изданието на
„Речникот од четири јазика“ на Москополец, од 1802 година, е всушност второ издание, а се претпоставува
дека првото е објавено уште во 1794 година, но денес нема зачувани примероци. Всушност, овој речник е
повеќе разговорник, односно грчки текст преведен на три јазика, а намерата на Даниил Москополец (што ја
изнесува и во самиот текст) била да ги „освести“ Македонците, Албанците и Власите да го учат грчкиот јазик.
Македонскиот текст во речникот е всушност превод на извесен поп Стефан од Охрид, за што сведочи
неговата преписка со Даниил Москополец. Текстовите на сите јазици во речникот се пренесени со грчко
писмо.
– Во периодот на турското владеење, сѐ до 19 век, се засилуваше грчкото влијание, особено во нашите јужни
краишта. Тоа наоѓаше поткрепа во привилегираната положба на Цариградската патријаршија и на грчкиот
трговски сталеж во Отоманската Империја. Во поглед на писменоста, тоа се изрази на таков начин што во
јужна Македонија употребата на грчката азбука надвладеа над употребата на кирилицата. Особено во првата
половина на 19 век, кога се пројави јасно стремежот да се пишува на народен јазик, настана во тие наши
краишта цела една книжнина, пишувана со грчка азбука – ги објаснува уште Блаже Конески причините за
користењето на грчкото писмо во македонските (словенските) текстови од 19 век.
Сепак, фактот дека во овој речник (разговорник) од почетокот на 19 век е објавен текст со карактеристиките
на охридскиот говор од тој период претставува аргумент тој да се смета за „првата печатена македонска
книга“, како што вели Гане Тодоровски.
– Континуитетот на живоста на македонскиот збор е многувековен, кој во пишувана форма започнал да се
воведува од 16 век, со преводот на зборникот „Сокровиште“ (Венеција, 1558), напишан од Дамаскин Студит
на грчки народен јазик. Првиот словенски превод бил направен во Македонија од страна на епископот
пелагониски и прилепски Григориј, во периодот од 1560 до 1580 г., на црковнословенска основа, со проткаени
народно-говорни елементи од југозападна Македонија. Во XVII век се засилила и иницијативата за пишување
мешовити зборници, во кои започнале да се користат термини потребни за секојдневното живеење: како
лексика од медицината, терминологија потребна за просветата и образованието итн.
Дамаскинарската литература, ракописните споменици што се определени како македонска јазична редакција,
како и првпат отпечатените македонски зборови во Данииловиот „Четиријазичник“, силно влијаеле во
почетокот на 19 век врз просветителскиот процес, односно врз македонската културна преродба, која
започнала со печатењето книги, речници, учебници, буквари на македонски народен јазик, што водело кон
тенденцијата за нормирање современ македонски литературен јазик – накратко го претставува континуитетот
на македонското литературно творештво професорката Валентина Миронски-Христовска од Институтот за
македонска литература во Скопје, потврдувајќи го значењето на „Речникот од четири јазика“ од Даниил
Москополец, како прво печатено сведоштво на македонскиот народен збор.
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ПА БИДЕЈЌИ АРНАУТИТЕ КАКО 90% ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И 10% ТОСКИ (ШКИПТАРИ) 100% ТУРСКИ
КОЛОНИСТИ А БЕЗ ДОКАЗОТ НА СОПСТВЕНОСТ НА ИМОТ СÈ ДО 1913 ГОДИНА КОЈ БИЛ ПРАВОСЛАВЕН
НИКОГАШ НЕ САКАЛЕ ПОПИСИ И ПОПИСИТЕ ГИ ЛАЖИРАЛЕ СО МРТВИ..., ЗА ОВИЕ ПОПИСИ СЕ БОРАТ
ТИЕ ДА СЕ СПРОВЕДАТ, И АКО ТИЕ СЕ ПОД 30% НЕМА ДА ГИ ПРИЗНАВААТ, А НИКОГАШ НИЕДЕН НЕ СИ
ПОСТАВИЛ ПРАШАЊЕ ДАЛИ МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ГИ ПРИЗНААТ АКО ТИЕ НЕ СЕ 80%. И ВО ПОПИСОТ НИЕ
МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СМЕ МАКЕДОНИЦИ ТУКУ НА НЕКОЈА ЗАЕДНИЦА ИНДИЈАНЦИ ВО СВОЈАТА МАТИЧНА
ДРЖАВА УНИШТУВАНИ КАКО ВО САД. СО ПОПИСОТ Р.МАКЕДОНИЈА ЌЕ СТАНЕ ЗЕЛЕНА ИСЛАМСКА, ВО
КОЈА АРНАУТИТЕ КАКО МУСЛИМАНИ=ТУРЦИ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ НЕ ИМ ПЛАЌААТ НА НЕВЕРНИЦИТЕ
ПРАВОСЛАВНИ ДАНОК, СТРУЈА, ВОДА, КОМУНАЛИ..., НЕЧИСТО ИЗВАЛКАНО ПОЛНО СО СМЕТ
ТЕТОВО ..., С.АРАЧИНОВО НЕМА СОБРАНО НИКАКОВ ДАНОК..., САКААТ ДА ЈА СОЗДАДАТ ВЕЛИКА
АЛБАНИЈА СО ЖРТВИ МАКЕДОНЦИ. И ДА ГО ПОСТАВАТ МАКЕДОНСКОТО ПРАВОСЛАВНО ЗНАМЕ
ДВОГЛАВОРЕЛ КАКО СЕМЕЕН ГРБ НА МАКЕДОНСКОТО СЕМЕЈСТВО НА КОМНЕНИ, КАСТРИОТИ, САМО
ОВОЈ ’РЃОСАЛ КРВАВ ОД КОИ ПРАВОСЛАВНИТЕ МАКЕДОНЦИ СО ВЕКОВИ КРВАРАТ, ЧИЈ ЈАЗИК
ШКИПТАРСКИ Е МОНГОЛСКИ БЕЗ РОДОВИ СО КОИ ГРЕШАТ ОДРОДЕНИТЕ СЛОВЕНИ ТОСКИ И
КАВКАЗЦИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И СО КАВКАСКО БЕЛО КЕЧЕ, КАКВКАСКИ ТРАДИЦИИ, ОРА... САКААТ
Р.МАКЕДОНИЈА ДА ЈА ФЕДЕРАЛИЗИРААТ И ПОДЕЛАТ, НИЕ ДА ОСТАНЕМЕ БЕЗ ДРЖАВА. ЖАЛОСНО Е
ШТО НЕМА МАКЕДОНЕЦ КОЈ ЗНАЕ ДА БРОИ!
1912 ГОДИНА АЛБАНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ САМО ПРОТИВ СРБИЈА ЗА ТИЕ ДА ОСТАНАТ САМО СО ТУРЦИТЕА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ САМО ПРОТИВ ПОДЕЛБАТА НА МАКЕДОНИЈА ОД БАЛКАНСКИТЕ ДРЖАВИ !
Денес (07.09.2016) на ФБ- страниците беше објавен напис со насловот: „Востание
На денешен ден 7 септември 1912, несомнено имало вооружено востание во Охридско, Дебарско, Кичевско и
Струшко, против Српската окупација. Во името на соживотот тоа беше криено цел еден век. Учествувале
заеднички, но со посебни етнички чети и Македонците и Албанците, противникот бил Србија, целта на
Македонците била сопствена држава а на Албанците приклучување кон штотуку создадената во 1912 држава
Албанија. Нашата историја сеуште се плаши да го дефинира и анализира ова мистериозно востание“.
Бидејќи никогаш немало и не можело да постои било каква албанска држава сè до 1912 година, не можело
Албанците да се борат за својата Албанија. Ова било само поради тоа што Албанците биле најголеми Турци,
тие го сакале само турскиот јазик и само него го учеле- албанска школа на албански јазик немало сè до 1924
година, и таа ја отвориле само Италија и Австрија. Па и токму и затоа тие дури во 1917 година во Елбасан
имало таен комитет со задача „создавање на слободна во сопствените граници на Албанија“, поврзано со
Берлинската и Лондонската конференција, кои до денес 100% биле антиправославни и антируски... (ФБ07.09.2016) Албанците во 1913 година немале национално чуство (Вилкинсон).Па тие биле само едно- Турци!
ДА НИ Е ЧЕСТИТ ДЕНОТ НА Р.МАКЕДОНИЈА СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ
-1815) ПА И САМО СЛАВО-МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС- 1907). БИДЕЈЌИ ЧУЛКАС БИЛ ГРК, КОЈ ПОТВРДИЛ ДА
СЛАВО- МАКЕДОНЦИТЕ ГОВОРАТ СО РАН-ХОМЕРОВ ЈАЗИК, КАКО МАКЕДОНЦИ И СЛОВЕНИ СПОРЕД
СЛОВО И БОЖЈО ШТО ГО ПРОПОВЕДАЛ И МАКЕДОНЕЦОТ ОД МАКЕДОНСКИОТ ГРАД СОЛУН КИРИЛ,
МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ БИДАТ ВЕЧНИ, А ЕЛАДЦИТЕ СО ИНДИСКАТА БУЗУКА ОД 14- 15 ВЕК СО НОВ ЈАЗИК ОД
1977 ГОДИНА ДИМОТИКИ, СО КОГО НЕ СЕ РАЗБИРА-Л ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК, ЌЕ БИДАТ ПОРАЗЕНИ ОД
ВИСТИНАТА, КОЈА КОГА НЕКОГАШ ЌЕ ПОБЕДИ И ВО Р.МАКЕДОНИЈА! ТОА ЌЕ БИДЕ САМО КОГА ВО Р.
МАКЕДОНИЈА ЌЕ ИМА МАЖ ПРАТЕНИК...ДА СЕ БОРИ ЗА ВИСТИНАТА А НЕ САМО ЗА НЕГОВИОТ ЏЕП!
(ФБ- 08.09.2020) Па ова ќе си продолжи и понатаму,а Македонците се оставени на цедило без да постој таков!

ТН.ДОМОВИНАТА НА ТН.СЛОВЕНИ ВО СКИТИЈА БИЛА БРИГИСКА=БРСЈАЧКА !
Во книгата на ИНИ, Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ- Скопје, 2008,
страна 9, се наведува: „Индоевропскиот начин на погребување под могила и, воопшто, материјалната култура
(карактеристични садови- бокали со две држалки) укажуваат на присуство на бригиска популација во
Охридскиот регион, во Пелагонија, источно од долниот тек на Вардар, потоа во северозападна денешна
Грција, во Епир, како и во централна, југоисточна и јужна Албанија. Но, според интердисциплинарните
истражувања, во бронзениот период имало општа поврзаност на културите од Карпатите до Јадранот и до
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Пелагонија; во овој широк географски ареал влегуваат и областите на централниот Балкан, од Поморавјето и
од Повардарието“.
Стои: „според интердисциплинарните истражувања, во бронзениот период имало општа поврзаност на
културите од Карпатите до Јадранот и до Пелагонија“.
Бидејќи Пелагонија била бригиска=брзјачка, домовината на тн.Словени била населена со Бриги, „на бригиска
популација во Охридскиот регион, во Пелагонија, источно од долниот тек на Вардар, потоа во северозападна
денешна Грција, во Епир, како и во централна, југоисточна и јужна Албанија“. Значи, само со Брсјаци.
Според Херодот, Траките биле населени северно од реката Дунав и Заткарпатите. Според едни Бригите биле
Траки, за други Илири.Па Словените биле/се само лага.Еј кутри историчари од ИНИ, не знаете што пишувате!
Дури „потоа во северозападна денешна Грција“ за Македонците во Долна Македонија, која била окупирана од
Циганите Еладци во 1913 година- за срамота !
ВО МАНУ И ИНИ (ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ) СЕ МРАЗИ СÈ МАКЕДОНСКО !
Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ- Скопје, 2008, страна 8, наведува:
„На југозападниот дел од централниот Балкански Полуостров, од бронзениот период до железното време,
постои континуитет на една значајно етничка популација- Бриги. Старите автори сметаат дека Бригите се
најстариот народ на светот. Според археолошките, ономастичките, лингвистичките и историските
истражувања, Бригите мигрирале и се населиле во Мала Азија под името Фриги (првите миграциони бранови
се околу 1500/1504 г. пред н.е. и траат до 800/700 г. пред н.е.); помалите етнички групи што останале на
територијата на Македонија, во античкиот период се асимилирале со античките Македонци, Пајонците,
Дасаретите, Едоните, Мигдонците и со другите етноси“.
Па Бриги од бриг=бриж=брж=брз + јак = брзјак=брсјак, спореди со Јаков=јак ков, а не силен- на Хималаите
постои животно јак кое како јако издржува на висините и студовите. Според Јован Цвииќ, Брсјаците и
Мијаците постоеле пред тн.преселба на тн.Словени; Според А.Тојнби, Пајонците говореле словенски јазик;
Дасарети= Десарети= Десерети=д есерети=езерети за Езерци; Едони=е дони, Мигдонци= Мигдони=миг дони
и Македони=мак едони=е дони.
Атињаните говореле со Хомеров словенски (Пасоф- 1815) и само славо-македонски јазик (Чулкас- 1907).
За ова се молчи во МАНУ и ИНИ, што е најбитно за домородноста на Македонците- Еладците се одродиле од
Хомеровиот јазик. Бидејќи Македонците се домородци, спогодбата со Елада е излишна- злостор.
Да не заборавиме, бугарски јазици имало два: првиот со говор од Варна кого Григор Прличев добро не го
познавал, а Рајко Жинзифов бил лош поет, потврдувајќи, бугарскиот јазик на Македонците им бил туѓстрански јазик. Пак, вториот бугарски јазик од 2/2 на 20 век како западен говор бил близок на брсјачкиот на
кого Григор Прличев творел, а и ги советувал своите тие да пишуваат само на својот брсјачки говор.
Брсјачкиот постанал АСНОМ-ски македонски јазик, доденес непризнат од Бугарите (Булгарите): булгар=булг
ар- булг= болг= волг= фолк= полк (народ) до полка (народна музика)- волгарлатински= народен латински итн.
ИНИ со МАНУ Георг Кастриот (тн.Скендербег) го прогласиле само за Албанец, поим кој не го употребувал и
самиот тн.Скендербег. Со тоа што за Турците до денес не постојат никакви Албанци туку само Арнаути,
според арнаут=одметник, сè е јасно. Еве го и следниот доказ: во Битола постои само арнаутмаала, но никако
било каква албанска или не дај боже шкиптарска мала. Арнаутмаала се вика-ла уште и маџермаале, според
маџер=маџир дојденец. Не случајно, во Скопје постои Маџари за Маџири, а не Албанци и Шкиптари. Да не се
изуми, Унгарците како Маџари биле само Монголи. Такви биле Черкезите и Татарите, кои се познати како Геги
со бело кавказко кече, традиции итн. Шкиптарите биле само одродени Православни со двоглаворел, кого го
носел поглаварот на Охридската црква, под која била сета Арбанија=ар бан: ар=ор-аница и бан=управител за
земјоделец. Со православниот двоглавиот орел се борел Георг Кастриот-ис. Тој само како тн.Скендербег, на
персиски и османовиот јазик кој бил персиски, бил Искендер. Па тој бил само Македонец (Франсоа Пуквил) и
крал на Македонија и Епир. Се потврдува, МАНУ само за мани за сè македонско да се мани и ИНИ од инает
заедно мразат сè македонско.
Следи тие ги прогласиле Римјаните (Ромејците) Константин Филиозоф со неговиот брат Методиос за Бугари,
што било и со Цар Самуил чиј татко Никола само од Македонската династија бил поставен за месник. Кај Цар
Самуил кралски/царски јазик бил христијанскиот коине (19 век таканаречен старо-грчки), со кого само како
наследник на староегипетскиот не се разбира-л Хомеровиот јазик, кој бил само славо- македонски (Чулкас)

178
И само така Бугарите со татарски=чувашки јазик на Габорис габор на Габорите Татарите со нас Македонците
со Хомеров јазик од постледено доба нив заедно ќе ги славиме. Па ова што се случува со Македонците во 21
век е злостор на НАТО и Европа да се бриши сè македонско, со најстарите Бриги со бригиски Хомеров јазик.
ИСТО ПРЕДАНИЕ ЗА МОЈСЕЈ И ЗА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ- МАКЕДОНСКОТО МНОГУ ПОСТАРО !
Херодот наведува за преданието на Македонците, кои се спасиле од прогонителот на македонските браќа...
Плутарх, во Александар Македонски, под 17, пишува: „Охрабрен од ова, Александар побрзал да го исчисти од
непријателот целото приморје до Феникија и Киликија. Неговото патувањепо брегот на Памфилија за мнозина
историчари претставувало градиво за таинствените и чудесните прикажувања: дека морето, кое инаку
непрестајно тркала огромни бранови кон брегот и мошне ретко ги покажува тесните и густо нанижени гребени
под стрмните планински страни, се повлекло пред Александар со божја волја! На овој настан укажува и
Менандар во една комедија:
Дури и тоа е александровско: ако јас барам некого,
тој веднаш самиот ќе ми дојде; а ако морам да газам
преку море каде што сакам, и таму патот ми е отворен!
Меѓутоа, самиот Александар, во своето писмо не спомнува никакво чудо, туку само вели дека од Фаселида
патувал по должината на ридот што се вика Климакс (скалила) и дека среќно минал. Затоа и останал неколку
дни во Фаселида...“.
Се кажа, дека морето „се повлекло пред Александар со божја волја!“, што се совпаѓа со бегањето на Мојсеј од
Египет. Па следи само за Мојсеј нема никаков доказ дека тој постоел, ниту дека пред 444 г.п.н.е. имало било
што еврејско- таа година во Ерусалим почнало да се изучува еднобожната=тн.еврејска историја за да има
Евреи. Нив не ги познавал Херодот...Александар. Тие биле познати само по смртта на Александар, и тоа
само од неговата Александрија, ништо порано, ниту инаку. Па како што немало ништо еврејско, а Хазерите во
20 век создале еврејска држава, ова ќе мора да важи за Македонците кои биле познати многу пред таа 444-та
г.п.н.е. Па и затоа конечно македонска Македонија да се обедини, и Македонците да си бидат свои на своето!
ЗЕВС КАКО ПРВ (ПЕРВ) СО В-Н-Т ПЕРВ-ПЕРН-ПЕРТ ДО ПЕРН=ПЕРУН ДУРИ И ВО ПЕРУ !
Богот Перун се обожувал од Етрурците, создавачи на Рим, на Кавказот...Израел Св. Илија, перв- прв (-Перун).
Тој бил Зевс, на кого му било посветено дабовото дрво, коледово, а според Афанасиев тој бил Перун, бог на
секајца, грмеж и дожд, како и во Перу. Се потврдува, немало никакви словенски народи- Словени од слово !
КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ СО МИЛЕНИУМИ СЕ ПОЧИТУВАЛ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ. КАЈ НЕГОВИТЕ
НАСЛЕДНИЦИ МАКЕДОНЦИ И СИТЕ СЛОВЕНИ ВО ЕВРОПА ПОСТОЈАТ ИМИЊА И ПРЕЗИМИЊА НА
ФИЛИП И АЛЕКСАНДАР, НО НЕ И КАЈ ОДРОДЕНИТЕ ЕЛАДЦИ СО ЦИГАНСКА БУЗУКА И ТАКОВ ГЕН !
Павел Хаџи Киријаков – зачетник на поставката за потеклото на Македонците од Александар Велики
„Нова Македонија“, од Далибот Станковиќ, 25.02.2021
„Александридата“ е роман за македонскиот крал Александар Велики, напишан од Псевдо-Калистен кој го
раскажува животот на владетелот. Романот е општопознат и ужива големи симпатии кај македонските
преродбеници поради тоа што во него се говори за Македонија и за Македонците.
Во 19 век „Александридата“ има особено значење во развојот на македонската преродбеничка мисла бидејќи
македонските преродбеници не правеле разлика помеѓу денешните Македонци и античките Македонци,
односно себеси се гледале како потомци и наследници на античките Македонци и на Александар Велики.
Историските документи и извори докажуваат дека поставката за континуитет на Македонците од античко
време е стара најмалку 200 години и не станува збор за современа појава.
Во средината на 19 век, најголем приврзаник на тврдењето за континуитетот на Македонците низ вековите е
преродбеникот Јордан Хаџи Константинов – Џинот.
Бугарскиот научник и географ Васил К‘нчов, вели дека Џинот во текот на учителствувањето во македонските
градови тврдел пред македонското население оти денешните Македонци се потомци на античките
Македонци.
Најраниот пример за оваа појава се датира во 1810 година, кога Павел Хаџи Киријаков врз основа на
романска верзија ја преведува „Александридата“ на јазик кој авторот го именува како македонско-бугарски.
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Досегашните истражувања покажуваат дека Киријаков е првиот мислител кој ја застапува тезата за
континуитетот на Македонците од античко време. За ставовите и искажувањата на Киријаков, Љубомир
Милетиќ вели дека Павел Хаџи Киријаков ги поистоветувал денешните Македонци со Македонците на
Александар Велики, а античките Македонци со Словените.
Според Милетиќ, затоа Киријаков својот јазик го именува како македонско-бугарски јазик. Со други зборови
изразите Бугари и Словени имале исто значење за Павел Хаџи Киријаков. Во „Александридата“ на Киријаков
се сретнува и изразот „Булгарин“ за кој Милетиќ вели дека е од романско влијание, а денешните бугарски
историчари дека е од српско влијание, додека всушност станува збор за македонско искажување на
бугарскиот израз „Българи“.
Ова поставка продолжува низ целиот 19-ти век. Во 1845 година, јеромонахот Атанас Македонец го објавува
книжевното дело именувано како „Пресказание на Голем Александр“, посветено на Александар Велики и
напишано на македонски народен говор со грчка азбука. Станува збор за дело со јасна македонска свест и
национална тенденција. (Бугари, припадници на султановата Бугарска егзархија, Р.И.)
„Александридата“ и континуитетот на Македонците соодветно место наоѓаат во Славјанско-маќедонската
општа историја“ на Ѓорѓија Пулевски во која се вели: „а Македонци оту се староместни полострофски жители
и гостопријемци и болгарски и српски и горцки и од други народности, а суседи елински, затоа во оваја книга
кажуваме Славјанско-маќедонска историја и за од сви живуштих пришелци полострофски – да си знојат кој
когашен.“
АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК ИМАЛ 10.000 ЗБОРА ОД ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК КОИ БИЛЕ ЛАТИНСКИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД
САМО МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ)- АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК Е ИЗРОД МАКЕДОНСКИ!
Хомеровиот јазик бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и па само славо- македонски (грчки
лингвист К.Чулкас- 1907). Тој се говорел во сета Европа, населена од и преку Балканот со Хомеров јазик итн.
Италија била сета словенска. За словенската Италија објавил книга Јан Колар. Бидејќи тој потврдил дека во
Италија се говорел наш словенски јазик, неговата книга ја забранил Ватикан. Не само тоа, дури и Дионисиј од
Халикарнас, кој живеел во Рим во 1 век н.е., потврдил, дека Римјаните говореле само на варварски јазик како
што говореле Склавините на Балканот (Приск, Прокоп. Јордан). Хомеров како и склавински бил темниот вокал
кој сè до денес се употребува во шкиптарскиот ë, влашкиот ā, романскиот, францускиот и сите други јазици во
Франција без расистичко- фашистички Рамковен договор во овој проклет европски свет само за Македонците
чеда на Хомера словенски и Хомеровиот Зевс светото македонско сонце, во португалскиот (...крајното е) и во
германскиот јазик на Словенот Лутер умлаут ä, ö, ü како е=ë. Следел шветскиот свенски=с вен с ки, сè наше...
Според британските извори, Британија била илирска, само словенска, и тоа воглавно од Југославија која
проклет Ватикан, САД и Европа со Британија злото за македонското ја растурија и предизвикале крвава
братска војна само верски поделен Срби (православни), Хрвати (католици) и Босанци (турци). За кои биле тие
британски автори кои пишеле за илирска, словенска и југословенска Британија пиши српски автор Црњански.
Како што Ватикан и Европа кријат за Дионисиј Халарнишки (1 век н.е. во Рим), и СФРЈ криеше за Црњански.
Апостол Павле не го познаваше јонскиот говор (јазик) на Атина, кој беше Хомеров. Тој го познаваше коине (во
19 век тн.старо-грчки)- тој беше само Александријски Птоломејов јазик. Бидејќи тој произлегол од семитскиот
староегипетски, со коине и неговиот наследник катаревуса од 1868 година не се разбира само македонскиот=
словенскиот Хомеров јазик. Па со тоа што првата граматика и првиот речник на коине биле составени во 300та г.п.н.е., Илијада од Хомеров јазик била преведена само во 3 век. Ова било повод Греикот Лив Андроник да
ја преведе Илијада во 240 г.п.н.е. на латински, кој бил наследник на коине. Бидејќи коине бил тежок јазик, Лив
Андроник внел во коине Хомерови зборови на Римјаните кои говореле варварски=пелазгиски како Хелените,
Македонците, Етрурците... (Херодот, па Тукидид, Платон, Јустин...). Па бидејќи латинскиот бил многу беден
јазик, биле внесени уште 10.000 збора од коине. И само така латинскиот постанал претежок за да го совладат
свештениците. Ова било повод Франките во латински да внесат свои Хомерови=словенски зборови со својот
словенски темел вокал кој до денес постои во сите јазици на Франција. Следи затоа таков јазик од Франција
бил употребуван во Лондон... (Англија). Таквиот јазик станал дури англиски. Во него влегле 10.000 француски
зборови кои произлегле од латинскиот за кои се говори за грчко (коинско) и латинско потекло. И ова говори
англискиот бил само изрод на македонскиот јазик- Ќерката на Шекспир Јудит со 27 години била неписмена.
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Како што во Франција не важи расистичко- фашистичкиот Рамковен договор, исто важи и за Британија во која
си се македонизираат со семитски зборови од коине наследникот на староегипетски- сè е јасно наши изроди...
Следи Англија била злочинечка кон македонецот Мохамед Али кој бил крал во Египет. Таа била злочинечка
со Кримска војна во која се бори против православна Русија. Па таа била злочинечка и во колонизирање на
Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) вон Шкиптарија, па поделба на Македонија, а и напалбомби со кои
Македонците во Егејскиот дел беа напалени=горени, чие горење врз нас Македонци уште трае. (ФБ- 09.09.
2018) Горењето продолжува со Рамковниот договор, спогодбата со Елада и договорот со Бугарија-не бришат!
КНИГАТА ПРВА И ВТОРА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НА РУФУС ГЕРМАНСКИ ФАЛСИФИКАТ ОД 17 ВЕК !
А САМО СО ОВОЈ ГЕРМАНСКИ ФАЛСИФИКАТ САМО ОД 17 ВЕК СЕ ЛАЖЕ ДЕКА КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ)
ГО ПОЗНАВАЛ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ- ИЛИЈАДА НА КОИНЕ БИЛА ПРЕВЕДЕНА САМО ВО 3 В.П.Н.Е. !
Со овој ист наслов сум објавил книга, која може да се најде на www.brigien.com и библиотеките „Св. Климент
Охридски“ во Скопје и Битола. Овде се работи само за тн.старо-грчкиот јазик- коине, за кого пишува и авторот
Куртиј Руф во неговата книга Александар Велики, која била само фалсификат. Па еве ги доказите: кај ниеден
антички автор не се наведува јазикот коине туку само кај него. Меѓутоа, тој никаде не кажува од каде тој тоа го
прочитал или слушнал. Исто така, тој пишува во смисол дека тие беше го заборавиле својот мајчин јазик и го
прифатиле новиот јазик-се мисли само на коине. Вакво никаде не може да се прочита кај друг автор. Од друга
страна, да се заборави својот мајчин јазик тоа не било можно, и одма да се прифати дотогаш нов и непознат
јазик. Пак, следи коине да биде еладски (тн.грчки) јазик не било можно затоашто коине бил дативен јазик, а во
Елада никогаш не се употребувал дативот. Па да не се изуми дека во Елада сосе Атина народниот јазик бил
пелазгиски, значи, варварски, види Херодот, Тукудид...Платон... Следи пелазгискиот= тн.словенски јазик бил
тн.Платонов јазик. Овде е најбитно дека во Елада службен јазик бил јонскиот со јонското писмо од Милет. На
овој јазик пишувал дури Херодот кој бил во Атина... Следи Илијада била и на овој јазик и писмо, донесена од
Аристотел. Овој јазик и писмо го прифатил Архелај во Македонија за свој кралски двор. На тој јазик се најдува
светскопрочуениот камен во црквата Св. Ана во сл. Олевени- Битола (веќе уништен од гркомани и македонски
изроди) на кого се говори за Филип Македонски. Исто така, и во Стибера (183 г.п.н.е.) на споменик има и текст
на јонско писмо: тн.кирилско и коптско С е во зборот, а на крајот е сигма. Еве го најголемииот доказ: Лукијан 2
век н.е. пишува дека не се пишува на атички, па мора да се пишува на хеленскиот- коине. Аријан пишувал на
коине и латински, ама и на јонски. Со ова се потврдува, коине никогаш немал врска со Елада и Атина. Следи
најмеродавниот доказ: Х.Џ.Велс запишал, на коине првата граматика и првиот речник биле составени само во
300. г.п.н.е. и тоа само во Александрија.Значи, коине бил само едно Александријски Птоломејов јазик. Бидејќи
Птоломејците биле Македонци- Бриги, а Бригите= Брзјаците го имале дативот, тој бил македонски-бригиски...
Со тоа што сите дела на коине биле напишани и преведени само по 300. г.п.н.е., коине било само после таа
година. Токму и затоа од јонски Илијада во 3 век п.н.е. само во Александрија била преведена на коине. Исто
така, Велс пишувал дека Апостол Павле не го употребувал еладскиот службен јазик туку коине, кој станал
христијански јазик. Значи, коине бил само македонски јазик. Па следи само македонско било христијанството.
Еве и други докази: тн.автор Руф го употребува поимот Епир, а него го внел императорот Нерон. Се говори за
Греики= тн.Грци а овој поим не бил во употреба пред 800 година- кога Карло Велики бил избран за римскикатолички цар. Се говори дека Александар сакал да оди на запад- во Рим, што е лага итн. итн.
Па од кога била таа книга ? најстар манускрипт бил од 9 век, а книгата е печатена само во 15 век. Се ова го
знаат сите автори, а за него лажат сите. Следи исто така, сите автори го познаваат Дионисиј Халикарнишки
кој живеел во Рим во првиот век новата ера- тој запишал: Римјаните говореле варварски= пелазгиски. Значи,
само наш тн.словенски јазик. Пак, латинскиот не бил од Римјанин туку од Греик= тн.Грк- Лив Андроник од 240
г.п.н.е. Затоа тој бил „копија“ на коине. Подоцна биле внесени уште околу 10.000 коински зборови, за кои се
говори за со грчко и латинско потекло итн. Што треба да се прави ? Па ни треба само памет, а нас Пелазги=
тн.Словени за сè со векови само не лажат. (09.09.2014) Првата и втората книга ги напишал Френсхајм 17 век!
СЛЕДИ БИДЕЈЌИ АРНАУТИТЕ БИЛЕ САМО ОДМЕТНИЦИ, СУЛТАНОТ НА АРНАУТИТЕ ИМ ЗАБРАНИЛ ТИЕ
ДА ПРЕМИНАТ ВО РУМЕЛИЈА-ПОТОА ЦЕНТАР НА РУМЕЛИЈА БИЛА ХРИСТИЈАНСКА БИТОЛА МОНАСТИР!
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
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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..!“.
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 други градски 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 недостиг на 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 И Државен архив на НРМ,Скопје,1951,стр.11 и 23;
(ФБ-10.09.2017) Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со Рамковниот договор не владеат нас Македонци!
ШКИПТАРИТЕ НИКОГАШ НЕ БИЛЕ ИЛИРИ ТУКУ САМО ЕПИРЦИ ОД ЕПИР=Е ПИР МАКЕДОНСКИОТ КРАЛ !
Албанците само тврдат, Албанците биле Илири. Меѓутоа, со тоа што на Балканот никогаш немало било каква
Албанија туку само Арбанија, не можело да има било какви Албанци за тие да бидат Илири. Според изворите
од старата и новата ера, Албаните со својата Албанија живееле само на Кавказ. Истоветувањето на Арбани
со Албани е само без никаква историска основа, потврдено сè до денес: западно од Р.Македонија Ватикан,
Италија, Австрија... не создале било каква држава Албанија со своите граѓани Албанци туку таа држава сè до
денес носи само едно и единствено име само Шкипитарија, народот бил само шкиптарски со само шкиптарски
јазик. И па бидејќи за државата, нејзиниот народ и јазикот на државниот одлучува само населението на секоја
држава, населението во државата Шкиптарија својата држава ја нарекува само Шкиптарија, па народот само
шкиптарски и само шкиптарски јазик.
Следи според М.Барлети (16 век), во „Скендербег“, Илирик бил северно од реката Дрим, а јужно од неа Епир.
Епирци биле Власите и Арбаните- за Густав Вајганд (1924), тие биле „браќа“. Пак, поимот Епир го внел само
Нерон. Бидејќи Епир=е пир (Пир) бил според македонскиот крал Пир, Епирците биле Македонци. Следи Ѓорѓи
Кастриот (тн.Скендер-бег) бил само македонски и епирски крал. А токму на Арбаните само Ѓорѓи Кастриот им
бил носител на ознаката за распознавање на Арбаните. Бидејќи тој бил само Македонец, Арбаните биле само
Македонци. Тие 100% биле само под Охридската археипископија со македонскиот црковно- словенски јазик.
Нејзин припадник бил и Ѓорѓи Кастриот- Ѓерѓ само на Кавказ, Унгарија...
На јазикот на Ѓорѓи Кастриот и неговото семејство 100% оставштина била 100% само тн.словенска. Како што
оставштината на Кастриотите била 100% тн.словенска, арбанскиот јазик бил 100% само тн.словенски. Со тоа
што тн.словенскиот јазик бил илирски, поимот Илир бил синоним за Словен (Милер). Следи само под Илири
Словените ги водела Виенската канцеларија. Исто така, Напалеон Бонапарта создал провинција Илирија во
чиј состав биле Словенија и Хрватска. Во Словенија и Хрватско имало движење илиризам, Словенците и
Хрватите се нарекувале Илири, имало Илирска Бистрица... Според Словенците и Хрватите, тие биле само
Илири, а Србите, Црногорците и Македонци само Словени. Видливо е дека овде како Илири никаде ја нема-
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ло само Арбанија која била само јужно од Дрим, а Илирик била Црна Гора. Шкиптарите си се одродиле од
народниот јазик на Ѓорѓи Кастриот само од 1767 година кога била укината Охридската црква.
Само Александар Стипчевиќ, по потекло само Арбанас во Хрватска, во својата книга за Илирите, прв само тој
Арбанасите ги нарекол Илири. Следи токму и затоа до таа 1974 година никој не знаел, дека Арбанасите биле
некакви Илири. Ние во Битола како деца знаевме само за Турци, Арнаути, Македонци, Власи..- Турци= Турци,
а Арнаутите како Муслимани= Турци биле Шкиптарите и Гегите...Ние и многу по 1974 година не знаевме дека
Арнаутите биле Илири- во Битола има-ло само Арнаут- (Маџер-) маало, никако Шкиптар- (Тоска-) маало, ниту
Албанска маала, никако Илирска мала. А и во Скопје имало Черкез населба, Маџари...Па следи историјата на
Албанците останала 100% лага. Тие таа лага безброј пати самите си ја повторувале, па само неа напамет си
ја научиле, и со таа лага не само самите да се лажат, и нас сите не лажат...
Жалосно е што албанската историографија многу убаво знае што пишувал М. Барлети- Илирик бил северно
од реката Дрим. Па ама и дека во северна Шкиптарија на крајот на 18 век биле колонизирани Гегите- за нив
Шкиптарите велат тие биле „дивјаци“. Исто така, дека меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани Татари
и Черкези- денес Геги; следи Шкиптарите со Гегите како луѓе со различно потекло меѓусебно не општеле, не
стапувале во бракови и сè до денес тие не се разбираат. Следи поимот Илири на Албанците (90% Геги и 10%
Шкиптари) им служи само за тие да докажат, тие само како Илири имале право да си создадат своја Велика
Албанија, а Словените само како дојденци нема што тие на Балканот да бараат. Па тие редовно говорат, ние
(Словените) да си одиме на север од каде што ние сме дошле. Пак, јас велам (пишувам), тие што Албанците
вон Шкиптарија ги колонизирале, назад тие да си ги вратат само во Азија, и тоа на кавказко- црноморските
простори, постојбината на Черкезите и Татарите.
Албанците ги подржуваат Европа и САД со својата НАТО. А и затоа да не се изуми на сите балкански држави
народните банки им биле само под контрола на Ротшилд. Па ова е очигледна врска со албанската мафија за
заедничка исламска Велика Албанија, во заедничка борба да се истреби православието, што и останало како
последна задача на глобализацијата на Евреите Хазари монголски браќа на Черкезите и Татарите. (ФБ-10.09.
2016) Хазарското писмо било словенско (руни),а јазикот јидиш со словенска синтакса, словенска фонологија...
ЕВЕ ДОКАЗ ДЕКА ГРЦИТЕ БИЛЕ САМО СУЛТАНОВ ЦАРИГРАДСКИ НАРОД, А БУГАРИТЕ САМО СУЛТАНОВ
БУГАРСКИ НАРОД, НИКАКОВ ЕТНИЧКИ ГРЧКИ НИТУ БУГАРСКИ НАРОД СО КРВНИКОТ Г.КАРАВАНГЕЛИС !
Само за потсета 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.
До тогаш немало Еладци, Срби, Бугари, Албанци и Романци со Власи туку имало само еден народ во 19 век
наречен Словени само со пелазгиски јазик, а Пелазги биле Хелените (Херодот, Тукидид, Платон ...) како и
Македонците (Јустин). Па 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. од Александрија.
Х.С.Вотсон говори за востанието на Грците, го започнал Александар Ипсилантис, генерал во Руската војска,
што било во Молдавија. Се кренало второ востание на Пелопонес и Румелија...Востанието го спасила...
„посебно Русија, која завјувала со Турција 1828, и чија војска стигнала до Мисолунгија во август 1829. Со
Лондонскиот протокол од 3. февруари 1830. Грција е призната независна држава...“.
Академикот на САНУ Сима Ќирковиќ во книгата „Србите меѓу европските народи“ (Загреб, 2008), пишува: „При
пригода на прогласувањето на документот со кој султанот ја признал наследната власт во вазалното
кнежество, во декември, 1830, Милош Обреновиќ на насобраните угледници им рекол: „Така, браќа, и ние
постанавме од вчера народ“. (Од 1830-та година имало само Срби, никако Бугари)
„Член 1 од Берлинскиот договор гласи: ‘Бугарија ќе биде издигната на ниво на автономно кнежество,
обврзано да плаќа даноци, под власт на неговото царско величество Султанот; треба да има христијанска
влада и државна милиција’ “. (Христијанска влада само со полиција, а држава и со војска од 1908 г., Р.И.)
Германска бугарска држава со своја нација само од 1908. година, а никако порано- за порано сè лага.
Без државнотворно еладско и српско до 1830 г., а за бугарско пред 1908 година Бугарите се лудаци.
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А од почетокот на XV век... под Охридската архиепископија биле Софиската и Видинската епархија... Со тоа
што повеќе не постоела Бугарската црква за да постои бугарски црковен народ, таков немало.
Ханс- Лотар Штепан наведува: „Во 1870 год. султанот даде одобрение за афтокефалната Бугарска
православна црква, Егзархијата. Подоцна султанот се фалеше дека со тоа набил клин, кој има долготрајно
дејство врз односите помеѓу Бугарија и Грција. Ова и навистина се случи, но на прво место беше на товар на
Македонците, и тоа не само на нивниот јазик и идентитет, туку и на егзистенцијата на целиот народ“.
Па следи Бугарите и бугарашите си биле од султанот клиносани !
Ние Македонците сме со исти традиции... како на античките Македонци. Токму ова се потврдува и со нашиот
Хомеров јазик.Следи тој бил само наш словенски јазик (германскиот лингвист Пасоф-1815) и само наш славомакедонски (грчкиот лингвист Чулкас-1907). Пак, Словени според слово проповедано од Константин Филозоф.
Каков злостор античките=ентичките Македонци до денес дожуваат, еве го доказот со крвникот грк Германос!
Преземено од Википедија, со која ќе се докаже, дека немало било каков етнички грчки и бугарски народ:
Германос Каравангелис (грчки: Γερμανός Καραβαγγέλης) бил истакнато грчко духовно лице, патријаршијско
костурски митрополит, еден од пионерите на грчката воружена пропаганда во Македонија.
Роден е под името Стилианос Каравангелис (Στυλιανός Καραβαγγέλης) во селото Стипси на остров Лезбос во
1866 година, но во 1868 година семејството му се преселило во Адрамити во Мала Азија, каде што израснал.
Во 1888 година ја завршил Семинаријата во Халки, а бил хиротонисан е за ѓакон под името Германос по што
заминал да учи теологија и философија во Лајпциг и Бон.
Во 1891 година се вратил во Константинопол и почнал да предаваа во Халки. По четири години станал
епископ на Пера и работел за неутрализирањето на француската пропаганда.
Во 1900 година Каравангелис бил поставен за патријаршиски митрополит во западномакедонскиот град
Костур. (Герман бил патријарх за време на Јустинијан; Герман тракијско име; Герман словенски бог, Р.И.)
Таму Каравангелис станал еден од пионирите на Грчката воружена пропаганда во Костур и почнал да
соработува со Елиномакедонскиот комитет како и со Павлос Мелас, Јон Драгумис и Ламброс Коромилас.
Каравангелис го организирал првите андарски грчки чети во Македонија составени од поранешни дејци на
Македонската револуционерна организација и грчки воени офицери. Меѓу првите кој Каравангелис ги
придобил за грчката кауза бил Коте Христов. Митрополитот Германос при средбата со Коте истакнал:
„Вие сте Грци уште од времето на Александар Велики, но поминаа Словените и ве словенизираа. Вашиот
изглед е грчки и земјата што ја газиме е грчка. За тоа сведочат и спомениците што се скриени во неа, и тие се
грчки и монетите што ги наоѓаме се грчки и натписите се грчки“. (Македонците ДНК-блиски на Критјаните,Р.И.)
Во 1901 година Каравангелис презел мерки за засилување на грчката пропаганда, самиот митрополит во
своите мемоари вели: (Македонците биле антички. Па Словените според Слово, а имало и Божјо Слово, Р.И.)
„... јас направив една голема обиколка по сите славофонски села на Корештата. И така селата Рулја и
Трново, Трсје и Дренови, Габреш и Чарновишта му се вратија на православието. Другите села, Косинец,
Смрдеш, Брезница, Поздивишта итн., беа мешани. Но, во сите имав литургии со грчка партија, што започна
да ме охрабрува. Во Кономлати, селото на Митре Влаот, Бугарите (Македонци - егзархисти б.н) не сакаа да
ни ги дадат клучевите од црквата. Тогаш јас, заедно со мојот курир Емин, со пушките на рамо, јас со
малихерка, а тој со гра, ја скршивме вратата со балтии и влеговме во црквата каде што ја одржав литургијата
без никој да се осмели да ме попречи“. ... ... ...
За злосторите види ја неговата книга на македонски јазик, која сета не преведана, не за М.Манаќи итн. Во неа
се прикажани колежите, палењата, убиствата итн. меѓу двата султанови црковни народи итн. (ФБ-10.09.2019)

ДАЛИ СЕ ЧУЛО ВИДЕЛО НАРОД СО 4 ЈАЗИКА ? САМО ЕЛАДЦИТЕ ИЗРОДИ ОД НАШИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК!
Сите во светот учеле, учат и ќе учат, Хомеровиот јазик бил само еладски ! Дали тоа било вистина и како тоа
може наједноставно да се утврди ?! Па ако Еладците со својот еладски јазик го разбираат Хомеровиот јазик,
Хомеровиот јазик би бил нивни еладски. За жал на вистината, Еладците со јазикот катаревуса од 1868 год.,
кој произлегол од Александријскиот Птоломејов јазик коине (во 19 век таканаречен старо-грчки) и понароден
димотики службен од 1977 година никако не го разбираат Хомеровиот јазик ! Па има ли следно поедноставно
објаснување ? Да ! Ако Хомеровиот јазик бил разбирлив со коине и неговите коински наследници катаревуса
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и димотики, Илијада од Хомеровиот јазик на Атина немаше потреба да се преведува на коине, и тоа само по
300-та г.п.н.е. на коине,и тоа само во 3 век п.н.е. само во Александрија !За доказ на сè наведено се објаснува:
Па аатоа Х.Р.Вилкинсон пишува: „(1) Грчкото национално движење. Кон крајот на осумнаесеттиот век, грчкото
национално движење, во форма на литературна ренесанса, беше во полн ек, предводена од човек каков што
беше Регас (1753-98), автор на грчки револуционерни песни и организатоа на патриотското тајно друштво, и
Адаманидиос Кораис (1748-1833), кој ги издаваше грчките класици и помогна во реформата и прочистувањето
на грчкиот литературен јазик...“.
„Филеленистите 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...“.
Затоа Еладците немале капка хеленска крв туку таа била словенска- хеленскиот јазик коине не бил народен.
„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 на 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 полуостровот. Грчкиот поет Соломон
(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 претпочиташе повеќе отколку онаа на живиот како основа за рук (службен)
јазик на Грција, и Кораис Katherévousas или прочистен грчкиот јазик кој се одржа до 1917 и покрај опозицијата
на многумина еминентни луѓе од културата каков што беше и Јон Психарис (1854-1929)“. (Јазикот Катаревуса
го прифатила Цариградската патријаршија во 1868 година, и само од 1868 година нов еладски народ, Р.И.)
Се наведе за новиот еладскиот јазик: „еден јазик кој никој не го зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го
зборува“. Затоа следи никогаш немало национален јазик. Народот говорел со Хомеровиот словенски јазик.
Па секој народ мора да поседува по еден јазик со кого народот ќе се разбира. Единствен народ со четири
јазици биле Еладците, што е комедија! Бидејќи јазиците не се разбирливи, следела трагедија! И што биле
Еладците како народ ? Само траги-комедија, дело на Европа, со векови ги истребува само Македонците! (ФБ10.09.2020) Бандитите на САД, Европа и НАТО забранија сè македонско во полза на Еладци Цигани- бузука!
ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ДЕФТЕРОС (=ДЕ ФТЕР=ВТЕР=ВТОР) ОМЕР ПИШУВАЛ НА МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ ОД
АЛЕКСАНДРИЈА, НО НЕ НА НЕГОВИОТ НАСЛЕДНИК ЕЛАДСКИ КАТАРЕВУСА, ПРИЗНАТ ОД 1868 ГОДИНА!
Русија ја ослободила само Елада. Следствена на тоа, првиот претседател на Елада бил Каподистрија, руски
дипломат. И Англија направила пуч, Каподистрија бил убиен и убијците се криеле во англиската амбасада во
Атина. Атина била село и без канализација. Наследник бил баварскиот принц Отон. Па тој за да биде крал на
Елада, тој морал да премине во православието. Па така тој бил само грк, припадник само на Цариградската
патријаршија-тогаш немало некоја еладска црква за тој да биде еладец. Покрај него, Баварија испратила свои
Баварци, кои го граделе селото Атина- Собранието на Елада било со ист нацрт како што било и во Минхен, со
баварско знаме кое сè до денес еладско. Прво се направила канализацијата, тек потоа Отон со свои Баварци
дошол во Атина. Службени јазици биле македонскиот коине, од Германците таканаречен старо-грчки, кој бил
Александријски Птоломејов јазик, наследник на семитскиот старо-египетски јазик. Ова било повод со коине и
неговите наследници (катаревуса и димотики) никако да не се разбира-л нашиот Хомеров словенски јазик.
Покрај коине, службен бил и германскиот и францускиот. На баварски, атички и брзјачки и не се пишувало.
Брзјакот Григор Прличев, како и кралот Отон, како припадник на Цариградската патријаршија бил само грк.
Како што Цариградската патријаршија била султанова, султанова била и Бугарската егзархија. А султанот неа
ја основал во 1870 година. Тоа било со цел меѓусебно да се истребуваат султанови Грци и султанови Бугари.
Ова го признал и самиот султан, кој велел, им набив клин (Штепан), а страдале само Македонците: Црквите
од Егејскиот дел на Македонија се под Цариград а никако не под Атина- Грците и Бугарите црковни народи.
Па еладскиот крал охриѓанецот Григор Прличев го прогласил за дефтерос од дефтер=де фтер=втер=втор
Омер (Брсјаците првото х не го изговараат: ајдук, ајвар, армоника, отел...). Григор Прличев го учел само коине
и на него пишувал. Бидејќи Цариградската патријаршија не го признала катаревуса сè до 1868 година, тој како
наследник на коине не бил признат. Па следи брсјакот Григор Прличев пишувал само на македонскиот коине.
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Григор Прличев на коине ги објавил Сердарот зашто бил и награден и Скендербег. Во Скендербег ги нема
Гегите, а Геги биле Черкезите и Татарите. Затоа следи во Сердарот се наведени Гегите. Во 19 век Черкезите
и Татарите меѓу Шар Планина и Врање биле населени: ...1840: “ до „во областа Ниш- Врање“ (М.Мекензи и
А.П.Ирби). Пак, по Кримската војна меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000
Черкези (Г.Вајган, 1924), кои биле страв и трепет за православните. Тоа што било во 19 век и денес си трае.
Бидејќи семитскиот коине не бил разбирлив за народот со Хомеров славо-македонски јазик, свештениците,
трговците и учените во коине внесувале Хомерови зборови. Само така се правело вулгарни (народни) коински
јазици. Па таков бил катаревуса, дело на Кораис, по налог на Германците од Минхен и Виена. Бидејжи Кораис
бил од Смирна, тој го говорел народниот говор од Смирна, а не од Атина, и затоа тој во коине внел збора од
Смирна, а не од Атина. И затоа јазикот се усложнил. Па и овој семитски јазик бил тежок и неразбирлив. И ова
било повод да се внесат уште повеќе народни Хомерови елементи, и произлегол димотики- имало три јазика.
Бидејќи во катаревуса и димотики бројот на коински елементи е различен, во првиот побројни и вториот со
помалку збора, делата на Григор Прличев не можат во потполност да се разберат. Па со ова се потврдува,
јазик=народ, а во Елада во употреба биле четири јазика за четири народи. И затоа следи прашање: дали се
чуло видело народ со 4 јазика ? Па само Еладците биле изроди од Хомероивиот јазик ! Страдале Македонци!
ДОКАЗ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА БИЛЕ САМО ДОМОРОДЦИ ГО ДОКАЖУВАЛ И ГЕРМАНОС
КАРАВАНГЕЛИС- ТОЈ ТВРДИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СЛОВЕНИЗИРАНИ ГРЦИ! НЕЛИ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК
БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ И САМО СЛАВО-МАКЕДОНСКИ ! АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ СМЕ ВЕЧНИ !
Гркот Германос Каравангелис (грчки: Γερμανός Καραβαγγέλης) бил истакнато грчко духовно лице. Па тој вели:
„Вие сте Грци уште од времето на Александар Велики, но поминаа Словените и ве словенизираа. Вашиот
изглед е грчки и земјата што ја газиме е грчка. За тоа сведочат и спомениците што се скриени во неа, и тие се
грчки и монетите што ги наоѓаме се грчки и натписите се грчки“-100% погодок- Словени: Слово и Божјо Слово!
Ние Македонците сме со исти традиции... како на античките Македонци. Токму ова се потврдува и со нашиот
Хомеров јазик.Следи тој бил само наш словенски јазик (германскиот лингвист Пасоф-1815) и само наш славомакедонски (грчкиот лингвист Чулкас-1907). Затоа Хелените и Македонците биле Пелазги со варварски јазик.
Заблудите настанале со грчкиот јазик коине, кој опстоил како службен во Цариградската црква, а само тој бил
македонски Александријски Птоломејов јазик, со прв речник и прва граматика само во 300- та г.п.н.е. Па затоа
Илијада на Хомер напишана на Хомеров јазик била преведена на коине само по таа 300-та г.п.н.е., и тоа само
во Александрија. Бидејќи коине потекнал од старо-египетскиот, со коине и неговиот наследник катаревуса од
1868 година не се разбира-л Хомеровиот јазик. Македонци ние сме вечни! И следи затоа само нас не ништат !
Ова не се прифаќа-ло од установи, странки, здруженија...во Р.Македонија. Тешко нас Македонци! (ФБ-11.9.19)
НАУКАТА ПОТВРДИ, АЛБАНЦИТЕ (АРБАНИТЕ= ШКИПТАРИТЕ= ТОСКИТЕ) НИКАКО НЕ БИЛЕ/СЕ ИЛИРИ !
Во мојата следна книга пишувам: „Сите покушаји потеклото на Албанија и Албанците да се изведе од Илирија
и Илирите се во спротривност со прв и последен збор на владеечката наука. В. И. Георгиев, можда најголем
авторитет за лингвистиката и ономастиката на древниот Балкан, пишува, на пример, во тој повод: ‘Меѓутоа,
многу лингвисти и историчари... изнесуваат мошне важни размислувања, кои укажуваат на тоа дека
Албанците не можат да бидат автохтон народ во денешна Албанија: дека нивната прадомовина била
источниот дел на Мезија (Mysia Superior), или приближно Дарданија и Медитеранска Дакија, те. посеверен
централен регион на Балканскиот полуостров и дел на Дакија. Меѓутоа, бидејќи е разјаснето дека дачкомезијски и трачкиот се два различни ИЕ јазици, проблемот на потеклото на албанскиот јазик и на самите
Албанци се покажува во нова светлост. За утврдување на прапостојбината на Албанците од најголеми
важности се следните чинители и размислувања: (а) илирски топоними познати од давнина, нпр. Скадар од
древниот Scodra (Ливиус), Томор од Томарос (Страбон, Плиниј, итн.), во албанскиот јазик не се директно
наследени; современиот облик на овие називи не одговара фонолошки законитостите на албанскиот јазик.
Исто важи и за древните топоними со латинско потекло во овој регион. (б) Најстари позајмици од латинскиот
има во албанскиот фонетски облик на источнобалканскиот латински, те. проторомански, а не
западнобалканскиот латински, те. стародалматински латински. Албанците, значи, не преземале позајмици од
народниот латински каков што се говорел во Илирија. (ц) Јадранскиот брег не бил дел на прадомовината на
Албанците, оти војната терминологија во албанскиот јазик не е оригинална, туку позајмена од различните
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јазици. (д) Уште едно сведоштво против локалното потекло на Албанците се најдува во безначајниот број на
позајмици од старогрчки во албанскиот јазик. Да најстарата постојбина на Албанците била самата Албанија,
албанскиот јазик би морал да има повеќе позајмици од старогрчкиот. (е) Прадомовина (Urheimat) на
Албанците морал да биде во соседство на прадомовината на Прото-Романите. Најстари латински елементи
во албанскиот потекнува од протороманскиот, те. источно-балкански латински, а не од Далмација, те.
западнобалканскиот латински со кој се говорел во Илирија ... Совпаѓање во статусот на латинските зборови
во романскиот и албанскиот покажува дека албанскиот јазик се развил од IV до VI век, во време на
образувањето на протороманскиот. (г) Романски јазик содржи околу стотина зборови на кои паралели можат
да се најдат едино во албанскиот. Обликот на тие романски зборови е толку необичен, тие не можат да се
толкуваат како позајмици од албанскиот. Тоа е рефлекс на дачкиот супстрат во романскиот, додека слични
зборови во албанскиот се наследени од дачко- мезијскиот јазик.’ (V. I. Georgiev, The Earliest Ethno-logical
Situation of the Balkan Peninsule as Evidenced by Linguistic and Onomastic Date, Aspects of the Balkans: Continuity
and Change, 1972)“. Па авторите пишуваат, Шкиптарите биле Траки... Исто така, кај нив темниот вокал е со
помасовна употреба како во Тракија отколку во Илирија... Следи Густав Мајер пишува, јазикот бил мешан (со
романски, грчки, словенски и татаро-турски зборови).Ларус,Ами Буе (19 век) пишуваат,јазикот бил нов,кој сега
во наше време се оформува...(ФБ- 11.09.2016) Јазикот содржи Вукови гласови, кој творел само во 19 век итн.
ВО 1730 ГОДИНА ИМАЛО ТУРСКИ (ИСЛАМСКИ), МАКЕДОНСКИ КОИНСКИ (ГРЧКИ) И ИЛИРО-СЛОВЕНСКИ
НАРОД, КОИ НЕМАЛЕ ВРСКА СО БИЛО ШТО ЕТНИЧКО- СЛЕДИ ЕЛАДА И СРБИЈА БИЛЕ ОД 1830 ГОДИНА!
Х.Р.Вилкинсон има наслов: „Турци, Грци и Илири, 1730- 1843,
Europa Poliglotta, 1730.
Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчините јазици на модерна Европа беше направен на
малата карта, издадена во Нирнберг во 1730... Анонимниот автор... Па Балканот, јужно од Дунав, тој
препознава само три јазични групи турска, грчка и една друга што ја опишува како Illiri- co Slavonica“.
На картата се гледаат три народи: турски (исламски) со арапскиот исламски јазик, македонскиот (коински)
народ како христијански со првиот христијански јазик коине кој бил само Александријски Птоломејов јазик од
300-та г.п.н.е., со кого не се разбира Хомеровиот јазик кој бил славо-македонски (грчки лингвист Чулкас
-1907)-коине во 19 век било прогласен за старо-грчки јазик службен во Царградската патријаршија со Грци.
„Illiro-co-Slavonica
Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со терминот илиро-словенска била
најголемата, бидејќи не била ограничена само на Балканот, туку се протегала од Јадранското Море, на
североисток, па се до Полска и Русија...а од картата се претпоставува дека на тоа подрачје се зборувало како
илирскиот така и словенскиот јазик. Па ниту Албанците, како такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите, а уште
помалку Романците, на картата не се претставени на некој особен начин“.
Па следи наведените народи говореле со илиро-словенски јазик, а такви биле Албанците во денешната
Шкиптарија која била само словенска со сите словенски гласови и Романците со црковно-словенски јазик!
(ФБ- 12.09.2020) ДОПОЛНА: Илирија, September 7 Књига "Synopsis Universae Philologiae", аутор Немачки
лингвиста и картограф Godofredus Henselius (1687-1767), година 1741.
У књизи су представљени сви тада познати језици народа света заједно са њиховим писмима. Ова књига
садржи најстарији лингвистички атлас четири континента, односно четири лингвогеографске карте “mappae
geographico-polyglottae’’ у ком се налазе прве речи молитве ‘’Оче наш’’ на разним језицима и писмима међу
којима је и Илирски. Карта која приказује Европу има латински назив “Europa Polyglotta, Linguarum
Genealogiam exhibens, una cum Literis, Scribendique modis, Omnium Gentium“, у преводу на Српски:
"Вишејезична Европа, која приказује генеалогију језика, заједно са алфабетима и начинима писања свих
народа.“
Линк: https://i.pinimg.com/.../5c0b7771ea994126e11ee654b65ca739... (ФБ- 07.09.2021- објавено на 11.09.2021)
Картата е онаа од кај Вилкинсон на непознат автор, за која се гледаат три јазика: коине, арапски и илирски.
ГРЧКИ ЈАЗИК НАСЛЕДСТВО НА МАКЕДОНСКИ (АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК) КОИНЕ (19 ВЕК
ТН.СТАРО-ГРЧКИ). ГРЧКИ ЈАЗИК БИЛ САМО ПОЛУСЛОВЕНСКИ- 50% САМО СЕМИТСКИ ОД ЕГИПЕТСКИ !
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Во ниедна книга од античките автори за Александар Македонски не се наведува јазикот коине. Ова било само
поради тоа што коине (во 19 век таканаречен старо-грчки) во негово време не постоел. Книга во која се говори
за јазикот коине е книгата на Квинт Куртиј Руф, Историја на Александар Македонски, и тоа само во двете први
изгубени (уништени) книги, кои биле дело на Ј. Френсхајм во XVII век. „...ги пополнил лакуните во ракописите
на оригиналниот текст, според податоци, преземени од Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин“. Па следи
Френсхајм направил фалсификати. Имено, тој говори за Евреите, а Евреи не наведуваат Херодот, Тукидид,
Платон и античките автори кои пишеле за Александар Македонски. Евреи не наведува дури ниту К.К.Руф. Се
говори и за Германи- такви никогаш немало туку само Келти. Дури Грци, а овој поим се употребува од 9 в.н.е.
Ова се совпаѓа со наводот за книгата на авторот К.К.Руф: „...Сочувани се повеќе манускрипти од неговото
дело, но ниеден не е постар од IX век...“- само 9 век.
Ласкавиот прекар Велики го добил Александар Македонски „два века по неговата смрт“. А и само без Велики.
Пак, книгата е печатена „во Венеција 1470 година, а две години подоцна 1472 година во Рим. Прво издание со
суплементите на Френсхајм излегува 1647 година во Стразбург а уште едно такво издание се печати во 1670
година...“. Во книгата се користи поимот Епир, кој го внел царот Нерон...
Еве го фалсификатот за коине: II- 12: „Откако...И овие се по род од Ајолида, но зборувале варварски јазик,
зашто се беа одвикнале од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку
затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а
паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Се мисли само на коине, Р.И)
Секој луд може да верува: „нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот
јазик, а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Без новиот јазик коине- сè дотогаш, Р.И.)
Она што се говори во VI-9 и 10 за со Филота, се однесува само на јонскиот јазик кој го внел кралот Архелај...
Александар Македонски го освоил Египет, основал град Александрија, во кого владееле Птоломеите со својот
пелагонски говор- битолскиот. Тие го заменале старо-египетскиот со коине. И па за коине да го замени староегипетскиот, тој морал да произлезе од семитскиот староегипетски јазик.Следи за коине првиот речник и прва
граматика биле составени само во 300-та г.п.н.е. Токму и затоа ова било повод Илијада од јонски јазик кој бил
Хомеров (словенски Пасоф- 1815 и славо-македонски Чулкас- 1907) само во Александрија, и тоа само по 300та г.п.н.е., во 3 век п.н.е., да биде преведена на коине. Следи бидејќи Апостол Павле не го познавал јонскиот
на Атина туку само коине, коине постанал прв христијански јазик. А со тоа што со коине и неговиот наследник
катаревуса од 1868 год. не се разбира Хомеровиот јазик, коине бил семитски од Египет. Па и Македонците во
Пакистан коине не го познаваат. Токму тие биле само наследници на војската на Александар Македонски итн.
Бидејќи Ј.Ф.Фалмерајер новогрчкиот јазик го нарекол само како полусловенски дијалект, старогрчкиот морал
да биде со туѓо потекло. И затоа тој потекнал од Египет, и само како египетски го заменал староегипетскиот.
Па Грците биле само припадници на Цариградската патријаршија. Во 1767 година била укината Охридската
црква. А исто така, и Печката црква и Трновската црква- без еладска и шкиптарска црква немало такви народи
Само во 1922 година Цариградската патријаршија им ги остапила на Српската црква епархиите во сегашната
Р.Македонија. А напротив, црквите во Егејскиот дел на Македонија сè до денес се под Цариград, а не Атина.
Македонците до денес ги поседуваат македонските национални музички инструменти, а не Еладците. Бидејќи
во 14- 15 век на Пелопонез се населиле Индијци, националниот музички инструмент им постанал и е бузука.
Македонци ДНК блиски со Критјаните но не на Подунавјето или Заткарпатите. И затоа без доказ за преселби.
Па следи Македонците во Лерин имале Ран-хомеров јазик со 4000 збора (Чулкас-1907) кого Грците го убиле.
Грците ги убиле сите кои ја кажувале вистината. Вистината била една-Македонците на Хомер.(ФБ-12.09.2019)
МАКЕДОНСКАТА КРВАВА СВАДБА ВОЈДАН ЧЕРНОДРИНСКИ НЕ ЈА НАПИШАЛ ТУКУ ТОЈ НЕА ПРЕПИШАЛ
ОД СÈ УШТЕ НЕНАПИШАНАТА КРВАВА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ПРАВОСЛАВНИ!
А БУГАРИЈА НЕ МУ ДОЗВОЛИ НА МАКЕДОНСКИОТ ТЕАТАР „СКРБ И УТЕХА“ ДА ЈА ИЗВЕДЕ ПРЕСТАВАТА!
Предговор кон „Македонска крвава свадба“ од Војдан Чернодрински
Што напишав јас? Ништо не напишав. Јас го препишав од сè уште ненапишаната крвава историја на
Македонија она што читателот ќе го прочита, а гледачот ќе го види во театарот. Крвожедноста на нашите
Турци-бегови, готовноста на Македонките да умрат, но верата да не си ја менуваат, а машкоста на
Македонецот јуначки да им одмаздува на оние крвници што ја извалкаа или ќе се обидат да ја извалкаат
неговата семејна чест ете, во тоа главно се состои содржината на пиесата. Успеав ли? Дали точно препишав?
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Не знам; за тоа нека се искажат г-дата критичари. Ако сум успеал, се радувам, ако пак не, сиот грев го фрлам
на оние што можат поубаво да ја извршат оваа работа, која мене не ми беше по силите.
Пред себе сум оправдан, зашто не мислев да бидам писател ниту мислам, ниту ќе мислам со тоа да го
исплаќам долгот кон мојата поробена татковина.
Г-дата критичари, читателите и гледачите, кога ќе ги имаат предвид горните околности, верувам дека ќе
бидат снисходливи кои мојот скромен труд, а поспособните наши писатели ќе се зафатат да напишат нешто
за нашиот многустрадален живот и ќе ги раздвижат спокојните, лабави струни на македонскиот роб!
(Софија, декември 1900 г. В. Чернодрински)
-------------------------------------Еуфоријата што ја предизвикува подготовката на „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“, општата приврзаност на
македонската емиграција кон неа и понатамошното драматично развивање на настаните, создаваат
вистински немир и несигурност кај власта. И покрај покровителството на Врховниот Комитет над претставата
и воедно строгата контрола што тој ја врши над неа, претставувајќи се јавно како легален заштитник и
легитимен претставник на македонското дело, а всушност манипулирајќи со него, бугарската власт се наоѓа
загрозена и принудена на ригорозна акција. Со самото појавување и присуство на претставата во нејзиниот
двор, таа почнува да ја губи играта. Нејзиното големо око помеѓу две свои трепнувања не видело, дека
просторот на играта и го заземаат други, за неа загрозувачки сили. Затоа таа веднаш кога ќе ја сфати
опасноста, само еден ден пред премиерата го укинува просторот на сценската игра и ја забранува
претставата.
Бугарскиот историчар на театарот во својот труд „Минатото на театарот во Македонија“ според наводот на А.
Алексиев вака ја опишува оваа репресивна постапка: „Изведувањето на оваа пиеса уште при првото свое
поставување не минува без инциденти. Поради интервенцијата на туѓото правителство кај министерот
претседател Тодор Иванчев, пиесата се забранува од власта, но претставата сепак се одржува под силна
заштита на вооружени четници.“ Меѓутоа, таа забрана кај луѓето наклонети и поврзани со претставата, кај
луѓето организирани во ВМРО и кај емиграцијата воопшто, предизвикува сосема спротивен ефект. На самиот
ден на премиерата уште од раното попладне, просторот пред и во салонот на „Славјанска беседа“ се
претвора во место на директен судир и вооружена акција на револуционерното движење.
Биографијата на Чернодрински, напишана многу подоцна од артистката Мила Савева, ни ги пружа овие
податоци за тој настан. „Тогашниот градоначалник на Софија, Минович, дава заповед за растурање на
публиката со коњичка стража. Но и покрај тоа улиците се исполнија со народ. Артистите не можат да влезат
во салонот. Тогаш тие дури и ризикувајќи го животот се провлекуваат под коњите и влегуваат.“
Таков развој на драмската ситуација власта не можела да предвиди. Контролата и сопствеништвото над
просторот на играта полека, но сигурно ѝ се измолкнуваат и како ситен песок ѝ истекуваат низ прсти. Меѓутоа,
во тој момент просторот на претставата не го контролира ни самиот Чернодрински. Возбуден и засолнет на
сцената, тој низ дупката во завесата ја следи играта. Просторот на гледање и просторот на сцената сега ги
имаат променето своите места. Просторот на гледање во кој се гледачите, сега е не само простор на
објективно гледаната стварност во која се игра вистинска сцена од животот, туку е и реален простор на кој се
одигрува револуционерен чин. Еве како Чернодрински ја гледа таа стварност низ дупката во завесата:
„Публиката гледајќи го тоа (како актерите влегуваат во салонот. п.м.) ја обзема пламнато национално чувство
и тогаш со јуриш и ура, и таа влегува во салонот. Во тоа време во театарот дошле и македонските
револуционери Славчо Ковачев и Борис Сарафов, заедно со своите четници. Тие ѝ се спротивставиле на
стражата со извадени револвери и возбудени повикуваат: Македонска Крвава Свадба ќе се игра оваа вечер,
а одбраната е тука покажувајки на своите парабелуми. Публиката окуражена од тоа, со громко ура се
провлекува под коњите, навлегува во театарот и со нестрпливост чека да се крене завесата.“
Останувајќи и понатаму љубопитно зад дупката во завесата, со маската на Спасе на своето лице, режисерот
и актерот Чернодрински како што се гледа, вешто препушта просторот на претставата да се претвори во
место на вооружена борба за слобода. Освојувањето на тој простор истовремено претставува и освојување
на сопствеништвото над претставата и самата игра, а и освојување на бараната слобода. Затоа, стапувајќи
на просторот на претставата и борејќи се за театарскиот исказ на Чернодрински, за премиерата на
претставата, припадниците на револуционерната организација и на револуционерното движење воопшто
водат истовремено и жестока битка за својот човечки дигнитет, за правото на постоење и живеење во
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слобода. И тој момент на идентификација на револуционерното движење со самата претстава ги премавнува
границите на просторот на претставата и го проширува своето влијание на територијата на целата држава
Бугарија.
Акцијата на револуционерната организација, која е вклучена во претставата како нејзин составен дел и со
која јавно се манифестира идеата за независност на македонскиот народ и неговиот национален идентитет,
претставува постапка која ги загрозува хегемонистичките и експанзионистичките аспирации на Бугарското
кнежевство во однос на Македонија. Токму затоа бугарската власт до самиот почеток на претставата жилаво
ќе се обидува со сите средства да ја оневозможи претставата и да ја спречи нејзината премиера.
Власта е веќе отстранета од просторот на претставата и сценската игра која се остварува како естетски исказ
на Чернодрински и неговите другари може да почне. Точно во определеното време, завесата се подигнува и
на гледаниот простор на сцената започнува историјата на „МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА“, но не само
нејзината. Во историска перспектива, кон иднината на Македонија, таа ќе се покаже како чин од непроценлива
важност за нејзината култура.
Со тоа пресвртно и историско дигање на завесата, Чернодрински ја добива не само битката за театарскиот
простор и за создавање на својот постојан театар „СКРБ И УТЕХА“, туку го воспоставува и својот автохтон
модел на револуционерно-политички театар. Во него навистина се нема одиграно значајна естетскотеатарска револуција, но затоа пак тој како специфичен театарски модел ќе ѝ припаѓа целосно на социјалната
и национално-ослободителната револуција и како таков ќе биде нејзино моќно оружје и силен гласноговорник
во текот на следните неколку години. Од друга страна, тој естетски модел ненаметливо ќе антиципира
огромен број театарски искази кои во текот на дваесетиот век на просторот на театарската левица ќе се
појавуваат и ќе се воспоставуваат како модел на политички театар.
(Театарот како оружје - Театарскиот модел на Чернодрински - Наум Пановски)
-------------------------------------Помнам како вчера да беше, кога во 1973 година ме посети господинот Стојан, син на големиот Војдан
Чернодрински и ми рече: “За разлика од татко ми, чиј живот и творештво е нераскинливо поврзан со
Македонија, мене кариерата ме однесе да бидам бугарски офицер. Како што остарев така соништата ме
нападнаа, а во нив аманетот на татко ми, неговото творештво да биде пренесено во Македонија. Пред да
умрам морам да го исполнам аманетот“.
Така и бидна. Ги донесе во Скопје сите ракописи на славниот Војдан Чернодрински, ги архивиравме во
Државниот архив на Македонија, го издадовме комплетот со неговите дела, за да посведочат дека и во
почетокот на минатиот век сме имале уметници што го практикувале македонскиот народен јазик, од кој
произлегоа научните кодификации.
Не сме дрво без корен, ниту ѕверови без совест. Иако историјата ги казни нашите поколенија да ги
повторуваат грешките.
(Божин Павловски) (ФБ написот бил од 11.09.2014, а јас ФБ- написот го превзедов дури на 12.09.2021)
МИТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИТЕ СКЛАВИНИ=ТН.СЛОВЕНИ БИЛА МНОГУ ПОСТАРА ОД НА АТИНА !
На ФБ наведував дека Склавините во Македонија го обожувале божеството Хора, кој бил истоветен со Хорус
во Египет и Кришна на Ведите во Индија. Нивната старост била многу пред 2000 г.п.н.е., наспроти еладската
митологија на Атина само од првиот милениум п.н.е. Токму затоа Атина бил нов град со традиции преземени
од Феникијците и Египтјаните. Наведеното објаснува, атинската митологија била присвоена туѓа митологија.
Наспроти атинската митологија, во Македонија се обожувал не само Хора (Хорус=Кришна), и мноштво други
богови кои се обожувале во Египет и Индија. Таков бил и Сварог. Што бил тој Сварог или Сварожич ? Тој бил
Бог на „Сонцето- и Огненаслужба“. Значи, тој бил во „служба на Сонцето и Огнот, или Пламенот“.
Шафарик пишува: „Така нашиот старословенски Сварог сосем сигурно е сроден со санскритскиот Сварог што
означува етер, небо Индра, а што исто така се придодава и придавката сончев Бог, со обѕир на мошне
сродното значење: исто така исти се постанокот и потеклото на двата изрази“.
Леже цитира: „...После потопот и кога луѓето се поделиле на многу ‘јазици’, почнал да владее Местро од
племето Хам (Cham), а по него Јеремија, па Феоста, кого Египтјаните го викале Сварог. Додека овој Феоста
владеел во Египет, од небото паѓале клешти, и луѓето одма почнале да коват оружје...И овој Феоста издаде
закон за жените, да земаат само еден маж, да живеат заедно, и да се казнат блудниците. Затоа го викаа бог
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Сварог. Оти пред него жените се предавале на оние кој год сакал, и живееле како животни...После него
владеел 7470 дена неговиот син, по име Сонце, кого го викаат Дажбог. Син Сварогов, крал на Сонцето кој е
Дажбог, беше снажен човек“.
Бидејќи во Македонија се верувало во богови постари од оние на Атина, Македонците се многу постари од на
Елада, поим кој бил нов, како што бил и поимот Хелени.
Следи итно мора да се прекинат разговорите со ништожна Елада која никогаш не била држава за да има било
каков еладски народ. Неа ја ослободиле Русија, Англија направила пуч и власта ја презеле Германците (Ото)!
БИДЕЈЌИ КОИНЕ НЕМАЛ ВРСКА СО ГОВОРОТ НА ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛ, МАКЕДОНЦИТЕ ГОВОРАТ
САМО СО ТН.ХОМЕРОВ И ТН.ПЛАТОНОВ ЈАЗИК, КОЈ БИЛ САМО СЛАВО-МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС-1907)!
Х.Џ.Велс, Историја света, Народно дело, Белград, 1929 година, на стр. 193, наведува: „Во птоломејските,
македонски и грчки управувачи нашле во Египет власт далеку поомилена и пооднослива отколку што била и
една од оние пораните со кои се запознале откако го изгубиле самоуправното царство. А повеќе изгледа дека
Египќаните победиле политички и ги присоединиле Птоломејците, ама Македонците управувале со Египет.
Овде сега поново било појако египетското политичко поимање отколку покушување да се елинизира
управата. Птоломеј постанал фараон, божански крал, а неговата управа го продолжила старото предание на
Пепи, Тотомес, Рамзес и Неко. Александрија под врховен фараонски надзор имала устав како и грчките
градови. Атички грчки јазик постанал дворски и службен јазик. Грчкиот постанал на големо општ јазик на
воспитаниот свет во Египет, па и тамошната еврејска заедница нашла за потребно својата Библија да ја
преведе на грчки јазик, бидејќи веќе многу од самиот нивни народ не беше во состојба да го разбира
еврејскиот. Атичкиот грчки јазик низ повеќе векови пред и после Христо бил од Јадранот па до Персискиот
Залив јазик на сите образовани луѓе“.
Стр. 194: „Занимливо е да се запази...А во светот од 300. година пред Христа немало ништо слично.
Александрија тек имала да создаде своја прва граматика и прв речник...“.
Се говори во Александрија како македонска на Птоломејците. Само тек оттогаш постоел јазик коине, за кого
прва граматика и прв речник биле од 300 п.н.е. И затоа Илијада од јонски на коине била преведена 3 в.п.н.е.
Стр. 284: „...грчкиот јазик...средиште на елинизмот повеќе не бил Грција туку Александрија. Менталитетот
негов повеќе не одговорал на слободниот дух и говор на Аристотел и Платон...“.
Стр. 297: „Наскоро се појавил друг голем учител...Савле од Тарз или Павле ...Павле римско име...Бил добро
упатен во александриското елинско богослужење, а се служел со грчки јазик. Некои истражувачи на класиката
најдуваат дека грчкиот јазик му бил доста несовршен. Тој не се служел со грчкиот јазик, како што се говорело
во Атина, туку со александрискиот грчки, а овој го владеел лесно и потполно...“. (Грчки бил јонски јазик, Р.И.)
Бидејќи коине не одговарал на говорот на Платон и Аристотел, тој немал врска со јонскиот јазик кој бил
службен во Атина со кого се користел Платон и Аристотел. Па јонскиот бил службен јазик кај Архелај...Филип
Македонски и неговиот син. И следи овде е најбитното: со тоа што Апостол Павле не го познавал атинскиот
службен јазик,Александрискиот јазик коине немал врска со Атина-коине бил Александријски Птоломејов јазик.
Па сето наведено од Велс е по ред, како што тој пишувал. Следи тој многу убаво знаел дека коине бил само
Александријски Птоломејов јазик, кој немал врска со јонскиот на кого пишувал Херодот...Платон и Аристотел.
Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 година, под 21. вели: „И следнава
грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се одбележи. Историчарот просто се мачи да пишува на
чисто атичко наречје, да го прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги преправи во
хеленски...“. Имало само хеленски јазик (коине) и атички говор- без еладско. Хеленизмот после Александар.
Па следи бидејќи се говори за коине и јонски јазик, два одвоени и меѓусебно нербирливи јазици, е доказот
што и понатамо во римско време се пишувало на јонскиот јазик. Ваков бил и Аријан (2 век н.е.). Следи тој
„Индиската историја“ ја напишал на јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. И како конечен
доказ дека јонскиот јазик бил во употреба и во следните векови, Јустинијан во 529 година ја затворил
Платоновата академија во Атина во која се предавало на јонски јазик. Токму ова тој морал да го спроведе,
затоашто тој бил христијанин, кај него државен јазик бил латинскиот, а коине само црковен. Ова било повод,
Константин Велики да не го познавал коине. Не бил ништо подобар ниту Јустинијан. Па коине како единствен
службен јазик без латинскиот било само со Ираклиј (610-641)! Словени произлегло од Словото, Божјо Слово!
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Следи од наведеното произлегува, во Елада се говорел само варварски= пелазгиски јазик (Херодот, Тукидид,
Платон...), а според Јустин, Македонците биле Пелазги. Бидејќи пелазгиски јазик бил само наш тн.словенски,
македонскиот јазик е тн.Плагонов. Дали ова може да се потврди и со јазикот на Хомер, кој бил и тн.Платонов.
Германскот лингвист Пасоф (1815) запишал, Хомер пишувал на словенски јазик. Овде е битно, дали тој бил
осамен автор ? Истото го наведуваат и други автори. Еве го најмеродавниот доказ: грчкиот лингвист Чулкас
во 1907 година вели, Славо- Македонците во Лерин говореле Ран- хомеров јазик ! А дали има и друг доказ ?
Критјаните во 1913 година не сакале да бидат со Елада (тн.стара Грција), затоашто тие еладскиот јазик само
од 1868 година не го разбирале! Па тие го разбирале бугарскиот јазик и сакале да бидат приклучени само кон
Бугарија, но не кон Елада. Во прилог е и членот 5 од Букрештанскиот договор (1913)- Бугарија се откажала од
островот Крит. И ова никој не го оспорил:првата и втората книга на К.Руф биле од 17 век дело на Френсхајм!
КАКО ОД ТН.ХОМЕРОВ=ТН.ПЛАТОНОВ ЈАЗИК СО ЛАГА СЕ ДОАЃА ДО КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) КОЈ НЕ
СЕ РАЗБИРА СО НАШИОТ ТН.ХОМЕРОВ= ТН.ПЛАТОНОВ= ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК- САМО НАШИ ИЗРОДИ !
Во претходните неколку написи пишував, тн.Хомеров=тн.Платонов јазик бил само варварски= пелазгиски, со
кој говореле Еладците (тн.стари Грци), за што пишеле Херодот, Тукидид, Платон... Па следи според Јустин,
Македонците бил еден пелазгиски народ. Пелазгиски јазик бил само наш тн.словенски, а Илијада според
германскиот лингвист Пасоф (1815) била напишана на словенски јазик. Ова го потврдил и тн.грчки лингвист
Чулкас (1907), според кој, Славо- македонците во Лерин говореле Ран- хомеров јазик. И што станало со него?
Тој се „обесил“ ! Со лага до нов тн.грчки народ, кој никогаш и не постоел. Па и токму затоа негов прв јазик
катаревуса бил признат од Цариградската патријаршија и тоа само од 1868 година. Следи дотогаш без народ.
Пак, што се однесува за коине (тн.старогрчки) Македонците во Пакистан до денес не го говорат, затоашто тој
за време на Александар Македонски никако и не постоел, а тие биле негови наследници. А и затоа коине бил
само Александријски Птоломејов јазик, само по 300- та г.п.н.е., а од Александар Македонски најобожаваната
Илијада од јонски јазик службен во Атина била преведена на коине само во Александрија, и тоа само во 3 век
п.н.е. И сите други дела на коине биле пишувани и преведени само по 300- та г.п.н.е. Со сè ова се заклучува,
коине не постоел пред 300-та г.п.н.е. Пак, првата и втората книга на К.Руф била само фалсификат од 17 век.
Нак Вегнер, (Nack Wägner, Hellas, Land und Volk der alten Griechen, Ueberreuter, Wien- Heidelberg, 1975), на
стр. 100, пишува: „Грчкиот јазик припаѓа на индогерманското јазично стебло и беше говорено старината во
Грција, на малоазискиот брег, на островите на Егејот, во грчките колонии на Долна Италија и Сицилија како и
поедини пределки во Африка (Кирена) и Галија (Мерсеј). До годината 1453 п.Хр., кога Турците
Константинопол, главниот град на Источното Царство, го освоија, беше стариот грчки, гледано од давнина
применуван, пишан и говорен државен и литературен јазик на Византиското Царство. Денес додуше се брои
како мртов јазик, живее ама, ако исто така со продрени страни зборови и форми на словенско и турско
потекло и понатаму образован, во јазик на новогрчки во едно мноштво на грчки зборообразувања, кои во
текот на вековите во нашиот јазик се навлезени.
Според трите главни племиња, Јонци, Еолци и Дори, се разликуваат три говорни групи на грчкиот, јонскиот,
еолитскиот и дорскиот. Тоа од јонскиот разгранет атички, јазикот на Атина, политички, економски и културно
неоспорно за владеечко на главниот град на земјата, постепено се спроведе како книжевен јазик, како јазик на
Тукидид, Ксенофон, Платон, Демостен и основа им беше на големите трагичари грчкиот на нашиот
гимназиум. Со израстување на овој општ грчки книжевен јазик, така наречен коине (Koiné diálektos), постепено
изумреле старите наречја“.
Се кажа: „Денес додуше се брои како мртов јазик“. Бидејќи никогаш немало старогрчки народ, следи коине
(тн.старогрчки) „се брои како мртов јазик“. Исто така, тој немал врска со јазикот на Херодот „Тукидид,
Ксенофон, Платон, Демостен“, кои пишеле на јонски. Па тој бил службен во Атина, која била пелазгиска=
тн.словенска. Се наведе, Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф- 1815) и славо-македонски (Чулкас-1907).
За коине, кој во употреба бил од 300- та г.п.н.е. прво време како хеленски= повеќебожен јазик, а тек потоа со
Апостол Павле како христијански јазик, со употреба до со 19 век, вкупно 22 века, да се напише така кратко, е
очигледен фалсификат. Ова го потврдува и Фалмерајер (1836), кој пишува, во Елада немало Хелени кои би
говореле со хеленскиот јазик коине туку само Словени и со акцент. Значи, само едно: Пелазги= тн.Словени.
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Ако се земи во предвид дека Апостол Павле не го познавал службениот јазик во Атина (Велс), на кого пишеле
„Херодот ‘Тукидид, Ксенофон, Платон, Демостен‘ “, е видливо какво зло се врши на најбројниот тн.словенски
народ со своите 350 миилони. Затоа следи тој народ ќе мора да се обедини не само со милост туку и на сила!
БИДЕЈЌИ СПОРЕД ФРАНКОВИОТ ХРОНИЧАР ФРЕДЕГАР (7 ВЕК), МАКЕДОНЦИТЕ И ФРАНКИТЕ (ГЕРМАНИ
И ФРАНЦУЗИ) БИЛЕ СО ИСТО ПОТЕКЛО (ПРИЈАМ), ТИЕ ДО ДЕНЕС СЕ ЕДНО ИСТО СО ЕДЕН И ИСТ ГЛАС
ХОМЕРОВ=СЛОВЕНСКИ ТЕМЕНВОКАЛ, СОДРЖЕН КАЈ СИТЕ ЈАЗИЦИ ВО ФРАНЦИЈА (50% ФРАНЦУЗИ), А
СО ГЕРМАНСКИОТ НА СЛОВЕНОТ ЛУТЕР И СЛОВЕН БИЗМАРК ТЕМЕНВОКАЛ ДО ДЕНЕС ДУРИ И ВО ТРИ
МОЖНОСТ Ä (АЕ), Ö (ОЕ) И Ü (УЕ)- Е=Ë ТЕМЕНВОКАЛ, СО ТРАКИСКОТО ИМЕ ГЕРМАН (Г.ВАЈГАНД-1924),
ДУРИ И СО СЛОВЕНСКИ БОГ ГЕРМАН, ДА ПРЕКИНИТЕ ДА ГИ ИСТРЕБУВАТЕ И УБИВАТЕ МАКЕДОНЦИТЕ
ВО ПОЛЗА НА ГРЦИТЕ САМО ЦИГАНИ СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ, БУГАРИТЕ ТАТАРИ
СО ТАТАРСКАТА КОЊСКА ОПАШКА КОЈА СЕ ВЕЕШЕ КАЈ ТАТАРИТЕ И ЧЕРКЕЗИТЕ (ГЕГИ) ВО КОСОВО ВО
19 В СО МОНГОЛСКАТА КОСОВСКА ОВЦА СО ДОЛГА ОПАШКА СО СВОИТЕ ВОДАЧИ ШКИПИ СЛОВЕНСКИ
ИЗРОДИ СО ТЕМЕН ВОКАЛ Ë СО СВОИТЕ БРАЌА ВЛАСИ (Г.ВАЈГАНД) СО СВОЈОТ ТЕМЕНВОКАЛ Ā, И ШТО
ВАЖИ ЗА СО РОМАНСКИОТ И ПОРТУГАЛСКИОТ (...И КРАЈНО Е) ДУРИ ВО БРАЗИЛИЈА! ЕЈ КРВНИЦИ, ВИЕ
МОРА ДА ЈА ВОЗОБНОВИТЕ АНТИЧКА=ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА, НЕА ОБЕДИНИТЕ, СИТЕ МАКЕДОНЦИ ДА
ГИ ПОВРАТИТЕ НАЗАД, ДА ГИ ПРИФАТИТЕ ТУЖБИТЕ ПРОТИВ ЗЛОСТОРИТЕ ОД 1913 ГОДИНА ВРЗ НАС
АНТИЧКИТЕ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ А И ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ШТО
ТРААТ ДО ДЕНЕС, И ЗЛОСТОРИТЕ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ОД КРВНИЦИ АРНАУТИ (ГЕГИ И ШКИПТАРИ) ВО
19, 20 И 21 ВЕК- АРНАУТИТЕ СÈ ДО 1913 ГОДИНА НЕМААТ ДОКАЗ ЗА ИМОТ (СОПСТВЕНОСТ). ПА ВРЕМЕ
Е ФРАНЦУЗИТЕ И ГЕРМАНЦИТЕ ДА СЕ СВЕСТЕТЕ КОИ СТЕ БИЛЕ, И ИТНО ДА ПРЕКИНИТЕ СО ВАШИТЕ
КРВОЛОЧНИ ЅВЕРСТВА НЕ САМО ПО 1913 ГОДИНА, И ПРЕД ТОА ! (ФБ- 14.09.2019) ПА ДУРИ И ВО 21 ВЕК.
ЕДЕН ТОСКА, КАНДИДАТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Р.МАКЕДОНИЈА, САКАШЕ ДА БИДЕ ГЕГА СО ТЕМЕН ТЕНЗА ЖАЛ НЕУСПЕШНО! ЗОШТО ? НЕ СИ ГИ БОЈАДИСАЛ САМО РУСИТЕ ВЕЃИ, СТРЧЕЈЌИ НАД НАОЧАРИ !
Во Македонија се живеело петвековно турско ропство. Тоа станало крваво... со Тоските (Шкиптарите)- тие во
бедните шкиптарски простори масовно го прифаќале исламот, тие станувале бегови..., и така сè православно
си истребувале. За доказ се наведува што пишел Французинот Виктор Берар: „Преводувањето на исламот не
било дело на владата туку на големопоседниците. Околу половината на 18. век цели покраини биле
обрежани со наредба на албанските бегови... Словените кои живеат покрај Преспанското Езеро добиле
наредба околу 1740 година во текот на три дена да се потурчат. Албанците биле најголени посленици на
полето на исламизацијата“. Сите оние кои тоа би го одбиле би биле изложени на опсност да го изгубат
животот и резултатите се знаат. Па Гегите [Черкези и Татари] биле колонизирани во 19 век меѓу Врање и Шар
Планина.
Следи исламизираните Преспанци станувале Тоски (Шкиптари)...Едно такво семејство се преселило во
Битола, кое се изродило...Со осамостојувањето на Р.Македонија имало и избори за Претседател на
државава. За кандидат се јавил и еден заболекар, и тоа само како Тоска=Шкиптар. Бидејќи Шкиптарите во
Р.Македонија се најмало малцинство, тој морал да ги придобие гласовите и на Гегите- Тоски се 10%, а Геги
90%. Бидејќи Гегите воглавно биле Азијати (Черкези и Татари) со темна коса, темни очи..., Тоската кандидат
морал да им се приближи на Гегите. И што тој направил ? Тој самиот си се гегизирал- русата коса и брада си
ги бојадисал црно, ставил темни наочари да си ги заскрие своите зелени очи...Па кога тој ги ставил темните
наочари, над ним стрчеле русите преспански веѓи...Само така тој и изгубил... (ФБ- 14.09.2016)
КОМНЕНОВИ НАРОДИ БИЛЕ ЕПИРЦИТЕ (ВЛАСИ И ШКИПТАРИ) КАКО БРИГИ=БРИЖИ=БРИЖ=БРСЈАЦИ!
Според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. Следи да се говори за Фриги=Бриги. Кога се
гледаат турски филмови, посебно снимени со во Цариград, се заприметуваат исти бригиско- турски традиции.
Кај нив се гледа и на погреб носење слики на покојникот, што не е дозволено во исламот. Ова објаснува, дека
таа традиција со слики била само православна, како доказ дека Турците биле само исламизирани
Православни. Па Цариград бил единствен православен главен град- сега таму има околу 2000 Православни.
Бидејќи Источното Римско Царство (тн.Византија) го победил арапскиот ислам, тој нашол прибежиште во
Персија. Токму само од Исток, од Персија, навлегол исламот на Запад. Се говори за Османово Царство, а
Османовите султани биле Комнени (Јозеф фон Хамер). Пак, следи кај Р.Ланге, според тн.византиски извори,
Комнените биле Македонци. Ланге го наведува случајот со Мехмед Втори, кој самиот тврдел дека тој по
потекло бил Комнен. Значи, султаните биле само Македонци. Па што биле Турците ? Само Бриги, Римјани и
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Комнени- само одродени Македонци- види моја книга „Одродување на Македонците“, според Јозеф фон
Хамер. Имам книга „Турција Фригија=Бригија“- види www.brigien.com
За да се види расата на Турците од 15 век постои француска миниатура за припремањето на нападот на
Цариград. Во неа се гледа само шатори на Белци, ниеден на Монголи. Најбитен доказ бил што сите личности
на сликата се Белци, само со брада на Белци, а никако на Монгол со брада на јарец- едношилеста итн.
Пак, Османовиот јазик бил на султанот Караман, кој во 13 век во персискиот внел турски= монголски зборови
со персиско писмо- види Јозеф фон Хамер и други. Во книгата на Јозеф фон Хамер „Османово Царство“ се
говори за турски зборови. Меѓутоа, Хамер, иако извонреден и како ниеден автор за Османовото Царство, кој
бил и прв зачетник на се турско, бригиските= фригиските зборови ги нарекува само турски, без тој нив да ги
спореди, дали тие зборови се во употреба кај Монголите (Татарите, Черкезите итн.).Бидејќи тие зборово биле
наши, такви не биле во употреба кај Монголите. Па нашите автори тие зборови ги прогласиле за турски, а во
Турција тие зборови се македонизми. Само ние од својот македонски јазик ги отфрливме, што не важи кај
Србите...
Бидејќи прв христијански народ биле Грците, со име на припадниците на Цариградската патријаршија, што
како и Византијци го наметнале Римјаните, за нив се говори. Само елинското востание не го подигнале било
какви Атињани или Еладци туку само Македонци, и тоа кој друг, ако не само Комнените. Тоа биле двајца
браќа, Комнени, наследници на македонското царско семејство, во служба на Царска Русија (Волф Зајдл).
Бидејќи во Цариградската патријаршија во употреба бил само македонскиот Александријски Птоломеков јазик
коине, и тоа само од 300 г.п.н.е., кој народот не го познавал, по налог на Виена и Минхен Кораис во Парис го
реформирал коине и го создал катаревуса. Значи, овој јазик бил само македонски реформиран јазик- коине.
Или инаку кажано, ништо немало посебно или друго различно- елинско. Па Елините биле само едно: 100%
одродени Пелазги= тн.Словени- дури со словенски акцент (Фалмерајер).
Комнени како господари владееле во Епир, што продолжило потоа и со своите наследници. Пак, името Епир
го внел Нерон- според македонскиот крал Пир. Тој како Бриг= Брзјак бил претставен со рогови од јарец. Како
него бил кралот на Епир, според Франсоа Пуквил, Македонецот Скендербег- Георг Кастриот. Само тој бил
таканаречен Скендербег, оти тој не бил даден заложник за тој да биде обрежен. Следи неговиот дедо ја имал
врската со Комнени и наследниците, а и со крстоносниците. Тој не само да бил претставен со рогови на јарец,
него го родила змија- бригиска митологија. Па до денес брзјачко куќно животно е змија, во последно време
видоизменето во смок, што е без основа- произволно. Секако мора да се разликува Арбани од Албани
(Тататри, Черкези...). Албани биле Арнаутите= Гегите кои во Р.Македонија се 90%, а Арбани= Тоски 10%.
Историски Епирци биле Власите и Арбаните= тн.Албани. Пак, Албанија била на Кавказ- види Страбо со
картата на Ератостенес. Според Густав Вајган, Власите и Албанците биле „браќа“. Бидејќи Арбанија 100%
била македонска, бригиска и охридска, што било и со Власите, да видиме што биле Власите- види моја книга
„Власите= тн.Словени“. На предната корица стои: Р.Кавендиш и Т.О.Линг, во „Митологија“ пишуваат дека
словенски пантеон- Велес или Волос бил бог на роговните животни. Ова име се споменува во 10 век во
руските списи. „Во христијанството тој бог се појавува како византиски св. Блаж, кој на словенски се нарекува
Влас или Влах. Тој до денес е заштитник на добитокот“. Според други автори, поимот Власи означува овчари.
Ова било наспроти Арбани=ар бан и: ар=ор-аница и бан=управител- само земјоделец.
Власите ни држат предавање, дека според куќите во Москополе и Корча, Власи биле дури и Мијаците итн. Ако
е така, тогаш Македонците во Пакистан не го познаваат поимот Влав ниту Словен, а тие како Бриги имаат
бригиски куќи, исто како што биле бригиските во Москополе сосе Корча итн. Следи втор влашки став останал,
Власите биле Римјани и затоа влашкиот јазик бил римски= романски. Со тоа што Ријманите говореле само
варварски= пелазгиски, види Дионисиј Халикарнишки (1 век н.е.)- тој бил во Рим, значи, само тн.словенски, а
коине и неговата „копија“ латински од 240 г.п.н.е. на Лив Андорник, кои никогаш не биле народи, се мртви, не
држи дека Власите биле остатоци на римски војници.
Па што се Турците, Еладците, Власите и Арбаните ? Само чеда на Рим, Виена и Минхен. Со тоа што
италијанска нација никогаш немало, што било и со германската, е предрско да се говори за балкански
посебни народи. Сите тие биле само Комненови народи одродени од својот тн.словенски род од Ватикан.
Значи, само од Рим со Виена- Виена католичка владеела до 1918 година. (ФБ- 14.09.2014)
ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НЕМАЛО ТУРЦИЗМИ ТУКУ ТИЕ ВО ТУРЦИЈА БИЛЕ МАКЕДОНИЗМИ !
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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 фашистичка Албанија, беше нужно да се
вклучи некој говор како литературен македонски јазик. Следи тоа бил брсјачкиот говор. Токму тој бил и говор
на Григор Прличев, а тој неговите ученици ги терал на него да пишуваат, но не на бугарскиот, поврзано и со
она што пишувал Крсте П. Мисирков...со центарот Битола... Таквиот говор станал македонски службен 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, па 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 книги сум истакнувал дека нашите турцизми во Турција се македонизми, а со цел
моето пишување да се потврди, во прилог наведувам и еден српски автор во светот прочуен. С.С.Билбија,
Староеврпски јазик и писмо Етрураца“, Чикаго, 1984, на српски јазик. Па следи тој го пишува најглавното:
„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 пишувал Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија, потоа и Фригија,
ф=б, а Бриги=брг=брз=брс- Брсјак, се потврдува, Македонците си биле само домородци, но никако дојденци
од Подунавјето или Заткарпатите. Па и затоа Македонците останале ДНК- блиски само на Критјаните, никако
на Подунавците ниту на Заткарпатците: следи 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 домородни но никако дојденци, време е
надлежните во Р.Македонија конечно да прекинат да разговараат со соседите... непријатели со векови !
АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ СО РАН- ХОМЕРОВ ЈАЗИК, ИСТРЕБУВАНИ ОД САД, ЕВРОПА И НАТО!
Денешните Македонци се вистински наследници на античките Македонци!
Македонска нација, НЕДЕЛА, 15 СЕПТЕМВРИ 2019.
Константинос Циулкас (Κωνσταντίνος Ι. Τσιούλκας) е грчки учител, филолог и писател од Егејска Македонија.
Во 1907 година го издава речникот „Придонес кон двојазичноста на Македонците“, во кое го изнесува
тврдењето дека над 4000 македонски зборови произлегуваат од древногрчкиот дориски дијалект. Со оваа
теорија тој докажува дека денешните Македонци се вистински наследници на античките Македонци.
Константинос Циулкас е роден во 1845 година во костурското село Горенци, во кое повеќето жители се
Македонци. Се стекнува со основно образование во родното место, а потоа учи во гимназијата во Костур. По
завршувањето на образованието учителствува во родното место.
Во периодот меѓу 1865 до 1887 година заедно со лекарот Јоанис Сомос го раководат грчкото национално
движење во Костурско. Член на Неа Филики Етерија (Нова Филики Етерија) формирана во 1867 година прво
како Национален комитет. Како директор на грчкото училиште во родното село го одбива обидот да се воведе
црковно-славјанскиот јазик во црковната служба. Во 1871 година, заедно со гркоманите од Костур, го
протерува македонскиот преродбеник Георги Костадинов Динков, поради воведување на народниот јазик и
употребата своите учебници во будителската дејност во костурскиот реон.
Во 1875 година добива стипендија и студира филологија на Универзитетот во Атина. Во 1879 година бил
назначен за директор на битолската грчка гимназија, но, во 1889 година е отпуштен заради револуционерна
дејност по што заминува и живее во Александрија.
Меѓутоа, Циулкас кој покрај грчкиот добро го познава македонскиот јазик, за да се спротивстави на бугарската
пропаганда во Западна Македонија се користи со тезата дека македонските славјански дијалекти се поврзани
пред се со древно грчкиот јазик, а не со бугарскиот јазик. Во 1907 година во Атина издава речник „Придонес
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кон двојазичноста на Македонците преку споредба на славофонскиот македонски јазик со грчкиот“ со над
4.000 зборови од македонските дијалекти, кои според него потекнуваат од дорскиот древногрчки дијалект.
Циулкас, човекот од македонското село Горенци, образован на Универзитетот во Атина, на 350 страници се
обиде да докаже дека славофонскиот македонски јазик не бил бугарски, туку антички дијалект. Фокусирајќи се
на фонологијата, синтаксата или морфологијата на слафонскиот македонски јазик, тој докажува дека клучните
елементи на македонската лексика не се од славјанско, туку од грчко античко потекло. За да докаже дека
јазикот на македонските славофони е поблиску до античкиот грчки, отколку до новогрчкиот јазик, тој прави
анализа на над 4.000 зборови. Тој открива и поткрепува дека македонскиот јазик содржи повеќе од над 1000
Хомерови концепти и од секој може да се произведе многу зборови. (Не случајно се врти тезата дека
Хомеровата Илијада и Одисеја биле напишани на македонски јазик со македонско писмо).
Во заклучокот на Циулка стои дека славофонскиот македонски јазик е автохтон и мајчин јазик на античките
Македонци. Циулкас умира во 1915 година, но, неговата книга е реиздадена во 1991 година и останува
неговата теорија со која тој докажува дека денешните Македонци се вистински наследници на античките
Македонци. (ФБ- 15.09.2019) Дорскиот говор бил пелазгиски, а Македонците и Хелените биле Пелазги !
МАКЕДОНЦИТЕ ДОМОРОДНИ СО ИСТОЧНОСРЕДОЗЕМНОМОРСКИ ТРАДИЦИИ, А КРИЕНО СО ВЕКОВИ!
ПА СЛЕДИ НЕ ВАЖАТ СПОГОДБАТА СО ЕЛАДА, ДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА И РАМКОВНИОТ ДОГОВОР!
ДО КОГА ЌЕ БИДАТ ВО СЛУЖБА НА ТУЃИ ИНТЕРЕСИ ВОДАЧИТЕ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ И СÈ ДРУГО ?!
Па во написов се внесени некои написи со кои се објаснува, Македонците се домородни- антички=етнички:
Во претходните написи пишував, Македонците седеле на камен за празнење на негативната енергија што се
среќава и во Јапонија- на камењари.Следи во Дојран се лови во мандри, како во Кина и Јапонија. До островот
Окинава имало потонат град на белата раса со свое писмо. Па врската на Македонците била стара со многу
милениуми во старата ера. Овие традиции биле од постледеното доба- белата раса се селеле на истокот.
Сонцето било симбол на белата раса со крвна група А и на Јапонците со крвна група А 38% со ген прилив до
40% со оддалеченото сонце без сончевите зраци.Следи Нарамсин, внукот на Саргон, со шеснаесет зраци
итн.
До денес Македонците опстојувале, што се потврдува со нашите традиции кои се истоветни. Ако се читаат
авторите, се гледа носиите биле истоветни, се скокало играло како во денешните играорни групи, со исти
инструменти кои се среќаваат кај античките Македонци во Пакистан, со исти градежи како во Бригија, а тие
биле Бриги со богот Арес кој се среќава дури во Пакистан. Македонците во Пакистан не познаваат никакви
Словени, затоашто такви народи никогаш и немало. Македонците во Пакистан се со македонски традиции
(правење вино, спремање на млеко и сирење...и исхрана како во Демир Хисар битолски со треви а според
вегетацијата...). Токму затоа Херман Бергер во 1935 година ја исклучил можноста за сличноста на тој јазик со
грчкиот итн. Со тоа што Македонците не го познавале коине, тој како јазик никогаш и 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- Илијада 3 в.п.н.е.
Птоломеи биле кавалџии и гајдаџии. Тоа бил и таткото на Клеопатра. Па таа говорела на македонски говор,
старо-египетски и неговиот наследник коине, со лага во 19 век старо-грчки, што се гледа и в Камен Розета во
Египет каде Македонците имале своја колонија. Дури последен египетски крал бил македонец Мохамед Али.
Според Г.Гриневич, во Русија, Подунавјето, на Балканот и Каменото Розета во Египет имало исти знаци со
исти значења. Па ова говори, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет имале ист јазик !
Според Еремиј Русо (Мавро Орбини-1601),Русите говореле со јазик како што бил на античките Македонци!
Г.Гриневич го одгонетнал писмото на Критјаните, кое било словенско со јазикот словенски (Хомеров, Р.И.)
Во Илијада се наведуваат музички инструменти, но не и еладската бузука, која била со потекло од Индија.
Па македонската гајда со најизворниот ритам 7/8 на Балканот бил македонскиот, кој денес го имаат дури и
Скотите. Нивното облекување без пантолони како во Пелагонија, и по 2/2 20 век, види во село Кукуречани!
Ј.Г. Хан (1865) вели: Во пределот Мариово „...ниту има некаде меѓу ним други народности. Мариовците се
мирни луѓе, кај кои не се знае за разбојништво, убиства па ни за крадење на добиток. Се раскажува дека во
повеќе села е толкаво гостопримството, да ни за самата своја жена не се љубоморни“.
Секаде се краде, убива..., но не кај Мариовците- тие како домородци биле питоми, со стари традиции...
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Иво Вукчевиќ наведува: „Постојат докази дека словенските населби можда датираат уште од времето на
почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои географски имиња од
периодот имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност
биле некој од народите кои говореле со словенски јазик’ “. (Пајонци=Пеонци само со својот Итер Пео, Р.И.)
Следи бидејќи „словенските населби можда датираат уште од времето на почетокот на старата Грција“, а и
„древните Пајонци можда всушност биле некој од народите кои говореле со словенски јазик“, сè е јасно !
Во Википедија се кажува: Чулкас „во 1907 година издава речник ‘Доприносите на кон двојазичноста на
Македонците во споредба на славофонскиот со грчкиот’ со над 4000 думи од македонските диалекти, кои
според него произлегуваат од дорскиот древногрчки дијалект“. Па овој и другите биле само Хомерови.
Уште ако кон ова да се додаде и германскиот лингвист Пасоф (1815), кој наведува, Хомеровиот јазик бил
словенски (чешки и словачки), Македонците со фалсификатот историја на Елада одма си завршуваме! ...
Во заклучокот на Циулка стои дека славофонскиот македонски јазик е автохтон и мајчин јазик на античките
Македонци. Циулкас умира во 1915 година, но, неговата книга е реиздадена во 1991 година и останува
неговата теорија со која тој докажува дека денешните Македонци се вистински наследници на античките
Македонци. Следи едно: антички=етнички Македонци со Хомеров јазик. Него и други Елада одма ги убила!
Одговорот е едноставен, жителите на Елада во 19 век биле само Словени, со словенски јазик кој бил со
словенски акцент. Па ова што го утврдил Ј.Ф.Фалмераер, го потврдил и Макс Фасмер, во неговата книга
„Словените во Грција“ (1941). Кај него се најдува темниот вокал кој бил само словенски. Бидејќи во коине, 19
век таканаречен старо-грчки јазик, кој бил македонски Александријски Птоломејов јазик, наследникот на
старо-египетски, не постоел темен вокал, во Елада како и на островот Крит живееле само Словени, кои не го
знаеле коине и наследник катаревуса. Ова ни објаснува темниот вокал бил само словенски, што говори Елада
била словенска. Од друга страна, според Фасмер, на островот Крит имало словенска топонимија, а тоа било
дури пред таканаречената преселба на Словените од 6 в. Следи бидејќи на островот Крит топонимијата била
словенска од старата ера сè до 6 век кога на Балканот се појавиле Склавините, а склава означува област, кои
ги обожувале египетските божества Исис и Хорос, дури и персискиот бог Митра, Склавините биле домородни.
Бидејќи Фалмераер истакнал, во Елада немало Хелени кои би го говореле коине, книгата била забранета:
Затоа грчкиот автор Димитрис Литоксоу, „Измешана нација...“, пишува: „Фалмераер беше првиот европски
интелектуалец кој го подржа на безусловен начин прекинот меѓу древните и современите Грци. Германецот
Pauw, Прускиот Bardtholdy и Англичаните Gell и Thornton, кои му претходеа, во споредба со него беа прости
‘гркомрзци’ (Симопулос 1975, стр. 45)“. Ова било само поради тоа што во Елада немало Хелени со јазикот
коине туку само Словени со словенски јазик., дури со акцент (Фалмераер).
И затоа „Требаше да поминат 149, односно 172 години, за да се преведат од еретиците Константинос
Романос и Панделис Софсоглос, неговите дела ‘За потеклото на денешните Грци’ (Фалмераер 1984) и првиот
том ‘Историјата на полуостровот Морија во средниот век 2002)“. (Гркот Димитрис Литоксоу)
Следниот Х.Р. Вилкинсон говори за „Картата на В. Милер од 1842- Тезите на Ј.Ф. Фалмерајер, 1830.:
Филелинистите 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...“.
Бидејќи Хелените не го говореле хеленскиот јазик коине, тие биле словенизирани со од словенски јазик.
Најбитно е што според М.Фасмер, на островот Крит имало словенски поими пред Словените. Ова говори,
словенски преселби немало, туку словенските поими биле само Хомерови- само Хомеров=словенски јазик.
Академикот Петар Илиевски истакнува дека византиските извори регистрирале бројни словенски имиња на
места кои се распространети и на грчкиот Пелопонез и на Крит, како што се: Белица, Бистрица, Горица,
Ораховец и др. Тој наведува дека некогаш познатиот полски славист од чешкиот универзитет Збигњев
Голомб, анализирал сто педесет словенски имиња на места на Пелопонез, од I век до доаѓањето на
Словените од византиските автори, каде заклучува дека содржат јужнословенски јазични особини, иако во тоа
време Словени немало, што поново укажува на заеднички особини на јазикот и писмото...“.
Во Летописот на Монемвасија се наведува, кога на Пелопонес дошле Аварите кои биле Монголи, тие таму ги
нашле Склавините. Следи Склавините биле домородни на Пелопонес. Па склава означувала област на наш
јазик, а тема на коине. Склавините биле само Повеќебожци- Римјаните=Ромејци само Христијани.
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Макс Фасмер наведува: „Конечно е уште доказот од XV век за понатамошното живеење на Словените на
Тајгетос да се спомене местото од опишањето на патувањето на Ласкарис Кананос во Германија и северни
земји, чие постанување е одредено од Василев (Buzeskul- Festschrift S. 397ff.) во годината 1412 -1418. Гркот
таму ја опишува околината на Либек и ја наведува земјата Сθλαβουνια Тој тогаш додава забелешка за
сродноста на либекските Словени со Зиготите на Пелопонес“. (па само Склавини, Р.И.)
Следи да се заклучи: Склавините (тн.Словени) на Пелопонез биле домородни со склавинскиот јазик.
“Модерните Грци биолошки се многу поблиску до Словените одошто до старите Грци. Денешните Грци се
само хеленизирани Словени кои се хеленизирале со примањето на христијанството”, пишува Збигњев
Голомб во своето дело “Јазикот на првите Словени во Грција, 7 и 8 век (The lenguage of the first Slavs in
Greece: VII-VIII Centuries), објавено од МАНУ во 1989 година. („хеленизирани Словени“)
Бидејќи се говори за Еладците кои биле Хелени, а Хелените биле Пелазги како Македонците, сè е јасно.
Како доказ дека Македонците се домородни, ние сме ДНК- блиски на Критјаните, а не на Подунавците и на
Заткарпатци каде не се обожувал Дионис=дианис=дианиш=пианиш,Опиум=опи ум, Еумен=е умен=ум мен!
Луј Леже (1901) наведува: „Во време на Проб имаше јак дожд и голема бура...После потопот и кога луѓето се
поделиле на многу ‘јазици’ владеел Местро од племето Хам, а по него Еремиј, па Феост, кого Египќани го
викаат Сварог...Фест го уништи тој закон, и уреди, секој човек да има само една жена, а секоја жена само
еден маж. Кој би го повредил овој закон бил фрлен во една усвитена печка да изгори.Затоа го викале Сварог,
и Египќаните го обожувале. После него владеел 7470 дена неговиот син, по име Сонце, кого го викале
Дажбог. Синот Сварогов, крал Сонце кој е Дажбог, беше снажен човек..“.
Бидејќи Египќаните имале словенска митологија (Сварог, Дажбог...), словески народи немало-тие се лага!
Следи според Кавендиш- Линг, посебно значење имале допирите помеѓу Словените и различните ирански
племиња. Тие ги наведуваат зборовите како бог или „бог“, rayl (“Raj” и svyat или sventi што значи „свет“).
Обожувањето на Сонцето било словенско и иранско. Се мисли дека дека Сонцето и оганот биле деца на
богот Сварог за кого се верувало дека од Сонцето се раѓа топлина и светлина. Втор е Стрибог, богот на
ветерот чии деца се ветрови на небото. Симаргл е ирански Симург, крилато чудовиште. Исто така од животна
важност била женската божица Мокош која одговара на иранската Анахити (или ерменска божица Анахит).
Името Мокош значело „влага“ (мокриј на современ руски), кое укажува на врската помеѓу култот на водата и
дождот и плодноста и изобилие. Словенскиот пантеон- Велес или Волос бил бог на роговните животни. Ова
име се споменува во 10. столетие во руските списи. „Во христијанството тој бог се појавува како византиски
св. Блаж, кој на словенски се нарекува Влас или Влах. Тој денес е заштитник на стоката“.
Меје и Вајан: „Помеѓу словенскиот и иранскиот се запазуваат некои чудни сложувања кои не потекнуваат од
позајмиците направени по одвојување на јазиците“. Токму и затоа овие имале ист прастар јазик (корен).
И овде се наведе: „посебно значење имале допирите помеѓу Словените и различните ирански племиња“.
Па „историски“ Словените на Балканот се појавиле во 6 век, со исламот- словенскиот јазик бил Хомеров.
Токму еве нешто и за во Западна Азија:авторите говорат за граничните индоевропски јазици на Анадолија,
северен Кавказ и Блискиот Исток. Затоа следел хетитскиот бог Перуас, каситскиот бог на сонцето Суриас,
хетитски господар Ишан... На високите планини и оддалечените долини на Хиндукуш, на пример, Парун е
кафирски бог на војната; во Авганистан, неговото име на јазикот пушта е Перун. Ама следи дури во Перу.
Според Афанасиев, Перун бил превод само на Зевс. Луј Леже пишува, Перун не се обожувал на Балканот.
Следи на Балканот Повеќебожците ги обожувале египетските Хорус со Исис, и персискиот Митра. Ваквите
обожувања ги забранил Јустинијан, што било во 560 година. Јустинијан бил прв христијански цар. Тој како
таков во 529 г. ја затворил повеќебожната Платонова академија во Атина- тој сè повеќебожно истребувал.
Кај Римјаните (Ромејците)=Христијаните службен јазик бил коине- кај Склавини=Повеќебожци народниот.
Народниот јазик на островот Крит бил според писмото со црти и рецки. Па тоа писмо биле руни, венетско
(словенско), етрурско, германско и руско. Македонците пишеле со црти и рецки- потоа го презеле јонското.
Бидејќи Критјаните сакале со Бугарите, чиј јазик бил словенски со говор од Варна, имало долги расправии.
Ова било повод во Букурешт да се расправа дали Крит да и’ припадне на Бугарија. Следи сè до денес има
заговор од Ватикан, Англија, Германија...да се истреби сè православно-Бугарија била принудена таа да се
откаже од островот Крит.Сакала или несакала Бугарија се откажала од островот Крит(Букурешки договор).
Во член 5 се вели: „Формално е договорено Бугарија отсега да се воздржи од каква и да е претензија врз
островот Крит“. Тоа што се барало, Бугарија прифатила. Бугарија од руска станала германска како Елада!
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Како што во Крит народен јазик бил само наш Хомеров, кој бил само славенски и само славо-македонски,
исто било и со Еладците. Како што од 1868 година се одродиле Еладците од Хомеровиот јазик кој бил наш
јазик, од 1913 година Критјаните си се одродиле од Хомеровиот јазик. Она што се случило со Еладците од
1868 година и Критјаните од 1913 година, се случило и со Македонците под окупација на Елада, воглавно од
1981 година кога Европа ја примила Елада, и таа злосторничка Европа сè до денес на Елада и давала
огромна количина на средства само за македончињата да се градат градинки, тие да го заборават својот
родителски јазик, кој бил е и ќе биде само Хомеров. Па ова Ватикан, Англија, Германија...и САД го знаеле!
Ова што овде се кажува е со цел да знаете зошто само македонската нација не е заведена во ООН, само таа
постоела во старата ера, а основ за нација била државата- само со македонска држава, а не еладска!
Источноторимско Царство=возбновена античка Македонија, со македонска династија, дури и македонска
ренесанса, која постанала италијанска. Како што ренесансата станала италијанска, и македонското грчко !
Следи со коине (тн.старо-грчки), катеревуса и димотики не се разбира славо-македонскиот Хомеров јазик.
Со тоа што грчкиот лингвист Чулкас говори за Македонци, Македонците постоеле. Ама тој говори и за како
Словени- Словени произлегува од Слово и Божјо Слово, проповедано и од Македонецот од Солун Кирил!
Дополна: Словенството било само според Слово, а имало и Божјо Слово. Сè ова постоело кај египетскиот
Птах, локалниот бог на Мемфис, Платоновиот и Христијанскиот LOGOS СЛОВОТО, што се најдувало во
Евагелието на Св.Јован, читано на Велигден, и Кирил. Најдобар пример биле Русите. Тие пишеле со црти и
рецки, па биле „роцки (роски) народ“. Само по тајната христијанска мисија во Русија на Солунските Браќа,
Русите го прифатиле Словото и Божјото Слова. Токму и само ова било повод, Русите само во 860 година да
се изјаснат за Словени, што го наведува само цариградскио патријарх Фотиј во 860 год, а не пред 860 година.
Следи да се разберат Склавини=тн.Словени и Словени според Слово и Божјо Слово, со јазикот Хомеров !
Првиот христијански јазик бил коине. Од него произлегува катаревуса. Како последен јазик бил димотики:
Сите во светот учеле, учат и ќе учат, Хомеровиот јазик бил само еладски ! Дали тоа било вистина и како тоа
може наједноставно да се утврди ?! Ако Еладците со својот еладски јазик го разбираат Хомеровиот јазик,
Хомеровиот јазик би бил еладски. За жал на вистината, Еладците со јазикот катаревуса од 1868 год., кој
произлегол од Александријскиот Птоломејов јазик коине (19 век таканаречен старо-грчки) и понароден
димотики службен од 1977 година никако не го разбираат Хомеровиот јазик ! Па дали има следно појасно
објаснување ? Ако Хомеровиот јазик бил разбирлив со коине и неговите коински наследници катаревуса и
димотики, Илијада од Хомеровиот јазик на Атина немаше потреба да се преведува на коине, и тоа само по
300-та г.п.н.е. на коине, и тоа само во 3 век п.н.е. во Александрија ! За доказ на сè наведено се објаснува:
Х.Р.Вилкинсон пишува: „(1) Грчкото национално движење. Кон крајот на осумнаесеттиот век, грчкото
национално движење, во форма на литературна ренесанса, беше во полн ек, предводена од човек каков што
беше Регас (1753-98), автор на грчки револуционерни песни и организатоа на патриотското тајно друштво, и
Адаманидиос Кораис (1748-1833), кој ги издаваше грчките класици и помогна во реформата и прочистувањето
на грчкиот литературен јазик...“.
„Филеленистите 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...“.
Па Еладците немале капка хеленска крв туку таа била словенска- хеленскиот јазик коине не бил народен.
„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 на 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 полуостровот. Грчкиот поет Соломон
(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 претпочиташе повеќе отколку онаа на живиот како основа за рук (службен)
јазик на Грција, и Кораис Katherévousas или прочистен грчкиот јазик кој се одржа до 1917 и покрај опозицијата
на многумина еминентни луѓе од културата каков што беше и Јон Психарис (1854-1929)“. (Катаревуса го
прифатила Цариградската патријаршија во 1868 година, Р.И.)
Се наведе за новиот еладскиот јазик: „еден јазик кој никој не го зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го
зборува“. Затоа следи никогаш немало национален јазик. Народот говорел со Хомеровиот словенски јазик.
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Според Х.С.Вотсон, се направила грчка држава, ама требало да се создаде и грчка нација. Па се појавил
компликуван проблем за јазикот во новата држава со новиот вештачки јазик, за кого полемиката траела и во
третата четвртина на дваесетиот век. Ханс- Лотар Штепан пишува: „Кораис околу 1850 година (по Христа) од
старогрчкиот (коине, Р.И.) изведе јазик за настава и официјален државен јазик“. Па значи, без ништо еладско.
Според А.А.Јоанидис и А.А.Белецки, во „Новогрчки руски словар“, во Москва од 1961 година, се наведува: Во
катаревуса јазик постојат четири падежи (номинатив, генетив, акузатив и датив). Овој официјален јазик бил
неразбирлив за обичниот човек, ама само за образованите луѓе вработени во државни служби и црквата.
Значи, овој јазик не бил народен за да го разбира тн.грчки народ. Затоа без грчки јазик. Овој не се викал
грчки, туку само ромејка (румејка). Ова било дури во 1924 година, што го потврдил Густав Вајганд. Тогаш уште
народот бил ромејски=римски. Коине имал 6 падежи, а грчкиот 4 како германскиот, оти грчкиот бил правен по
германски налог. Бидејќи грчкиот (катаревуса) народот не го разбирал се отишло на уште понароден, со
повеќе Хомерови=тн.словенски зборови- димотики. Х.Н. Брејлсфорд вели: „Прашањето за флексијата е уште
посериозна: димотики е јазик што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, а дури се
стреми да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што се определува со
азкузативот“. Со предлогот е како македонскиот. Исто така, веќе се оди на 2 падежи. Токму затоа јазикот се
доближува до Хомеровиот јазик во Атика. Ова го потврдил Григор Прличев. Тој со коине многу убаво се
изразувал, а тоа не било со мајчиниот, што важи за народниот во Грција, кој според Вајганд бил „недостоен
да служи како литературен“. Па од атичкиот двопадежен говор не потекнал коине.
Па секој народ мора да поседува по еден јазик со кого народот ќе се разбира. Единствен народ со четири
јазици биле Еладците, што е комедија! Бидејќи јазиците не се разбирливи, следела трагедија! И што биле
Еладците како народ ? Само траги-комедија, дело на Европа, со векови ги истребува само Македонците!
Русија ја ослободила Елада. Следствена на тоа, првиот претседател на Елада бил Каподистрија, руски
дипломат. Англија направила пуч, Каподистрија бил убиен и убијците се криеле во англиската амбасада во
Атина. Атина била село и без канализација. Наследник бил баварскиот принц Отон. Па тој за да биде крал на
Елада, тој морал да премине во православието. Па така тој бил само грк, припадник само на Цариградската
патријаршија- тогаш немало еладска црква за тој да биде еладец. Покрај него, Баварија испратила свои
Баварци, кои го граделе селото Атина- Собранието на Елада било со ист нацрт како што било и во Минхен, со
баварско знаме, до денес еладско. Прво се направила канализацијата, само тек потоа Отон со свои Баварци
дошол во Атина. Службени јазици биле македонскиот коине, од Германците таканаречен старо-грчки, кој бил
Александријски Птоломејов јазик, наследник на семитскиот старо-египетски јазик. Ова било повод со коине и
неговите наследници (катаревуса и димотики) да не се разбира-л само нашиот Хомеров словенски јазик.
Покрај коине, службен бил и германскиот и францускиот. На баварски, атички и брзјачки и не се пишувало.
Брзјакот Григор Прличев, како и кралот Отон, како припадник на Цариградската патријаршија бил само грк.
Како што Цариградската патријаршија била султанова, султанова била и Бугарската егзархија. А султанот неа
ја основал во 1870 година. Тоа било со цел меѓусебно да се истребуваат султанови Грци и султанови Бугари.
Ова го признал и самиот султан, кој велел, им набив клин (Штепан), а страдале само Македонците: Црквите
од Егејскиот дел на Македонија се само под Цариград не под Атина- Грците и Бугарите само црковни народи.
Па еладскиот крал охриѓанецот Григор Прличев го прогласил за дефтерос од дефтер=де фтер=втер=втор
Омер (Брсјаците првото х не го изговараат: ајдук, ајвар, армоника, отел...). Григор Прличев го учел коине и на
него пишувал. Бидејќи Цариградската патријаршија не го признала катаревуса до 1868 година, следи тој како
наследник на коине не бил признат. И затоа брсјакот Григор Прличев пишувал само на македонскиот коине.
Григор Прличев на коине ги објавил Сердарот зашто бил и награден и Скендербег. Во Скендербег ги нема
Гегите, а Геги биле Черкезите и Татарите. Следи во Сердарот се наведени Гегите. Во 19 век Черкезите и
Татарите меѓу Шар Планина и Врање биле населени: ...1840: “ до „во областа Ниш- Врање“ (М.Мекензи и
А.П.Ирби). А по Кримската војна меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000
Черкези (Г.Вајганд, 1924), кои биле страв и трепет за православните. Тоа што било во 19 век и денес трае.
Бидејќи семитскиот коине не бил разбирлив за народот со Хомеров славо-македонски јазик,свештениците,
трговците и учените во коине внесувале Хомерови зборови. Така се правело вулгарни (народни) коински
јазици. Таков бил катаревуса, дело на Кораис, по налог не Германците од Минхен и Виена.Бидејжи Кораис
бил од Смирна, тој го говорел народниот говор од Смирна, а не од Атина, и затоа тој во коине внел збора од
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Смирна, а не од Атина. И затоа јазикот се усложнил. Па и овој семитски јазик бил тежок и неразбирлив. И ова
било повод да се внесат уште повеќе народни елементи, и произлегол димотики. И следи имало три јазика.
Бидејќи во катаревуса и димотики бројот на коински елементи е различен, во првиот побројни и вториот со
помалку збора, делата на Григор Прличев не можат во потполност да се разберат. Па со ова се потврдува,
јазик=народ, а во Елада во употреба биле четири јазика за четири народи. Затоа следи прашање: дали се
чуло видело народ со 4 јазика ? Па само Еладците изродите од Хомероивиот јазик ! Страдале Македонци!
Па следи само со Лондонскиот протокол од 3. февруари 1830. Грција била призната за независна држава.
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. поданици на Римската Империја. Тие, како престолнина на своја нација и религија го сметаа
Константинопол, а не Атина“. Истото го потврдиле и други патеписци...
Па не се работело за Грци туку само за Хелени. Исто така, постоеле само Римјани=Романи=Ромејци.
Произлегува дека селото Атина во вториот милениум во новата ера никако немало важност, што го
наведуваат и другите автори. А главен град на христијанскиот народ и религија бил Константинопол.
На кој јазик говореле и говорат Македонците ? На Хомеров јазик, кој бил славо-македонски (Чулкас- 1907).
Бидејќи Македонците говореле со Хомеров јазик, кој бил само словенски (германски лингвист Пасоф-1815),
тој морал да изчезни. Следело од коине, кој бил Александријски Птоломејов јазик од 300-та г.п.н.е., само од
македонска Александрија, 19 век прогласен како старо-грчки, само по налог на Виена и Минхен, бил создаден
катаревуса, во употреба од 1868 година. Бидејќи катаревуса, германско дело, тој бил како германски јазик со
четири падежи (Н, А, Д, Г), а народниот Хомеров јазик бил безпадежен, следи да го внесе димотики од 1977 г.
Љубомир Домазетовиќ, стр. 266, наведува: „Јазичната двојност во грчкиот се одразува сè до денес, иако
1977. година службено се укинува катаревуса и се воведува димотики како јазик на општественото комуницирање“. Се потврдува, еладскиот народ останал најмлад на Балканот, што било само од 1977 година !
Еј Македонци, до кого Вас ќе ве оспоруваат Шкиптари со јазик од 1972, Бугари од 1974 и Еладци 1977 г. ?!
Од 19 век како турски колонисти се Арнаутите, и тоа Геги (Черкези и Татари) 90% и Шкиптари=Тоски 10%. Па
шкиптарскиот јазик бил и татаротурски (Г.Мајер) без родови, порадишто Арнаутите грешат со нашите родови.
Се заклучува, сите во Ватикан, Европа и САД знаат, Македонците си опстоиле, и затоа тие нас не бришат!
(ФБ- 15.09.2020) Повеќе пати сум ги прозвал Христијан Мицкоски со вршките на ВМРО-ДПМНЕ..., а се молчи !
КИРО ГЛИГОРОВ И БОРИС ТРАЈКОВСКИ ВО СЛУЖБА НА АЛБАНЦИТЕ- БЕЗ НИКАКВА РЕЦИПРОЧНОСТ... !
Автор сум на мноштво книги во кои ги теретам Киро Глигоров и Борис Трајковски дека тие работеле во
служба на туѓи интереси, од кои сè до денес македонскиот народ страда... Еве што денес (15.09.2016) го
прочитав во написот на Емилија Гелава која биле сведок за следново: „А сега една кратка добронамерна
приказна... за бате Зоки‘то кој не е толку млад ама е многу зелен политички.... Септември 1993г. во Њујорк
Киро Глигоров ги прими претставниците на Албанците во САД и им искажа согласност за нивното барање во
Македонија ова малцинство да си ги пишува личните податоци во личните карти во Р.Македонија на албански
јазик. Јас, која случајно се најдов на местото на настанот зачудено го прашав - зошто Претседателе се
согласивте? „Ако, нека си ги пишуват луѓето имињата на свој јазик“, ми одговори. Премолча кој го посоветувал
така, а од денешен агол не е тешко да се претпостави чии совети слушал. Нема потреба да потсетувам
посебно што му се случи во октомври 1994г., си остана ќор и презрен од Македонците до крајот на животот.
Во септември 1999г, уште послучајно бев сведок на следнава сцена - вториот или третиот ден од почетокот
на претседателската кампања кандидатот Борис Трајковски по една важна театарска премиера влета во
просторија и на четворицата присутни со насмевка од уво до уво ни соопшти - „Готово е јас сум претседател!
На паузата од претставата се сретнав со лидерите на ПДП и ДПА и они ми соопштија дека имаат налог од
американската амбасада, Албанците да гласаат за мене“, бликаше Борис Трајковски од среќа. Бев стаписана,
тогаш не знаевме баш толку очигледно дека политиката и изборите така се одвивале. Уште помалку има
потреба да потсетувам како заврши кутриот човек Трајковски кој како претстедател на Македонија им ги
изврши највалканите нешта на своите наредбодавци против Македонија. Затоа бате Зоки‘то тресни си ја
малку таа црпната „црпка“ и не си играј со оган, не е на арно да си ја распродадаваш татковината туку така,
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поточно за да дојдеш на власт против волјата на македонскиот народ, ич не е на арно! Македонија не е ниту
твоја, ниту ничија вересија!“. (ФБ- 15.09.2016) Бандитите на САД ги продолжуваат злосторите врз Македонци!
НОВОБУГАРИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ, А СТАРОБУГАРИТЕ ТАТАРИ СО ТАТАРСКИ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК !
Во Бугарија , во БАН , далечната 1895 године се водела јавно полемика дали Бугарите се Македонци или
Татари , Монголи , Кинези и сл.
Во име на бугарската наука, полемиката ја водел Кузман Шапкарев, од охридско, зет на Димитар Миладинов,
- “ Ето какво като се докаже веднажъ чрѣзъ Драгановия и Ястребовия сборникъ че македонцитѣ си славяни а
не бълтари а от друга страна че тѣзи послѣднитѣ не сж славяни а татари монголи или китайци ето че ще се
пристящи къмъ втората крачка да се доказва че македонцитѣ като особенъ славянски народъ нѣмайки си
особно друго народно име непрѣмѣнно ще да ся от единъ народъ съ нѣкой отъ съсѣднитѣ славянски народи
слѣдователно като нѣма по съсѣдень до нихъ славянски народъ другъ освѣнъ сърбитѣ то по необходимость
трѣбва да ся часть отъ сръбския народъ т е македонскитѣ славяни не сая друго освѣнъ чисти сърби
побългарени до нѣгдѣ чрезъ екс българска пропаганда “
https://books.google.mk/books?op=lookup&id=jdUVAQAAIAAJ&continue=https://books.google.mk/books%3Fid
%3DjdUVAQAAIAAJ%26pg%3DRA1-PA51%26dq%3D%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BA
%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%25A3%26hl
%3Dmk%26sa%3DX (ФБ- 11.09.2021)
ГЕРМАНИЈА И ГЕРМАНЦИТЕ НЕПОЗНАТИ ВО ИСТОРИЈАТА- ФАЛСИФИКАТ ТАЦИТ САМО СРЕДЕН ВЕК !
ШТО БИЛО СО АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ? ЗА ГЕРМАНСКАТА ШКОЛА САМО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ МРТВИ!
Не принудувала, принудува и ќе не принудува Германската школа, Македонците не постоеле ! И што станало
со нив ?! Само Македонците ги задесила космичката катастрофа и само тие изчезнале, а постоеле Германи !
Пак, името Герман било тракиско име (Г.Вајганд), ама и словенски бог и Склавините источно од реката Рајна,
кои Апостол Бонифациус во 8 век ги покатоличувал имале само тракиски традициии, кои биле истоветни со на
античките Македонци. Традициите споредено со наводите кои ги наведувал Херодот кој познавал само Келти,
биле истоветни со на Македонците кои денес ги задржале етничките Македонци. А пак, според Видман, Отон
со Самуил и еден негов брат кој не бил познат тие разговарале на склавински јазик,Склавините=повеќебожци.
Според Х.Џ.Велс, митологијата на Германите била истоветна со на Словени (Склавини). Сè ова говори ништо
немало германско. Според Иво Вукчевиќ, Германија била словенска. А Германците непознати во историјата !
Х.С-Вотсон пишува: „Друга разлика...Такви биле племињата кои Римјаните ги затекнале во Галија и Германија
(не постоел галски или германски народ)...“. Пак, за Германија и Германи прв говореле само некој си Тацит !
Следи прв кој посумњал за постоењето на Тацит бил Волтер, додека Хартиус уште 1709. година тврдел дека
„Германија“ настанала во средниот век. Секоја историска литература ги споменува само царевите на
Светоторимско царство на германската нација, при што треба да се запримети дека звањето Rex Germaniae
прво го прифатил Максимилјан I 1508. година (Л.Г.Гајзе). Во 18. век многу посумњале во оригиналноста на
Германија, како што бил Beкker од Раценбург, додека Грим и Ебел тврделе дека ја напишале калуѓери по
наредување на Фридрих II, итн. Значи,Тацит никогаш и не постоел, тој бил само фалсификат во средниот век!
Следи Германци немало, а тие тврдат античките=етничките Македонци се мртви, заборавајќи дека во 19 век
од нив прогласениот само старогрчки јазик бил македонскиот коине, наследник на староегипетскиот со кој и
неговиот наследник катаревуса од 1868 год. не се разбира-л славо- македонскиот Ран-хомеров јазик, што го
потврдил грчкиот лингвист Чулкас (1907)- тој бил обесен, а многу други како него убиени. Злото продолжува.
Следи Германците денес античка=етничка Македонија им ја поклониле на своите германски држави Елада со
своите Цигани и индискиот музички инстримент бузуки, Бугари Татари и татарско- черкеските Геги од северот
на Шкиптарија како Гегелак, што важи и за со Јужна Србија гегелачко Косово- православни злосторници. (ФБ15.09.2019) За сè македонско да се заврши бил Рамковен договор, спогодба со Елада и договор со Бугарија!
ЕВРОПЈАНИТЕ БИЛЕ САМО ЕДЕН ИСТ НАРОД- ОДРОДЕНИ СО КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) И ЛАТИНСКИ !
За време на последното ледено доба кое траело од 0,5- 1,0 милион години Европа не била населена. И затоа
следи белата раса опстојувала во Левантот. Преселбите биле од постледено доба, од Источното Средоземје,
од и преку Балканот, по течението на реките Вардар- Морава- Дунав...низ сета Европа. Сите преселби биле
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вршени со говедото, а европското говедо било само балканско. Исто така, и сите домашни животни биле со
источносредоземноморско потекло. Така Европа од и преку Балканот ја населувал народот. Па тој бил еден
те ист, Пелазги со варварски јазик. Пелазги биле Хелените, Македонците, Етрурците, Римјаните... (Херодот,
Тукидид, Платон, Јустин, Дионисиј...). На варварски јазик говореле Склавините на Балканот (Приск, Прокопиј,
Јордан), кои на Балканот се создаваат од 6 век н.е. Како повеќебожци тие го обожувале Хора, кој бил како
египетски Хорус и Кришна на Ведите во Индија. И токму затоа следи, Склавините биле домородни со својот
пелазгиски=варварски=тн.словенски Хомеров јазик...
Александар Македонски го освоил Египет, основал град Александрија, во кого владееле Птоломеите со својот
пелагонски говор- битолскиот. Тие го заменале старо-египетскиот со коине. Па за коине да го замени староегипетскиот, тој морал да произлезе само од семитскиот староегипетски јазик. Следи за коине првиот речник
и граматика биле составени во 300-та г.п.н.е. Ова било повод Илијада од јонски јазик кој бил Хомеров (само
словенски Пасоф- 1815 и само славо-македонски Чулкас- 1907) само во Александрија, и тоа само по 300- та
г.п.н.е., во 3 век п.н.е., да биде преведена на коине (19 век таканаречен старо-грчки). Бидејќи Апостол Павле
не го познавал јонскиот на Атина туку само коине, коине станал прв христијански јазик. Со тоа што со коине и
неговиот наследник катаревуса од 1868 год. не се разбира-л Хомеровиот јазик, коине бил семитски од Египети Македонците во Пакистан коине не го познаваат.
Лив Андроник (240 г.п.н.е.) ги преведува делата на Хомер на латински. За тоа да се направи, тој во коине
внел Хомерови збора од Рим, а Римјаните говореле варварски=пелазгиски (Дионисиј кој во 1 век н.е. живеел
во Рим). Така се создал латинскиот. Бидејќи латинскиот бил беден со зборови, биле внесени уште 10.000
коински збора. За нив се говори за грчко (коинско) и латинско потекло.
Италија била пелазгиска, како што била Етрурија, а Етрурците го создале Рим. Етрурците пишеле со руни
како во нова ера и Русите- скадинавски и германски земји со руни во кои имало и Кирилични слова.
Па македонскиот Хомеров јазик содржел теме вокал. Темен вокал има шкиптарскиот ë, влашкиот ā со
романскиот, сите јазици во Франција- Французите се 50%-, португалскиот (...крајно е) и во Бразилија говорат
Црнци. Исто така, го имаат и Германите како умлаут: ä, ö, ü, а се изговараат како ае, ое, уе-е, шведскиот....
Бидејќи се говори за Британија, таа била со илирска култура од Балканот (Холдејн, Џ.Хокс, Мекалистер,
С.Пигот- за Пигот: цивилизацијата на Микена имала врска со жителите на британски острови...).
Бидејќи се говори за англиски јазик, а Европа била со словенски руни, со наш словенски темен вокал, а сета
Британија имала илирска култура со потекло од Балканот, поправилно СФР Југославија, англискиот јазик бил
изрод на македонскиот. Еве го доказот: За В. Дјурант, Рим бил царство на хеленистичката култура и во
латинскиот јазик влегле од коине десет илјади зборови. Па и затоа латинскиот јазик бил „копија“ на коине.
Х.Сетон-Вотсон пишува: „...во Англија постоеле два јазици. Освојувачите говореле некој провинциски облик
на француски. Англосаксонците, припадниците на повисоките класи и сите кои настојувале кон повисока
положба или повисок општествен статус под освојувачите, го научиле тој нормански француски...Во
раздобјето од отприлика 1250. до 1400. јазикот бил преплавен со француски зборови: отприлика 10.000
зборови влечат корен од тоа време...Лондон... Годината 1362. е датумот на симболичното значење: тогаш
англиски го надоместил норманскиот француски во судовите, и тогаш парламент прв пат е отворен на
англиски јазик“-од коине 10.000 збора во англиски. (ФБ- 15.09.2018) Јудид, ќерката на Шекспир, со 27 години
била неписмена, а Шекспир да биде автор на делата малку веројатно... Па германскиот јазик бил на Словенот
Лутер, а Германците ги обединал Словенот Бизмарк. Западно од Германија се романски јазици, а источно од
Франција готски јазици со их, инг...кинг... Кинески Пекинг=пе (град) кинг (владетел)- владеат кнез, крал и цар !
ЛАТИНСКИОТ ЈАЗИК СОДРЖЕЛ 80% ЗБОРОВИ НА БЕЛАТА И 20% НА ЦРНАТА 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

203
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, пишува: „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, латинскиод 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, сè 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.
ИМЕТО СЛОВЕНИ НЕМА ВРСКА ОД ВЕДСКИОТ КОРЕН ВЕН ТУКУ САМО ОД СЛОВО- ДОКАЗ: РУСИТЕ ДО
860 ГОДИНА НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ, СПОРЕД СЛОВО ТУКУ САМО РЕЦКАРИ, САМО СПОРЕД РЕЦКИ (РУНИ)!
На 14 февруари 2015 година беше објавен написот „Канда- македонско- ведски клуч на постанокот“:
„Геоглифот кај Свети Никола кој се гледа од небо и личи на буквата М или на трикратна стрела, со
ориентација север- југ...
Канда...се запишани во ‘Светото знаење’, дадено од Ведите...
Во старите египетски записи се наведува дека има седум подземни лакации во светот кои во структурата
имаат столб на чиј врв се наоѓа јајцевиден камен што се нарекува свет, син, филозовски итн. ...
Местото Канда... Инаку, во ведската азбука буквите се изразуваат како дихтонзи: КА, ЛА, МА итн. Затоа,
буквата М е М, но не МА.
Оттука, Маканда...Според ведската митологија Сканда, како мало дете е хранет од шест дадилки, нимфи на
Кртика, што на Запад е соѕвездието Плеада. Инаку, Пеон (бог исцелител на Пеоните) е син на Атлас и
П(л)еоне која е седмата ѕвезда на Плеада
Лингвистичката споредбена анализа...Бригите, кои се дел од древните народи што живееле на територијата
на древна Македонија, во Веда се првите луѓе од ‘централниот регион’ создадени од Ману, кој е првиот човек
што Господ го еманирал со задача да ги создаде првите десет народи на светот.
Значи, целта не ни е да докажеме дека има многу зборови кои се идентични со ведскиот... Поимот ‘словен’ во
својот корен го има ведското ‘вен, вена’, што значи, централно, главно, сонце, и едновремено значи и
‘составувач на ‘Веда’, па оттука Словените, генерално, се ведски народи. Познато е дека зборот веда денес
најчесто се преведува како ‘знаење’, но во речникот на македонскиот јазик, како и во Ведските записи,
неговото прво значење е ‘просветлување, молња’, зашто нема значење без миговно, секавично
просветлување. Оттука, Словен значи ‘вед’, просветлен или оној ‘со значење’.
Во Ведите се запишани имињата на најстарите пеонски племиња...“ ... ... ...
Се кажа: „Поимот ‘словен’ во својот корен го има ведското ‘вен, вена’, што значи, централно, главно, сонце, и
едновремено значи и ‘составувач на ‘Веда’, па оттука Словените, генарално, се ведски народи...Словен значи
‘вед’, просветлен или оној ‘со значење’ “.
Словен нема врска од ведскиот корен вен, затоашто Словен е според слово, а во слово и слова никаде го
нема в(ен) а без сло(в). Следи со словото се слови и слави, а никако со тоа не се вени ниту вани, поврзано со
Венети...Венди... Бидејќи Европа била воглавно венетска, во неа се пишело со венски руни. Такви биле и на
Етрурците со својот тн.словенски бог Перун, како и венетските Руси со Русија како Венеа итн. итн.
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Од изложеното се гледа, словенството било само писменост- според слово, без било што заедничко со вен.
Во прилог се наведува примерот само со Русите, кои никогаш пред 860 година не се изјаснале за Словени.
Македонската династија ги испратиле Солунските Браќа, Констанин и Методиј, во Русија на тајна мисија, за
тие таму да го шират христијанството. Тие кај Русите виделе, Русите имале преведени некои делови на
Библијата со рецки. Токми затоа, Русите биле само Рецкари. Или поточно „роцки народ“- „роски народ“ итн.
Русите во 860 година го нападнале Цариград. Тогаш цариградскиот патријарх Фотиј побарал помош од
Богородица, и тој со нејзината икона и наметка ги врвел ѕидините на градот. Одненадеж Русите се повлекле.
Па тој заклучил дека на Цариградчани им помогнала Богородица. Меѓутоа, ова не било така- дошла група на
Руси да им соопштат на своите собраќа дека Русија била нападната од Татарите итн.
Само Фотиј и тоа само во 860 година запишал, дека Русите се изјаснале за Словени. Повторувам: само тогаш
(860 година) се изјаснале за Словени, никогаш било кога некогаш порано- без словенски народи.
За наведеното да се потврди е најмеродавен доказ, а тој е оној што го запишал Нестор (11- 12 век). Тој
запишал, Русите потекнале од Илирија. Што тоа значи ? Само едно: Русите биле Балканци ! Меѓутоа, тие
тогаш не биле Словени туку само Рецкари. Бидејќи за Словени прв пишува само Фотиј, 100% сè било јасно.
Не случајно, руските автори, како што е битолскиот зет Г. Острогорски, 100% сè препишуваат од Нестор и од
Фотија, само не една онаа реченицата на Фотиј, дека само во 860 година Русите се изјаснале за Словени.
Што ова значи ? Ништо друго, само едно ! Руските автори се најголеми лажговци, а лагата била една и си
останала само една, со која се потврдува, Русите првпат за Словени се изјаснале само во 860 година. Па
токму и затоа, секој руски или било кој светски автор го оспори она што го пишува Фотиос или докаже дека
пред таа 860 година има наод дека тие се изјаснале за Словени, итно нека ја добие Нобеловата награда...!
СЛОВЕНИТЕ БИЛЕ ОДВРАТНА РАСА (АПОСТОЛ БОНИФАЦИУС-VIII ВЕК), ШТО ТРАЕ ДУРИ И 21 ВЕК!
Константин Велики, бегајќи да не биде убиен од потерата на Галериус, тој со својата придружба кои бегале од
Никомедија на Мраморно Море по долините на реката Вардар- Морава- Дунав- Рајна...сè до својот татко.
Следи тој во своите писма, објавени од мене во повеќе мои книги, никаде не видел живисуштства Словени
или Склавини, исправени на две нозе, облечени како луѓе... Па такви немало.
За да се потврди лагата за живите суштества Склавини (т.н.Словени), такви немало никогаш сè до 5 век- до 5
век Римјаните такви живисуштства на познавале, а на Балканот се појавиле само од 6 век, говори и нивниот
склавински јазик, кој бил варварски=пелазгиски, на кого говореле Хелените и други.
Европа била населена со Балканци. Според Херодот, со традиции на Тракијците. Па и на Македонци.
И германско писмо биле венетските (словенски) руни со Кирилични слова...
Во VIII век сите простори источно од реката Рајна биле склавински. Склавини (тн.Словени) биле само
Повеќебожци, а западно од реката Рајна само Католици со латинскиот јазик.
Чуениот француски „Ларус XX век“ го изразува наведното на следниот свој начин:
„Обичаите на Словените на почетокот биле варварски и ги револтирале странците, кои со ним доаѓале во
врска. Според Апостол Бонифациј од VIII век, тие биле: ‘Најодвратрна и најгадна од сите раси.’ Живееле на
старински начин, обработувајќи ја земјата заеднички, жртвувајќи им на своите бројни богови животни и
заробеници, спалувајќи ги мртвите и пратејќи ги погребите со гозби и војнички игри. Жените се спалувале на
ломачите на нивните мажи’ “.
Па следи тн.Словени имале исти традиции како на Траките, и тие биле само едно Повеќебожци со својот
народен јазик варварски=пелазгиски, а Римјаните само Христијани со латинскиот, денес мртов јазик- од него
произлегол францускиот итн.
Македонците се со формален бакнеж... имаат гозби на погреб, седат одвоено итн.
Следи македонските традиции останале кај Македонците- тие се само домородни.
Бидејќи Македонците немаат ниедна традиција вон македонска Македонија, или нешто донесено северно од
Дунав, Македонците се домородни во Македонија.
Ова се потврдува и со ДНК- Македонците ДНК им се блиски на Критјаните, но не Подунавците и
Заткарпатците.
До денес Македонците го слават Зевс (коледе), а за него има негови атрибути орел кој в уста држи змија (те
владеам) на Саат- кулата во Битола, градена во 17 век. Па и св. Трифун кој бил Дионис=дианис=дианиш=
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пианиш=опианиш- опиум=опи ум, Еумен=е умен=ум мен=човек, мина=луѓе. Овие не се обожувале северно од
реката Дунав каде немало лозје за вино туку коноп кого го пушеле Скитите, непознат на Балканот.
Па и денес нема лозје во Русија и западно од неа. Ова говори Русија до денес не е донаселена.
Се заклучува, Склавините биле Повеќебожци, а Римјаните (Франки: Французи и Германци) само католици.
Следи во VIII век имало само верски народи, ништо етничко. (ФБ- 18.09.2019)
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
(ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И ШКИПТАРИТЕ НЕ СЕ РАЗБИРААТ, НЕ ОПШТЕЛЕ И НЕ СТАПУВАЛЕ ВО БРАКОВИ,
ЕВРОПА ОСТАНАЛА КРВОЖЕДНА САМО КОН ПРАВОСЛАВНИТЕ БРАТСКИ НАРОДИ КОИ СЕ РАЗБИРААТ!
На Балканот живеел еден православен народ со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил само наш
тн. Хомеров и тн.Платонов. Пак, коине (19 век тн.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 само од коине, него ние не го разбираме- катаревуса бил службен во Елада само од 1868 година
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 век.
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 татаротурски (монголски) зборови. И токму во Османовата војска имало Черкези и Татари, како и Шкиптари. Сè ова
било повод шкиптарскиот јазик да е и монголски (Г.Мајер). И следи Арнаутите грешат со Хомеровите родови.
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 тие Арбанија меѓусебно да си 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).
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. Следи нив ги поврзал само исламот и албанската мафија.
Со тоа што Арнаутите=Одметниците ги подржува-ле Ватикан, Европа, САД со НАТО, кои се крволочни
непријатели за тн.Хомерови правосклавни чеда (Македонци, Срби и Бугари),наведените се злобници. (ФБ18.09.2017) Тоа што било продолжува и во 21 век, за тие да изчезнат, а заговорник останал Ватикан од 1071.
ВАТИКАН БЕЗ ПРЕКИН ОД 1071 ГОДИНА СÈ ДО ДЕНЕС ГО ИСТРЕБУВА МАКЕДОНСКОТО ПРАВОСЛАВИЕ !
ЗЛОЧИНСКИОТ РИМ БИЛ ТВОРЕЦ НА ИСЛАМОТ ШТО БИЛО СО ЦЕЛ ДА СЕ ИСТРЕБИ ПРАВОСЛАВИЕТО !
Православието било само Македонско, затоашто како прв христијански јазик бил само македонскиот
Александријски Птоломејов јазик коине, чија прва граматика и прв речник биле составени само во 300 г.п.н.е.
Ова било повод првите книги на Библијата напишани на сиријскиот арамејски јазик да се преведат на коине и
тоа само во Александрија, а сите други книги да се напишат на коине. На овој јазик бил напишан Новиот јазик.
Исто така, Марија не била Палестинка, туку само Македонка. Следи таа била 100% заблудената- Богородица
како во македонските икони- види Охрид, а никако како во Палестина разголената Вавилонската курваСемирамида (Херодот). Во прилог се наведува дека прва Христијанка била Македонката Лидија. Значи, 100%
само македонско. Подоцна Библијата била преведена на коинсата „копија“ латински.
Бидејќи уште на самиот почеток се јавиле разлики, Рим е творец на Исламот, и тоа преку Мухамед- чедото на
Рим. За ова пишува и Алберто Ривера, Ватикански убијци (2009). Па тој на стр. 137 започнува со: „Во Алжир,
северна Африка, годината 354. нашата ера, побожната римокатоличка мајка родила син. Му дале име
Августин. Августин бил генија и на крајот постанал „светец“ во римокатоличката религија. Бил бискуп на
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Римска Африка“. Следи за Мохамед. Стр. 148: „Римската црква сакала да создаде арапски Месија... Богатата
арапска жена, која била верна следбеница на папата, играла голема улога во оваа арапска драма. Тоа била
вдовица викана Кадија. Таа го дала своето богатство на ‘Мајката црква’ и била издвоена во женски
манастир ...Набрзо го пронашла младиот Мухамед и се венчале (Кадија тогаш имала околу 40 години)...
Стр. 152: „Под Вараководото водство, Мухамед напишал голема лага во Куранот- дека Аврам го понудил
Исмаел како жртва. Библијата јасно говори дека Исак требало да биде жртва, ама Мухамед го склонил
Исаковото име и го ставил Исамел“.
Следи заклучокот, бидејќи Евреите и Арапите биле едно те исто потекло, само различно поколение, сите
војни и жртви биле 100% залудни. Меѓутоа, тоа не било сè за Рим со својот Ватикан.
Како што ваква била состојбата за постарото потекло на Арапите- според Исмаил, судирот меѓу
православието и католицизмот биле со векови. За оваа работа да си ја олесни Ватикан, тој во 750 година
прави најголем факсификат со таканаречената Константинова даровница- лагата била дека Константин
Велики му дал примат на папата и врз цариградскиот патријарх. Следи до денес судирот за примат си
продолжува, а страдаат само Православните.
Пак, православието си останало православие, а католицизмот не се бавел со христијанската догма туку со
реформи- дури го прифатила и Дарвинизмот- од мајмун потекнал човек. Следи Богот го создал човекот на
своја лика (мајмун) ... Меѓутоа, за нас е најбитна Богородица која кај нас си останала иста до денеска. Пак, во
ренесансата, која била само наша македонска, Ватикан ја отфрлил Македонката- Богородица и ја прифатил
Вавилонската проститутка- Семирамида. Следи Ватикан во сојуз со Исламот без прекин од 1071 година се
бори против Православието ... Ватикан е носител на промена на Православниот календар... Па Ватикан со
Напалеон Бонапарта се бори против и во православна Русија. Исто така, Октомвриската Револуција било
дело на Ватикан. Дури Хитлер во сојуз со Ватикан ја напаѓа православна Русија, а на припомош му доаѓаат
ватиканските Унијати... На ова Ватикан и не завршил. Според Ватикан, бидејќи Србите православни и Хрвати
католици не смееле да живеат заедно, крваво ја распаѓа СФРЈ. Меѓутоа, за тој Ватикан полн со неморал, исто
не важи за католиците и протестантите во една држава. Следи неговите чеда САД и Европа со својата НАТО
врз православна Србија извршил инвазија- на припомош му беше Бугаринот Лупчо Георгиевски со својата
група македономрзачи. Па во 2001 година НАТО врз Р.Македонија изврши агресија... Претседателот Борис
Трајковски сè прифатил што се бараше од македонскиот народ тој да се откаже од сè македонско, а тој како
Претседател за возврат ништо не побара за Македонците во Арбанија= тн.Албанија, кои сè до денес немаат
никакви права- тој спроведуваше сè што бараше САД, сè до денес со тешки последици за нас. Со неговиот
Рамковен договор, сите постанале и се граѓани, а Македонци се сите дури и Албанците. И па следи според
Трајковските ГРАЃАНИ во Р.Македоние се разликуваат само по потекло: Словени, Албанци, Турци итн. И па
со Рамковиот злосторнички договор Македонците повеќе не се Македонци туку Словени, што е за цел свет, а
најголем носител е и Елада, чиј сојузник се Албанците. Токму и затоа многу е лесно да се критикуваат лицата
која ја водат Р.Македонија, но никој не дал предлог како тоа да се промени. И следи да не се изуми, католички
Италија и Австрија ја создале Албанија; само тие отвориле први скиптарски школи, а тие сè до 1924 година на
својот јазик не си сакале да имаат училишта. Јазикот има-л зборови на грчки, романски, словенски и татаротурски јазик (Г.Мајер). Па следи ова е само лингвистичка лакрдија. Католикот и масонот Тито го прифати овој
јазик и тој им го наметал на Арнаутите= Гегите (Азијатите) кои се 90%, а Арбани= Тоски= Скиптари само 10%„татко“ на новата албанска дворасна тн.нација бил само еден Тито. Се создаде исламско Косово. Процесот си
продолжува и за до со Велика Албанија. Нивниот наталитет е највисок, азиски (монголско- индијски). Па затоа
оваа наставна година од вкупно запишани првооделенци Албанци се 33%- затоа мора да дојде Македонците
во Р.Македонија дома да постанат малцинство, и како Православни да бидат истребени.Токму и затоа нам ни
треба само единство..., а не само да се критикува. Од ваквото однесување и меѓусебно делење никогаш не се
заврши-ло. Само до кога ?! (ФБ- 18.09.2014) Иако, само од САД Косово врз Р.Македонија се изврши агреси од
арнаути убијци... со Рамковен договор 2001 година не избришале, ѕверот Зоран Заев си потпишал договор со
еден арнаут=одметник Косовската војска да навлегува само во Р.Македонија за заедно со УЧК партијата ДУИ
во Р.Македонија да ја окупираат кога тие си сакаат, Македонците да ги дерат.... Па ова си трае 19, 20 и 21
век!
Tehno Trejd Profiflex Taka e, poradi toa sto go istrebuva MAKEDONSKOTO PRAVOSLAVIE ne ne primaat vo EU, MakedonskIot NAROD vo
Egejska i Pirinska MAKEDONIJA isto ne go priznavaat, a Makedoncite od Makedonija gi izlazaa da se raselat nasekade po bel svet tamu da im bidat slugi,
a tuka dvojazicnost promoviraat. Kakva katasrofa, se teraat po nivna programa rezirana.
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ЕВЕ ДОКАЗИ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМО МАКЕДОНЦИ, А НЕ ПОДУНАВЦИ И ЗАТКАРПАТЦИ !
Од ИНИ се наведува: „За време на оваа Австро-турска војна австрискиот цар Леополд I. во текот на 1690
година, упатил неколку апели за помасовно вклучување на христијаните од Балканот на страна на
Австријците. Во овие апели на сите балкански народи им била ветувана заштита од моќната империја. На 26
април суверенот на Австрија упатил посебно заштитно писмо, кое се однесувало само за Gens Macedonica.
Меѓутоа, целта на овие апели за мобилизирање на христијаните на страна на Австријците не била постигната
и тие немале посериозно влијание врз расположението на балканските христијани“. (Македонците се ДНКблиски на Критјаните, но не на Подунавците и Заткарпатците, Р.И.)
Виктор Берар за Македонците 1903 година говори: „До скоро Франција не ги познаваше Македонците. Тие за
нас беа Трачани, Пеони, Склавини, див и речиси митски народ, кој живее некаде на дното од нам непозната
земја. Ние не ги познававме или ги презиравме, зошто за нив дознавме од пакосните белешки на старите и
сегашните Грци. И, да ја кажеме вистината, ние и сега не ги познаваме. Погледнето го нашиот секојдневен
печат и гледајте какви чудовишни откритија за Македонците и за нивната земја прават нашите журналисти...“.
(„за нас беа Трачани, Пеони, Склавини“-домородни, Р.И)
Склавините во Македонија се појавиле во 6 век. Тие биле само Повеќебожци. Тие како домородни во
Македонија, ги обожувале египетските божества Хорус и Исис, што било по смртта на Александар
Македонски. Истото било и со персискиот бог Митра итн. Склавините во Македонија биле домородни.
Јазикот на Склавините бил варварски (Прокопиј, Јорданес...), кој бил јазик на Пелазгите. Па Пелазги биле
Хелените и Македонците (Херодот, Тукидид, Платон...Јустин...)- Македонци и Хелени биле те ист народ.
Германос Каравангелис (грчки: Γερμανός Καραβαγγέλης) бил истакнато грчко духовно лице- тој вели:
„Вие сте Грци уште од времето на Александар Велики, но поминаа Словените и ве словенизираа. Вашиот
изглед е грчки и земјата што ја газиме е грчка. За тоа сведочат и спомениците што се скриени во неа, и тие се
грчки и монетите што ги наоѓаме се грчки и натписите се грчки“-100% погодок.
Па Грците биле припадници на Цариградската патријаршија со македонскиот Александријски јазик коине за
време на Птоломејите, во 19 век т.н старо-грчки. Како соборна православна црква била црквата Св.Димитрија
- Битола, под која биле сите цркви во Елада со селото Атина без канализација.
Службен бил египетскиот семитски јазик коине, од 19 век бил таканаречен старо-грчки јазик. За доказ дека
Александријскиот Птоломејов јазик коине, од 300-та г.п.н.е., бил семитски јазик, се најдува и во списот кај
Лонорман: „уште во длабоката минатост од Истокот, Грците (Македонците,Р.И.) од Семитете освоиле мошне
многу зборови“. Токму за коине како наследник на староегипетскиот семитски јазик пишува Мартин Бернал...
Па следи според Ханс Јоахим Фридрихс..., „...Александрија во Египет, грчкиот јазик (коине, Р.И.) и грчката
(хеленската, Р.И.) култура биле проширени, така што како една мешавина со ориенталните елементи можело
да постане една хеленска светска кулутура“. (Ориентални=семитски елементи во коине- само од Египет, Р.И.)
Бидејќи коине произлегол од семитскиот староегипетски, со коине и неговиот наследник катаревуса (1868
година) не се разбира-л Хомеровиот јазик кој бил само наш словенски (германскиот лингвист Пасоф- 1815).
Следи во Википедија се кажува:Чулкас „во 1907 година издава речник ‘Доприносите на кон двојазичноста на
Македонците во споредба на славофонскиот со грчкиот’ со над 4000 думи од македонските диалекти, кои
според него произлегуваат од дорскиот древногрчки дијалект“. Па овој и другите говори биле само Хомерови !
Константин Порфирогенит (10 век), римскиот=ромејскиот цар од Македонската династија, кој столувал во
Цариград, ги наведува говорите од варварскиот јазик на Пелазгите- следи тие 5, 6... век биле и склавински:
„...јазикот на Хелените се дели на пет дијалекти: 1- Атички, 2- Јонски, 3- Еолски, 4-Дорски и 5-општи, со кои
ние секогаш ги користиме...“. Следи хеленски говори- коине бил службен и христијански јазик на Ромеите.
Ова лесно се образложува: Балканот е мало генетско-географско подрачје со варварски јазик на Пелазгите!
Следи потврда, во Македонија се говореле мноштво (општи) говори, од 6 век како склавински=тн.словенски.
Пак, Словенството било само според Слово, а имало и Божјо Слово- Македонците биле само домородни!
Па и следи Меиле и Веиле велат: „...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“.
“Документ кој датира од 1967-та, 1968-та и 1969-та година…извадок од светски признаената Вебстер
енциклопедија во која стои дека сите словенски јазици потекнуваат од македонскиот јазик...”. Сè јасно!
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„Заради иронијата на историјата, народот чии предци им го дадоа на Словените нивниот прв литературен
јазик беа последни на кои им се призна нивниот модерен јазик како словенски и различен од соседните
српски и бугарски“ (Славист Реџиналд де Бреј). Па и следи македонските говори биле од старата ера итн.
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИ ОТСЕКОГАШ ПОСТОЕЛЕ, ИТЕН ПРЕКИН ЗА СÈ СО ЦИГАНСКАТА ЕЛАДА !
Историски имало античка Македонија. Таа потпаднала под Рим. Потоа следи Македонија се возобновила во
Источноримско Царство. Најголем успех постигнал Илирот Диоклецијан- тој престолнината Рим ја преместил
во Никомедија на Мраморно Море. Потоа Константин сакал Рим да го премести во Троја, која ја посетил, а се
одлучил за Визант со божицата Хекате која била во врска со освојувачот на Визант Филип Македонски. Затоа
следи турскиот срп божицата Хекате била во врска со Филип Македонски. Конечно се оформува македонска
династија со Василиј Први Македонски. Таа си имала Македонска ренесанса... Василиј Втори Македонски
владеел до реката Дунав...
Постои „указ на Стефан Милутин, дедото на Цар Душан, од 1299 година. И двајцата се титулирале како
македонски цареви. Објавен беше на страниците на Народната библиотека на Србија, а после брзо време
тргнат од истата...“. Па следи Цар Стефан Душан роден во Новосело прилепско..., зборот македонског на
црковнословенски јазик е напишан со големи букви, а другото и со Срби Расани со мали. Кај него, како и кај
Цар Самуил, црковен јазик бил јазикот на Константин (Кирил) Филозоф, кој произлегол од коине (тн.старогрчки) македонски јазик само од Александрија (само од 300 г.п.н.е.), а царски коине. Истото важело за сите
бугарски владетели. Дури царот Крум и Иван Александар биле Македонски, како што биле Софија (Ланге);
Пловдив бил и главен град на Македонија; Подунавјето било во Македонија. Следи сета Бугарија била
македонска. Ова опстоило до 1808 година- тогаш следел Балкански Полуостров според германецот Цојне.
Елада ја ослободиле браќата Ипсилантис- тие биле Комнени. Комнените биле Македонци (Ланге). Комнени
биле Османите (Јозеф фон Хамер), што го признал и самиот Мехмед Втори (Ланге).
Бидејќи Македонците биле домородци, со Хомеров јазик со 4000 збора (Чулкас- 1907), а еладски јазик немало
сè до 1868 година за да има еладски народ со своја историја со македонскиот иредентизам, итно да прекинат
разговорите со циганска Елада со бузука донесена на Пелопонез во 14-15 век од Индијци. Па затоа авторите
пишеле старимедитеранци ниски и темни како Индијци (Цигани)- со таков тен предпоследниот претседател... !
ИЛЈАДА АТИНСКИ ФАЛСИФИКАТ ОД 6 ВЕК П.Н.Е.- ЕЛАЦИТЕ ГЕРМАНСКИ ФАЛСИФИКАТ ОД ВО 19 ВЕК !
ЕЛАДЦИТЕ (ТН.СТАРОГРЦИ) СÈ ДО СО 19 ВЕК БИЛЕ САМО ТН.СЛОВЕНИ- ДЕНЕС СЕ САМО ОДРОДЕНИ
ТН.СЛОВЕНИ (ПЕЛАЗГИ)- НИШТО ДРУГО! ТИЕ СЕ ОДРОДИЛЕ СО НОВИОТ ГРЧКИ ЈАЗИК КАТАРЕВУСА...!
Историски се говори за Хелени и варвари. При тоа Хелени се пишува со голема почетна буква х, а варвари со
мала в. Следи варвари не било име на народ.
Хелени се среќава за првпат во Илијада. Па кога таа била издадена ? На припомош доаѓа сточарската наука
во која се говори за коњ, магаре (мазга) ...
Во Илијада се среќава коњ и мазга- меѓупроизвод од коњ и магаре, како и шафран, метафорична сцена со
јагула итн. И затоа треба за нив да се говори: Херодот пишува дека лавот во Македонија било како домашно
животно, затоашто тој не го напаѓал човекот, ниту било кое домашно животно. Меѓутоа, тој во Македонија ја
напаѓал само камилата. Бидејќи тој неа не ја познавал, само неа ја напаѓал. Исто така, таа нему многу му
смрдела. А ова било само поради тоа што таа била од друго генетско- географско подрачје на со магарето.
Магаре никогаш немало во Мала Азија со Балканот. Тоа најпрво се населило по патеката на камилата меѓу
Кавказот и Црно Море- дошло во Скитија. Тоа Скитите не го познавале. Херодот вели, скитските коњи се
плашеле од рикањето на магарињата. И конечно, тој кажува, дека во негово време меѓу магаре и коњ не се
добивало потомство- со промена на генетското подрачје доаѓа до пореметување на зреењето на
сперматозоидите- кратка неплоност како на високите Анди за човекот итн. Следи заклучок, поврзано со
неплоноста на магарето такво во Мала Азија немало до 480 година. Пак, јагула никогаш и денес ја нема во
Мала Азија. Истото се однесувало за шафран- никако за Елада. Следи таа била дело на Редацискиот одбор
на Пеисистратос, погрешно Пизистрат, и тоа само од 6 век п.н.е. Илијада била составена од три простори:
магаре и шафран од генетско- географското подрачје од Месопотамија до со Египет. Следи таа била плагијат
на Гилгамешовиот еп на бокал за вино во коњ; коњ и говедо со јагула од Бригија со Пелагонското Езеро- до
1963 година Битолско Блато; и Јадранските острови, кои почнале да се населуваат од 6 век п.н.е. Следи да
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се говори, Одисеј талкал по Јадранските Острови. Или инаку кажано, Илијада била само од 6 век п.н.е. од
Редацискиот одбор на Пеисистратос.
Бидејќи Елада била само Пелазгија, а според Јустин, Македонците биле еден пелазгиски народ, Еладците и
Македонците биле еден те ист народ- Пелазги. Тоа говори тн.Словени, затоашто варварски= пелазгиски бил
само тн.словенски. Еве го и доказот: Според Русинот Гриневич, исти знаци со ист значење имало во Русија,
Подунавјето, Балканот и Каменот од Розета во Египет, чиј текст македонските автори го одгонетале со
битолски говор од 21 век. Па Битола е пелагонски град, а според Британската Енциклопедија поимот Пелазг
се поврзува со Пелагонија. Во Велушка Тумба кај Породин- Битола има најстара куќа со најстар куќен и
кухински инвентар, а и со најстарото ќофте итн.
Според Херодот, Тукидид, Платон, Еладците говореле само еден те ист јазик: варварски= пелазгиски=
тн.словенски. Атинската Илијада од јонски на македонскиот Александријски Птоломејов дативен јазик коинево Елада никогаш немало датив, била преведена на коине само во Александрија и тоа само во 3 век п.н.е.,
никако порано. Па варварски= пелазгиски јазик бил тн.Хомеров- според Пасоф (1815 година) Илијада била
напишана на словенски јазик. Пак, за еладскиот лингвист Тсиолкас (Чулкас) Славо- Македонците од Лерин
говореле ран Хомеров јазик. И затоа Критјаните во 1913 година сакале да се приклучат кон Бугарија- тие го
разбирале бугарскиот јазик, но не катаревуса- реформиран коине. Следи Бугарите биле принудени да се
откажат од островот Крит- види член 5 Букурештански договор (1913). И тоа се случило. Па следи заклучок:
Еладците биле 100% Варвари= Пелазги= тн.Словени, како што варвари биле Хелените во Јонија (Херодот).
Исто така, варвари биле и Македонците (види и Демостен за Филип Македонски).
Бидејќи коине народот не го разбирал, во 19 век по налог на Минхен и Виена Кораис во Парис го реформирал
само македонскиот дативен коине, како германскиот со четири падежи: номинатив, акузатив, датив и генетив.
Бидејќи во Елада никогаш не бил во употребна дативот, во димотики го нема дативот. Бидејќи Цариградската
патријаршија не го прифаќала катаревуса, во служба останал само коине. Затоа Хан (1865) за коине говори
византиски јазик. Следи катаревуса од Цариградската патријаршија да биде прифатен само по 1865 година.
Тоа било само од 1868 година, никако порано. Токму и затоа еладски народ можело да има само од 1868 год.
Ова било повод Фалмерајер да говори, Хелените биле изумрени. Всушност, тој и сите други автори мислеле
дека коине како хеленски јазик бил народен. Еве ја лагата: Евреите во Александрија го прифатиле коине и тие
се нарекле Хелени (Косидовски). Се заклучува, немало посебен хеленски народ со свој хеленски јазик. Што
Фалмерајер (1830) видел во Елада ? Само Словени со словенски јазик. Исто го видел и првиот еладски крал
Отон. Тоа било истото и со италијанскиот пратеник во Атина Силвестрели во 1904 година- па тоа е 20 век.
Се говори покрај за Еладци, и за Грци. Пак, Грци, наметнато име од Латините, што било и за Византијци, биле
само припадници на Цариградската патријаршија. Бидејќи Елада со селото Атина до 1767 година биле под
Охридската архиепископија, тие биле 100% Охридски чеда. По укинувањето на Охридската архиепископија,
која била наследничка на Јустинијана Прва, Еладците со селото Атина како Грци- припадници на
Цариградската патријашија биле под соборната црква за Балканот Св. Димитрија- Битола. Значи, во Елада со
Атина 100% било пелазгиско= тн.словенско, па само Охридски чеда, а од 1836 година дури под мојот роден и
животен град Битола со својата црква Св.Димитрија со двоглав орел. За жал, неа ја познаваат сите во Елада
(тн.Грција), но никако во мојата Битола и пошироко во мојата Р.Македонија, што е грев и срамота.
Па сè тоа било само македонско- тн.Византија ја водела македонската династија, а Комнените биле
Македонци- според тн.визатиски извори (Р. Ланге) итн. Кого некој се одродил од својот јазик=род, тој е изродЕладците останале 100% изроди на пелазгискиот= тн.словенски род, само 100% изроди- злостор. (ФБ- 20.09.
2014) ЕВЕ ДОКАЗ: Македонците во Елада од 1981 година, со градинки само за македончиња, се одродувале!
МОЈ ОДГОВОР КАКО ИЗЈАВА 1974 ГОД. ВО СОФИЈА: „ПОРАДО ЌЕ БИДАМ СВИЊА ОТКОЛКУ БУГАРИН“ !
Во Бугарија 1974 година ми беше речено дека јас сум бугарин. Мојот одговор беше, порадо ќе бидам свиња
отколку бугарин. Еден австриец, монтер на сепаратори на Алфа Лавал, во Битола ме нарече бугарин. Нему
истото му го одговорив. Бидејќи тој изненадно се изнервира, а прв пат беше дојден во мојата Битола, и сам ја
пронајде црквата Свети Димитрија,ми беше многу сумлив.Со слика се утврди дека тој бил син на историчарот
Хазбургер од Виена за кого Македонците биле Бугари. А мајката на монтерот била бугарка !(ФБ-10.06.2021)
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БИДЕЈЌИ ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ ИСТОВЕТНИ СО АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ, ВАТИКАН ОД 1071
ГОДИНА БЕЗ ПРЕКИН ИСТРЕБУВА СÈ ПРАВОСЛАВНО И СÈ МАКЕДОНСКО, ШТО ГО ПРОДОЛЖУВААТ И
ВАТИКАНСКИТЕ КОПИЛИЊА ВО ЕВРОПА И САД СО БУКУРЕШКИ ДОГОВОР...САД АГРЕСИЈА ОД КОСОВО
ВРЗ Р.МАКЕДОНИЈА СО РАМКОВЕН ДОГОВОР,ПРЕСПАНСКА СПОГОДБА И БУГАРСКИ ДОГОВОР-ДОКАЗИ:
На Балканот како генетско- географско подрачје биолошки не било можно да живеат посебни народи со свои
посебни јазици, неразбирливи. Ова го потврдиле и Херодот, Тукидид, Платон...Јустин..., според кои на овој
Балкан се говорел само варварски јазик, кој бил јазик на Пелазгите. Следи Македонците и Хелените говореле
варварски јазик- тие биле Пелазги. Ова го потврдил Херодот кога тој пишувал за Хелените во Јонија, кои биле
варвари. Па варвари биле и Македонците. Во 5 век н.е. немало Склавини, а склава=област, народот говорел
варварски јазик (Приск). На Балканот Склавините се појавиле во 6 век. Според Прокопиј, Јорданес...јазикот на
Склавините бил само варварски. Според Теофилакт Охридски, Македонија била варварска-Кичево варварски.
Во 6 век на Пелопонес доаѓаат Аварите. Аварите на Пелопонес ги најдуваат Склавините. Бидејќи таму веќе
имало Склавини, тие таму биле домородни. Склавините на Пелопонес биле повеќебожци со својот варварски
јазик. Па Римјаните=Ромејците Склавините ги христијанизрале. (Летописот на Монемвасија)- верски народи.
Во 9 век во јужна Италија владеела Македонската династија, чии членови биле Македонци. На власт доаѓа
франкот Отон Први. Тој бара Македонците да им ја предадат Јужна Италија. Ова го одбиле Македонците. Па
од 1071 година, од исток напаѓа исламот, а од запад католицизмот. Следат крстоносните војни, кои имале цел
да го поделат православното царство со двоглавиот орел, да се истреби сè од православието и Македонците.
На Балканот народен јазик опстоил варварскиот.Варварски јазик бил на Пелазгите (Хелените и Македонците).
Макс Фасмер наведува: „Конечно е уште доказот од XV век за понатамошното живеење на Словените на
Тајгетос да се спомене местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Кананос во Германија и северни
земји, чие постанување е одредено од Василев (Buzeskul- Festschrift S. 397ff.) во годината 1412 -1418. Гркот
таму ја опишува околината на Либек и ја наведува земјата Сθλαβουνια. Тој тогаш додава забелешка за
сродноста на либекските Словени со Зиготите на Пелопонес“. (па само Склавини=тн.Словени, Р.И.)
Токму затоа следи да се заклучи:Склавините (тн.Словени) на Пелопонез биле домородни со склавински јазик.
Па бидејќи Склавините на Пелопонес биле домородни на Пелопонес, говорот на Пелопонес бил ист како на
Либек. Се потврдува, во 15, 16, 17, 18, 19 и 20 век во Елада се говорел само нашиот варварски=пелазгиски.
Ова што овде редоследно се наведува е со цел да се објасни дека народот говорел само на варварски јазик.
За книгата на Курт Руф Александар Велики (Александар Македонски) се говори, двете први книги повеќе ги
немало, тие биле изгубени. Всушност, тие биле уништени со цел да се внесе фалсификат, што било дело на
Френсхајм (17 век). Во писариите на Френсхајм се говори, тие одма го заборавиле варварскиот јазик кој бил
народен и одма го прифатиле новиот јазик од тоа време, а тој бил коине (19 век тн.старо-грчки). Па коине бил
само Александријски Птоломејов, само од 300-та г.п.н., со прва граматика и прв речник од 300 г.п.н.е. (Велс).
Токму книгата на Курт Руф, со уништените прва и втора книга, надополнети од Френсхајм од 17 век е основ
да се надоврзуваат сите следни фалсификати, дека во Елада се говорел хеленскиот коине што опстоило лага
затоашто во Атина и Елада службен јазик бил само јонскиот, што било и во 529 г. во Платоновата академија.
Кога Баварците доаѓаат во Елада со својот принц Ото кој станува прв еладски православен крал со баварско
знаме службени биле коине и германски, дополнително францускиот. Баварците го задолжуваат Кораис тој
да го реформира коине, создавајќи го катаревуса. Бидејќи коине произлегол од староегипетскиот, со коине,
катаревуса (1868) и димотики (1977) не се разбира-л Хомеровиот јазик како словенски (Пасоф, Чулкас итн.)
Ватикан ја продолжил војната против сè православно и македонско. Ватикан бил владеен од Рим (Ром) и
Виена до 1918 година. Ватиканските копилина во Европа со држави од семејството на неписмениот франк
Карло Велики не дозволувале да се создаде македонска држава. Токму и затоа на македонското тло биле
создадени Елада и Србија. Русија, чие царско семејство било родбинско со англиското, кое било германско, ја
создавала Сан-стефанска Бугарија. Бидејќи со оваа држава Франките не биле задоволни, Бугарија не успева.
Се создале германски нови држави (Елада, Бугарија и Шкиптарија) и руско- француска српска држава, никако
македонска, а само Македонија постоела, ниедна европска држава, ни балканска. Не случајно, Англија била
во војни со Русија како православна, а во полза на Турција. Пак, САД била англиска со англиските копилиња.
Со овој редослед го опишав зошто само македонска Македонија со македонски Македонци не смеат никако
да постојат. Затоа следел Букурешки договор без да се прифати било што македонско. Состојбата се менала
со Сталин кој на Хитлер му рекол дека Русија не само на исток ќе има свое влијание и на запад. Најголемото
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влијание го извршил македонецот Георги Димитров врз Сталин. Иако Јосиф Броз Тито во однос на Методија
Шарло Шаторов бил ништожен, тој како англиски масон бил против православието, во полза на Арнаутите...
За сè македонско да се заврши, избриши сè македонско, САД изврши инвазија врз Србија отцепувајќи го од
Србија Косово. Следи агресија од Косово со војна база на САД врз Р.Македонија, со што само Македонците
во светот да немаат национална држава со Рамковен договор со кого Македонците повеќе нема што тие да
бараат во својата античка=етничка Македонија, тие да бидат владеани од малцинство Арнаути под 15% како
90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Тоски (Шкиптари) со шкиптарски монголски јазик без родови. Копилињата
на Ватикан во Европа и САД под команда на амбасадорот на САД се донесува Преспанската спогодба за ние
Македонците да немаме ништо со античките Македонски и со договорот со Бугарија да се добриши сè наше !
БИДЕЈЌИ ВО 1730 ГОДИНА НЕМАЛО ЕЛАДЦИ, СРБИ, БУГАРИ И АЛБАНЦИ, А НЕ ДОИСТРЕБУВААТ САМО
НАС МАКЕДОНЦИТЕ, ЕВРОПЈАНИТЕ, САД-ЧАНИТЕ СО ВАТИКАН БИЛЕ И СИ ОСТАНАЛЕ САМО КРВНИЦИ!
Х.Р.Вилкинсон, на стр. 42, ја наведува: „Europa Polyglotta, 1730. Еден од првите обиду да се прикаже
ширењето на мајчините јазици на модерна Европа беше направен на малата карта, издадена во Нирнберг во
1730. Анонимниот автор ги разликува Шкотите, Ирците, Велшаните и Англо-Саксонците на Британскиот
остров, Морите и Каталонците во Шпанија...Па Балканот, јужно од Дунав, тој препознава само три јазични
групи турска, грчка и една друга што ја опишува како Illiri- vo Slavnica“.
Од наведеното произлегува, немало никакви европски народи со свои европски етнички јазици. Се говори и
за турски, грчки и илиро- ко словенска. Турската била со Османовиот јазик, а Османите биле Комнени- само
Македонци. Јазикот бил дело само на султанот Мехмед Караман (13 век), кој во персискиот јазик внел турскотатарски зборови на Монголите (Татарите, Черкезите...). Грчки бил македонскиот коине од Александрија- од
300 г.п.н.е. И третиот бил реформираниот коине од страна на Кирил од Солун. Следи и тој тн.старословенски
јазик како црковно- словенски јазик бил само наш македонски.
Стр. 43: „Illiri-co Slavonica. Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со терминот
илири- словенска била најголемата...Па ниту Албанците, како такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите, а уште
помалку Романците, на картата не се претставени на некој особен начин“.
Такви народи и никогаш немало. Романскиот јазик, според Вотсон, бил само латинизиран словенски јазик, и
тоа само во последните векови. За Г.Вајганд, тие потекнале од Балканот. Исто така, Балканци биле и Руситеспоред Нестор (11- 12 век) тие потекнале од Илирија- само од Балканот. Рускиот јазик бил само од
тн.старословенски. Руската азбука станала српска и бугарска. Српскиот јазик настанал исто како и рускиотБугарите имале два јазика од два говори: првиот од Варна, а вториот западен говор. Арбанската азбука била
романска од 1908 година од Битола, со први школи на арбански јазик само од 1924 година, дела на Виена и
Рим. Јазикот бил само од 19 век- потврдено и со тн.Вукови гласови. Па токму овој јазик не го разбираат
Гегите воглавно Татари и Черкези, колонизирани во 19 век со околу еден милион... Азијати, и тоа измеѓу
Врање и Шар Планина. Тие се чеда на Европа и САД со својот Ватикан.
Бидејќи ваква била состојбата, Претседателот на Државата и Претседателот на Владата, под итно мора да
прекинат за се македонско со крволочните Европјани и македонските соседи, кои никогаш и не постоеле.
Конечно еднаш засекогаш мора да прекине со векови доистребувањето на Македонците.
ДОПОЛНА: Илирија September 7, Књига "Synopsis Universae Philologiae",аутор Немачки лингвиста и картограф
Godofredus Henselius(1687-1767), година 1741.
У књизи су представљени сви тада познати језици народа света заједно са њиховим писмима. Ова књига
садржи најстарији лингвистички атлас четири континента,односно четири лингвогеографске карте “mappae
geographico-polyglottae’’ у ком се налазе прве речи молитве ‘’Оче наш’’ на разним језицима и писмима међу
којима је и Илирски.Карта која приказује Европу има латински назив “Europa Polyglotta, Linguarum Genealogiam
exhibens, una cum Literis, Scribendique modis, Omnium Gentium“, у преводу на Српски: "Вишејезична Европа,
која приказује генеалогију језика, заједно са алфабетима и начинима писања свих народа.“
Линк: https://i.pinimg.com/.../5c0b7771ea994126e11ee654b65ca739... (ФБ- 07.09.2021- објавено на 11.09.2021)
Картата е онаа од кај Вилкинсон на непознат автор, за која се гледаат три јазика: коине, арапски и илирски!
МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ПРОДОЛЖУВА-ПОЧНАТА СО...ГРИГОР ПРЛИЧЕВ…
Прличев ги опеа:
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„Ќе прати владици Грци
лицем светци срцем в'лци
ќе ве дават, ќе ве стрижат, ќе м'лзат до крв.
Еј! Ќе молзат до крв.
Меѓу народа ќе сејат
несогласје и раздори,
да се мразат син со татка и со брата брат.
Еј! И со брата брат“.
Григор Прличев како припадник на Цариградската патријаршија друго не можел да биде туку само Грг што го
натерало да се осознае дека тој бил во заблуда. Токму и затоа тој се залагал да се возобнови Охридската
црква, да се отфрли коине (19 век тн.старо-грчки) кој бил само од 300- та г.п.н.е., само од Александрија,
познат како Александриски Птоломејов јазик, кој произлегол од старо- египетскиот. Ова било повод, со коине
да не се разбира-л Хомеровиот јазик кој бил словенски (Пасоф- 1815) и посебно славо- македонски (Чулкас1907). Пак, бугарскиот говор од Варна Григор Прличев не го разбирал, дури Рајко Жинзифоф бил лош поет на
странскиот бугарски јазик. Ова било повод, Григор Прличев да се залага да се пишува на брсјачкиот јазикденес службен јазик на Р.Македонија. Овој македонски јазик сака да го забрани Бугарија на Габорис, габор на
Габорите=Татарите, да внесат свој, вториот јазик од 2/2 20 век- македонскиот јазик бил прифатен со АСНОМ,
кој бил антифашистички. Пак, Бугарија не прифаќа Македонците да учат дека Бугарите биле фашисти туку
ослободители од Србите-Македонците во Пирин до денес се под фашистичка Бугарија. Фашистичка Бугарија
со Фашистичка Шкиптарија сакат да си ја поделат Р.Македонија, а се откажала од Егејскиот дел на
Македонија, окупирана од Елада без своја Еладска црква за да има Еладци- исто важи и за Шкиптарска црква
за да постои шкиптарски народ. Со самото откажување од Егејците како Бугари, се потврдува, Македонците
останале Македонци со Охридската архиепископија, спротивност на бугарска црква Трновска патријаршија и
српската црква Печката патријаршија. Бидејќи Бугарската егзархија била султанова само од во Цариград, а не
бугарска од во Софија, со бугарска држава само од 1908 година, Македонците=Македонци се со свои говори
од последено доба, кои биле само Хомерови-македонски.
Григор Прличев многу убаво знаел дека коине имал брсјачко значење, како што биле Птоломеите со потекло
од Пелагонија- со битолски говор. Коине се изговара кој не. Следи прашањето: кој дојде ? Па се одговара: кој
не дојде! Значи, сите дошле. Токму тој јазик коине бил јазик за сите, општ, заеднички. На охридски е Григор, а
на пелагонски- битолски Глигор. Охриѓани велат „Аре што правиш“, а ние битолчани „Але шо правиш“- тој
аре=але е богот Арес кој ја краси Бригија=Брсјакија, со едно значење: „По-боже, што праиш“ + в = правиш.
Како богот Арес бил претставен Александар Македонски, дури и во Библијата, ама и македонскиот крал Пир
со Нерон до Епир, и Новиот Александар тн.Скендер-бег Ѓорѓи Кастриот чедо на царското семејство Комнени..
Григор Прличев, во Скендребег, не ги наведува Гегите, а ги наведува Арнаутите. Арнаутите биле со потекло
од Азија, познати како Черкези и Татари: во Османовата војска бил познат Черкешкиот ред, а Татарите биле
платеници. Да се потсетиме како завршил Карпош од тие Татари,кои делувале според черкешкиот ред.Истото
им се случувало и на Македонците како православни, дури во 2001 година, со сите монголски злочини:
режење на кожа, врежување на крст итн, а да не заборавиле за трговија со органи на православни. Нивните
водачи биле/се Шкиптарите. Нивната мафија исламска е најпозната.
Григор Прличев, во Сердарот, ги наведува Гегите- во негово време тие постоеле.Гегите биле Азијати,
Черкези и Татари, населени на крајот на 18 век во северна Шкиптарија,а во 19 век меѓу Шар Планина и
Врање. Тие биле колонизирани со монголски коњ и монголска овца- ген од монголската овца денес постои во
косовскиот сој праменка. Како што косовската била монголска, монголски биле Косоварите. За доказ може да
послужи кечето, кое е со потекло од Кавказ- Ѓорѓи Кастриот носел црна македонска капа, каузија=кауција, а
капата се оставала за долгот како каузија=кауција. Гегите и Шкиптарите меѓу себе не општеле,не стапувале
во бракови и до денес тие меѓусебно не се разбираат.Нив ги обединал само британскиот масон и католик
Тито, и тоа само во СФРЈ, кој го прифатил шкиптарскиот јазик тој да биде службен за Арнаутите (Черкези,
Татари и Шкиптари). Р.Македонија е вклучена во најголемиот злостор на православните, со македонски
средства учествува во создавање на нов тн.народ Албанци. Ова го подржува САД, Европа и НАТО,
најголемите непријатели на православните и на Македонците. (ФБ- 22.09.2018) Турците признаваат само
Арнаути-шта.
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ЗА ПОТСЕТА ОКОЛУ 80% ЧЕРКЕЗИ ОД КАВКАЗОТ БИЛЕ НАСЕЛЕНИ МЕЃУ ШАР ПЛАНИНА И ВРАЊЕ !
ПОВИК ДО ...АХМЕТИ...ЏАФЕРИ...ГРУБИ...КАДЕ СЕ 100.000 ТАТАРИ И 500.000 ЧЕРКЕЗИ (Г. ВАЈГАНД) ?!
Густав Вајганд (1924) пишува: по Кримската војна биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000 Черкези....
Во Етнолог 9, Македонско етнолошко друштво, Скопје, 2000, стр. 252, се наведува: „По Кримската војна, во
1864 година во Скопје се населиле и неколку черкески семејства. Тоа се случило, кога во 1863 година Русија
целосно го освоила Кавказ и го покорила и последното муслиманско племе Черкезите (Адигите). Турската
империја од своја страна веднаш се појавила како патрон за Черкезите и таа за нив станала како ‘ветена
земја’. Така околу 80% од черкеското население од Кавказ (400-500 илјади) го започнале своето патување без
повторно враќање во родните огништа“.
„...Черкерзите потпаднале под влијание на Турците и Албанците...но го зачувале својот јазик...“.
Черкезите биле колонизирани воглавно меѓу Шар Планина и Врање, чиј јазик бил черкески, неразбирлив за
Шкиптарите. Токму овие се главните носители како Геги, кои опстоиле со кавказги традиции итн.
Ова се потврдува и 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...
Бидејќи Арнаути како 90% се Геги (Черкези и Татари) и само 10% Тоски=Шкиптари, кои биле колонизирани
меѓу Шар Планина и Врање, каде изчезнале ?! Тие не изумреле на Земјата или испариле во Вселената !
Следи повикот до ...Ахмети...Џафери...Груби...каде се овие 100.000 Татари и 500.000 Черкези кои многу се
множеле ! Па тие денес се Геги, кои со Тоските не општеле, не стапувале во бракови и не се разбираат. Вие
како водачи на сите збивања во Р.Македонија, Јужна Србија и Црна Гора сте должни да одговорите !
Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со векови ги истребувале православните Словени со Хомеровиот
јазик како словенски (германски лингвист Пасоф-1815) и славо-македонски (грчки лингвист Чулкас-1907). Па
тие како двоконтинентална кавказко- балканска мешавина со монголски шкиптарски јазик во Р.Македонија се
„народ“, Македонците во својата Хомерова Р.Македонија веќе се второразреден народ, без привилигии кои
Арнаутите со поткуп, сила и САД-подршка... за себе ги присвоиле, да го избркаат македонското население кое
со векови од Арнаутите=Одметниците е протерувано,со векови подржувани од Ватикан,Европа и САД!(ФБ-22.
09.2020) Еј бандити на ДУИ ...Ахмети...Џафери...Груби...со својата УЧК до кога од вас ќе крвари Р.Македонија!
БУГАРИТЕ БИЛЕ ТАТАРИ, СЛОВЕНИЗИРАНИ ТАТАРИ, СЛОВЕНИ ИЛИ МАКЕДОНЦИ ДО 1808 ГОДИНА ?!
Денеска (22.09.2021) беше објавена книгата со истиот наслов, во која се најдуваат написи од ФБ- страниците !
ДО КОГА АРНАУТИТЕ САМО КАКО ТУРЦИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА БИЛЕ И ЌЕ БИДАТ ПРИВИЛЕГИРАНИ ?!
Ние Битолчани многу убаво знаевме дека секој жител на Битола корисник на струја, вода... и комунали бил
обврзан тој редовно сè да си плати. Напротив, во Тетово не се плаќало струја, вода... и тоа само заради
Арнаутите што важело и за Македонците. Токму ова било повод многу Тетовчани до 1990 година не сакале да
се преселат во Битола- животот во Битола за Тетовчаните со давачките многу им се поскапувал...
Па зошто Арнаутите само како Муслимани= Турци ништо не плаќале во СР Македонија ? Тоа било и поради
тоа што за Арнаутите Македонците биле Православни, а Арнаутите само Муслимни= Турци. Па се говори за
Македонци Православни и Арнаути Муслимани. Следи во Битола разликувавме Турци и Арнаути. Ова било и
повод во Битола никогаш да нема Турска маала, туку само Арнаут маала и Маџер маала, никаква Албанска
маала, Арбанска маала, Шкиптарска Маала, не дај боже Илирска маала- Илир бил само синоним за Словен.
Бидејќи покрај Арнаути Муслимани= Турци има-ло Турци, Македонци, Срби... Бошњаци и Цигани, Арнаутите
биле само турско=муслиманско мноштво на Европјани и Азијати- Геги кои воглавно се Черкеси и Татари. Ова
се гледа и по тоа што на пописите и изборите се говори дека Македонците биле само Православни,а Албанци
Муслимани- Турците не признавале никакви Албанци туку само Арнаути, а Шкиптарија беше само Арнаутлук.
Добар пример се и Циганите, на кои Арнаутите им плаќале за пописот и изборите тие да се изјаснат и гласат
како Албанци- Албанија била на Кавказ, а Арбанија= Шкиптарија на Балканот. Еве го и следниот доказ: иако
Арнаутите сакаат да бидат нарекувани само Албанци и за Велика Албанија, кавказка Албанија со Геги од со
Кавказот со беле кече, во Р.Македонија самите меѓусебно се нарекуваат Шкиптари со шкиптарски јазик, сите
арнутски партии се само шкиптарски, што се гледа за ДУИ со УЧК-и убијци..., кои како крвожедни си цицаат сè
наше. Ако тие од Македонците така бидат наречени, се чуствуваат навредени- Гегите не се Тоски=Шкиптари.
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Со тоа што Арнаутите сè до 1913 година немале доказ на сопственост на имот, кој бил грабнат со нож,
пушка ... од Православните, со расистичко-фашистичкиот договор без нож, пушка...сета Р.Македонија ќе ја
украдат !
Па зошто Арнаутите како Муслимани= Турци не плаќале струја, вода и комунали ? Познато е во исламот, дека
на неверниците, ништо не смее-ло да им се плати. Па токму тие како неверници треба-ло да се исламизираат
или истребат. Следи ако кон ова се додаде и дека Арнаутите воглавно работеле и работат како приватници,
објаснувањата се наједноставни итн.Дополна во муслиманското арнаутско с.Арачиново не се собира данокот!
Не случајно, ЕВН ја откупи Дистрибуција, која како странско претпријатие ќе си наплати, дури стари сметки, и
така ЕВН ќе заработи на штета на Р.Македонија. Па исто така, што Тетово има проблем со водата, сметот...е
оставштина од минатото кога Арнаутите само во македонска Р.Македонија до денес живеат како паразити на
сметка на македонските Македонци. Ова го знаат сите македонски партии…, кои само за власт тие си молчат.
Конечно еднаш за секогаш ќе мора да се направат пресметки, што општината Тетово... и нејзините жители не
плаќале во споредба со мојата православна Битола...Исто така, еднаш засекогаш, да се прекини Арнаутите
како Муслимани= Турци да живеат на сметка на Православните, не само во 19 и 20 век туку дури и во 21 век.
Па следи дури ќе мора да се направи пресметка колку Арнаутите учествувале во изградбата и опстанокот на
Р.Македонија, чии општини сега ги владеат, во нив во 21 век со непознат јазик до со 18 век кој е и монголски
да ги шкиптаризираат имињата на градовите, улиците, школите... Па кај нас доста беа муслимански= турски
паразитирањата. Македонските партии, здруженија...еднаш засекош и за ова гласно ќе мора да проговорат.
За потсетување, до 1913 година заврши петвековното турско ропство, што продолжи со арнаутското, а во 21
век веќе е неиздржливото...Се знае кој зад нив стои. Секоја онаа држава која ги заштитува Арнаутите, таа е
крвен непријател на Православните. Следи овде говорам само Православните, но не и Католиците- Ватикан
останал најголем непријател на православието бил создавач на Арнаутија сè до денес и сè додека не биде
создадена исламска Велика Арнаутија на најправославните простори и тоа во борба против православието.
Бидејќи Рамковиот договор нема Финансиска Рамка, тој останал само расистичко- фашистички на Европа и
САД со нивната профитна воена организација НАТО- тие сè до денес не ги занимава историската вистина
туку само злосторничкиот нивен интерес само за од нив се да биде оплачкана и уништена македонската
Македонија, и пошироко Балканот сосе Европа... (ФБ- 22.09.2016) Ватикан против православието од 1071 г.
МЕЃУНАРОДНО ПРИМЕНЕТО ПРАВО: КАКО ШТО ЦРНЦИТЕ ВО АМЕРИКА, ИНДИЈЦИТЕ ВО БРИТАНИЈА И
АРАПИТЕ ВО ФРАНЦИЈА СО АРАПСКИОТ ГРАД МАРСЕЈ НЕМААТ НИКАКВИ ПОСЕБНИ РАСНО- ВЕРСКИ И
НАЦИОНАЛНИ ПРАВА, ИСТОТО ЌЕ МОРА ДА ВАЖИ И ЗА ДВОКОНТИНЕНТАЛНО- ДВОРАСНИТЕ АЛБАНЦИ
100% МУСЛИМАНСКИ= ТУРСКИ КОЛОНИСТИ ВОН АЛБАНИЈА- 90% ГЕГИ КАКВАЗЦИ СО КАВКАЗКО КЕЧЕ !
Америка бил континент во кој живееле само монголските Индијанци. Тие како Монголи биле канибалисти,
скалпирале нивни расни непријатели арамии на нивните животни простори. Такви биле ДивјацитеЕвропјаните. Кога овие дошле во Америка, како Дивјаци ги истребиле Домородците монголските Индијанци и
белите Индијанци- овие биле остатоци на изчезната флота на Александар Македонски која патувала само кон
исток- го трагала крајот на Светот таа патувала само по Patifik=пат тивик=тивок, тив=тих Тих Океан. За
потсетување, Посејдон бил Патодавател=пато давател; Вавилонската Кула била Небокатница со своја плоча
Зигурет= сигурет= осигурет од потоп... Морнарите во Америка однеле мноштво традиции од Персија,
Месопотамија, Египет и Македонија. Такви биле градежите (пирамидите...), богот на Секајцата, Громот и
Врнежот Зевс= Перун до Перу, египетски хиероглифи, пелазгиско фонетско писмо (тн.грчко), египетски начин
на балзамирање... Градот на Инките е како во инка, со земјоделски тераси, канали на наводнување...
македонски наследства. Инаку методот С- 14 не е сигурен, што за тоа се расправало во Упсала. Доказ со
пченката, која била од Америка 8.000 години. Бидејќи крвната група В, која е монголска, не ја поднесува
пченката, а уште е полоша за првобитната крвна група 0, пченката таму ја однела македонската флота: кај
Александар Македонски се среќава дури пченкови полиња. Исто така, таа ја има во јужна Италија и Трогир
(С.Антолјак). Бидејќи Викинзите патувале од исток по патеката на јагулите, а пченката е во Западна Америка,
пченката била однесена од флотата.
Денес во Битола има еден битолски зет Перуанец Индијанец- Монгол кој свири со македонски кавал, и склоп
на шупелки... Инаку Монголите никако немале било какви дувачки музички инструменти. Перуанецот на
неговата глава ја носи пантликата на Македонците која ним им служела за заштита на воспаление на
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синусите- од јавање спотнување..., како и наметката со реси со која мојата мајка Брзјакиња, по нејзина желба
ја погребав... Дивјаците Европјани се македонско уништија. За нив во моја книга „Атлантида- фалсификат на
Солон и Платон“, како и во други некои делови во www.brigien.com.
Бидејќи Дивјаците Европјани не сакале да работат, во Америка со векови си влечеле робови- афрички Црнци.
Таму Црнците до денес немаат никакви посебни црнечки права. За Црнците да добијат само човечки права се
бореле со векови, чии права до денес ги немаат додобиено да живеат свој човечки достоен живот. За ова сме
сведоци со векови.
Бидејќи Европјаните како Дивјаци, кои не знаеле за лајца и вилушка, никако за нужници, а и биле канибалисти
за време на крстоносните војни (француски извори), за тие да се обогат војувале и плачкале- ниедна земја не
постанала богата ако таа не е арамиска. Следи тие имале колонии, и тие Домородците до кожа ги оплачкале.
Такво колонистичко ѕверување имало и во Индија. Бидејќи мноштво Индијци биле во служба на Британците,
во Британија Индијци се населиле. Иако во Британија цели делови на градови се индијски, многу поголеми
делови од било кој град во Р.Македонија со општини во Скопја, Индијците немаат никакви посебни права. Па
во Индија службен јазик бил англиски, а не во Британија да се бара некаков си индиски јазик- предрско и
преглупо.
Франција владеала во Алжир... Па Франција е преполна со Арапи. И Марсеј денес е арапски град. Таму
Арапите никој не ги попречува меѓусебно да си говорат арапски. Таму државен јазик бил и секогаш ќе биде
француски. Исто така, во Франција има џамии, но никако како во Р.Македонија со арапски средства градени
џамии за 100% муслиманскиот турски тн.народ Албанци.
Кои биле Албанците ? Албанците се состојат од Арбани= Скиптари, а Арбанија 100% била македонска, 100%
под Охридската архиепископија и 100% со тн.словенски јазик. Бидејќи Арбаните го примиле исламот, тие на
Османите со векови им служеле како крволочни ѕверови со човечки лик, со што во нивниот тн.словенски јазик
имал влијание Осамовиот јазик на султанот Мехмед Караман од 13 век- тој во персиски внел татаро-турски
(монголски) зборови. Во Осмамнова служба со Арбаните биле Монголи (Черкези, Татари...). Па и затоа бројот
на монголските зборови се зголемил. Исто така, и арапскиот исламски јазик имал влијание. Ова било повод
скиптарскиот јазик да има зборови на грчки, романски, словенски и татаро-турски јазик (Г.Мајер). Скиптарите
биле малцинство- само 10%. Па Албанците и со монглски= турски јазик тешко ги учат тн.словенски родови.
Мнозинството Албанци 90% биле Арнаутите= Гегите кои се Азијати. Тие биле мнозинство Черкези, а
малцинство Татари. Според Г.Вајганд, по Кримската војна биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000
Черкези. Во Османовата војска имало Черкески ред, чиј симбол била коњската опашка како и на Бугарите=
Татарите. Тие биле колонизирани меѓу Шар Планина. На овие простори имало колонизирање на Монголи од
1840 година. Токму и затоа тие во 19 век на Османите им служеле како акинџии- лесни монголски коњски
одреди. Нивната капа било белото кавказко кече, кое се носи масовно вон Арбанија каде биле Кавказците
колонизирани- Албанија била на Кавказ (...Страбо). Тие биле со единствена цел колонизирани, само да се
поделат Православните, ништо за друго. Токму од овие крволочни ѕверови со човечки лик им нема спас на
домородните Православни. Па Албанците (Арбани= Тоски и Геги) останале „чума“ за Домородците и „краста“
за Православните. Овие се решени да ги истребат православните Домородци, дело на Ватикан, кој од 1071
година без прекин го уништува македонското православие. Православните имаат милост, но не Албанците
како Муслимани= Турци- крволочни ѕверови со векови.
Во Арбанија Скиптарите= Тоските на југот за Арнаутите=Гегите на северот говорат само за Дивјаци. Нивната
посебно народносна нетрпеливост се одрази во 1997 година кога тие сакале да ја поделат Арбанија на југ на
Тоските и север Гегите. На сцена стапил Ватикан во име на Рим, и Виена како католичка водилка до 1918
година. Следи само Италија и Австрија ја создале не Арбанија туку Албанија- Албанија е дело на Рим- види и
М.Барлети (16 век). Албанија била фашистичка со Италија, а Мусолини бил со папата. Па овие дена еве ви го
папата во Албанија на плоштадот на Мајка Тереза со бригиско=брзјачко дативно у- и во презмињата, како и
кралот Зогу чие семејство имало имот и во Прилепско. Ватикан со своето лоби издејствувал таа да добие
Нобелова награда, иако како неа имало многу страдалници- смртнички. Нејзиното дело во Индија не било во
полза на Индија туку на католицизмот кој во Индија бил освојувачки како во сета Азија и сета Африка итн.
Значи, во Албанија немало живот меѓу Тоските и Гегите. Па кој вон Албанија ги обединил нив ? Само еден
проклетиот католик и масон Тито- тој како крал на СФРЈ на школскиот брод „Галеб“ одржувал состанок со
масоните! И затоа тој место со Черчил да говори за Македонија и Македонците, говорел само за Истра и

216
Далмација. Тој католичко- масонски бандид го прифатил малцинскиот јазик на 10% Тоски, и им го наметнал
врз мнозинството 90% Геги. Следи само тој проклетник ги обединал Албанците во СФРЈ, а тие во Албанија во
1997 година војувале да се поделат, што го спречиле Италија и Австрија, кои отвориле први школи на
скиптарски во 1924 година- Скиптарите не го сакале својот трорасен јазик туку само турскиот мешан јазик.
Овде мора да се наведе една споредба. Во Израел Хазари се 90% и Сефарди 10%. Следи во Израел се
водат кавказките Хазари, а на Балканот 10% Тоски врз 90% Геги. Следи заклучокот, Тоските се вистински
исламски мафијашки народ, никој равен и надмоќен како нив- секоја им злочинечка чест за навек.
Бидејќи во САД владее хазарскиот капитал, тој сака да завладее онаму каде има енергетски извори, а
тамошните Кавказци... 3- 4 милиони да ги колонизира во Косово- тоа е нивни план, а дали ќе го остварат,
многу тешко!
Следи заклучокот САД со Европа не ги занимава вистината и правдата. Токму и затоа НАТО е само профитна
воена организација, која зарабори и во Косово...
Овде е најбитно индијанското племе Черокезе во Северна Америка со значење краток (кус) нож. Следи
Черокезите=Черкезите биле само кратко- куси ножаџии. Веројатно тие со таков нож ги скалпирале
Европјаните. Па ова до денес Черкезите, кои биле Арнаути= Геги, со векови ги сечат, колат и убиваат
балканските Домородци. Черкезите ги населиле Османите=Турците вон Албанија=Арбанија заедно со
Татарите... Како што биле до денес си останале грозота за Домородците. Иако Черокезите од САД-чаните
биле истребени, САД со својата НАТО им создала черкеско- татарска исламска држава- злостор без свој
завршеток. Па за САД со Европа сосе НАТО не важи меѓунтародно применето право. Токму само за нив тоа е
оправдано- ако важи меѓународното применето право, тие ќе бидат повторно само канибалисти, ништо
повеќе, и ништо друго, а нас Православните Македонци ни држат предавање, неоставајќи не да живееме свој
слободен македонски православен живот- само во православието до денес останале македонски
повеќебожни традиции. (ФБ- 23.09.2014)
ДО КОГА СЛОВЕНСКИТЕ ФРАНЦУЗИ, ГЕРМАНИ, АНГЛИЧАНИ, ШВЕЃАНИ... ЌЕ НИШТАТ САМО СЛОВЕНИ,
ПОСЕБНО МАКЕДОНЦИТЕ, А ГИ ПОДРЖУВААТ ТУРСКИТЕ АРНАУТИ И СО СВОЈОТ МОНГОЛСКИ ЈАЗИК ?!
Меровингите, преходници на Франките, биле со потекло од Балканот. А нивните преселби биле покрај реката
Вардар- Морава- Дунав- Рајна. Па нивни јазик бил Хомеров, само како словенски (германски лингвист Пасоф1815) и само славо- македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907). Ова било повод, Отон Први со Самуил и еден
негов брат, непознат кој тој бил, меѓусебно да говорат на склавински јазик- склавински јазик, никако словенски
јазик. Во прилог се наведува и православното царство на Цар Самуил, кое било само Склавинија- Царот Отон
бил цар на Католичкото Царство. Нему му претходел франкот Карло Велики, кој бил прогласен за цар на
Божиќ 800- та година. Според Фредегар (7 век), Македонците и Франките имале исто потекло (Пријам)...
Луј Леже (1901), Словенска митологија, наведува: „Адам Бремески учител во истата варош, каноник на
градската катедрала е писател на Gesta Hammaburgensis eclesiae pontificum. Тој живеел во првата половина
на 11 век; живеел на границата Славија во еден град, кој захтевал тој да постане нивна христијанска
архиепископија...дал...за скадинавските божества: Тор, Водан и Фриг (Fricco). Се верува во извесно сродство
на суеверијата на Саксонците, Словените и Швеѓаните. Неговата омраза на паганизмот не му пречи да ги
истакне и добрите особини на паганите Словени...“. И кај Х.Џ.Велс и др.
Стои Шведска. На кој јазик е поимот Шведска=Сведска=с вед ска, 100% тн.словенски. Па ведски биле руните
низ цела Европа, во кои имало Кирилични слова. Ведски биле Русија...Шведска...Британија... дури со илирско
наследство била Британија и Источна Германија. Па 100% Европа била словенска.
Одродувањето на Европјаните започнало со христијанството, со првиот христијански јазик коине кој бил со
потекло од Египет, наследник на староегипетски, со кого не се разбира Хомеровиот јазик, што важи и за
неговиот наследник катаревуса (1868). Германската школа коине го прогласила за грчки.
Македонскиот александријски птоломејов семитски јазик коине бил само од 300- та г.п.н.е. Од него, во 240
г.п.н.е. произлегол латинскиот, и тоа не од римјанин, ниту латин туку греикот Лив Андроник. Од него
произлегле сите романски јазици, а германскиот бил на словенот Лутер, а Германците ги обединал словенот
Бизмарк. Неговата баба се допишувала со Петар Велики- тие биле ист народ... Пак, словенката Катерина
Велика била најголем словенски автор- словенскиот јазик бил најстар...
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Следи западно од Германија се говорат романски јазици, а источно од Франција готски јазици и со монголско
потекло: Пекинг=пе (град) кинг (владетел), а владетели се кнез, крал и цар, а за Германи и Англичани крал,
100% погрешно. Да се потсетиме на Викинг=вик кинг, чии рогови носени на глава се само на балканско говедо
буша, до буш, бушава итн. Сите домашни животни во Европа се балкански.
Бидејќи најмасовно се употребува англискиот јазик, кој е рак на лингвистиката во кого едногласните знаци се
двогласни, рушејќи го осумилјадниот развиток на писменоста од сликовници до во слова..., еве каков јазик е
тој: во латински влегле коински зборови. Бидејќи латински бил беден со зборови, се внесени уште 10.000
зборови, за кои се вели грчко- латинско потекло. Па тие зборови влегле во нов јазик француски, од кого се
пренесени во англискиот, кој станал и монголски: инг, унг...На него творел Шекспир, „За Шекспировата ќерка
Јудит било познато дека таа е неписмена, те до својата дваесет и седма година не знаела да се потпиши“. Со
овој јазик на неписмени целиот свет постанал неписмен!
Бидејќи цела Европа била само словенска,до денес словенскиот темен вокал постои во шкиптарски ë,влашки,
романски, португалски, сите јазици во Франција со 50% Французи, и германски ä(ае), ö(ое), ü(уе)- тоа е е=ë.
Одродените Словени ги истребуваат Хомеровите Словени, посебно православните, најглавно уште со
православен календар со Зевс (Коледе), Дионис (Св.Трифун)..., народот Македонци, Срби и Руси.
Трагедијата е во тоа што во 19 век меѓу Шар Планина и Врање се населени Черкези и Татари, денес Геги кои
во Р.Македонија се 90% и Шкиптари 10%. Само САД и Европа Арнаутите (Геги и Шкиптари) ги обединува со
шкиптарскиот јазик кој е монголски (Г.Мајер), кој како турски јазик нема родови, па и затоа Арнаутите, арнаут=
одметник, убиец, арамија...грешат со Хомеровите=т.н.словенски родови...
Еј кутри САД-чани и Европојани, изроди на својата раса и јазик, ги истебувата 350 милиони Словени ! (ФБ- 23.
09.2019) Ватикан се бори против православието и сè македонско без прекин од 1071 год. без свој завршеток !
РАСИСТИЧКО-ФАШИСТИЧКА АНГЛИЈА ИСТРЕБУВА РУСИ СО НИВНИТЕ БРАЌА СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК!
ТАА СЕ БОРЕШЕ ВО ПОЛЗА НА ТУРЦИЈА, ЕЛАДЦИТЕ ГИ ОДРОДИ И ПОДРЖУВА АРНАУТИ- БАЛИСТИ!
Расистичко-фашистичка Англија е докажана и потврдена расистичко-фашистичка држава, што се гледа и
насекаде низ светот, секаде каде таа стигнала, како расистичко- фашистичка само оплачкала и убивала!
Како што за да владее ги расели Скотите протестанти во Ирска и Ирците католици во Скотска, кои и денес
меѓусебно се истребуваат. На островот Кипар насели Турци, со последици до денес- ништи православни!
Англија водена од бандити, се бореше во полза на Турција, а на штета на Русија. Следи Русија ја изгубила
Кримската војна. Таа го сруши египетскиот крал Мохамед Али, кој бил само Македонец и го развил Египет.
Овде е битно што таа крволочна Англија направила со Хомерова Елада, која ја ослободиле Македонците
Комнени Браќата Испилантис, кои биле во руска служба. Нивно чедо бил т.н.Скендербег со словенски јазик...
Бидејќи Елада ја ослободила Русија, прв претседател на Елада бил рускиот дипломат Каподистрија. А со тоа
што на Англија тоа не и’ одговарало, таа направила пуч, бил убиен Каподистрија, и неговите убијци се криеле
во англиската амбасада. Крал станал баварскиот принц Отон, чие семејство било поврзано со на Англија. Во
Елада (Хелас) службени јазици биле коине (19 век таканаречен старо-грчки) и германскиот, а како трет јазик
бил и францускиот. Па бидејќи Еладците коине како наследник на старо-египетскиот, кој бил семитски, не го
разбирале, Кораис извршил реформа на коине, во него внел домородни зборови, и бил создаден нов јазик
катаревуса. Бидејќи и овој јазик бил тежок, биле внесени уште повеќе домородни зборови, и бил создаден
јазикот димотики. Димотики бил службен од 1977 година. Со тоа што домородците во Елада говореле само со
Хомеров јазик кој бил само словенски (германски лингвист Пасоф-1815) и само славо- македонски јазик (грчки
лингвист Чулкас- 1907), со коине, катаревуса и димотики не можел да се разбере Хомеров словенски и славомакедонски јазик: Македонци само домородни Македонци и Словени од Божјо Слово, проповедано од Кирил.
Со Букурешкиот договор, член 5, Бугарија била принидена, таа да се откаже од островот Крит- и се случило.
Ова било само поради тоа што Критјаните сакале да бидат со Бугарија, чиј јазик го разбирале, кој бил само
славо-македонски (Чулкас), но не јазикот катеревуса, никако египетскиот семитски јазик коине. Ако кон ова да
се додаде, Македонците им се ДНК-блиски на Критјаните, но не на Подунавците и Заткарпатци, сè е јасно!
Бидејќи Англија била носител на Букрештанскиот договор, во кого не било прифатено ништо што било за
Англија неприфатливо, Македонија да не постои, руското влијание да биде на минимум, со нас завршиле.
Ама Англија со својата кралска куќа од германско потекло, што било и со руското, не прифатиле предлог од
Каподистрија Македонија да биде најголема држава, туку ни најмала, дури и никаква, да се бриши нашето!
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Еве го доказот: Елада била примена во Европа дури во 1981 година. Па следи Европа на Елада и’ давала
огромни средства, само во Егејскиот дел на Македонија само за Македончињата да се градат градинки за тие
во нив да го учат димотики, најмладиот јазик во Европа, тоа само од 1977 година. Токму овој злостори веќе е
очигледен во 21 век, Македонците младите генерации на злочински начин ги одродиле од Хомеровиот јазик.
Не било сè тоа, во Егејскиот дел на Македонија населиле Грци, припадници на Цариградската патријаршија
но не Еладци со Атинската црква. Следи македонските цркви и денес се под Цариград, но не и под Атина.
Само овие азиски Грци говореле само турски, но никако со коине или катаревуса. Нивниот број изнесувал
еден милион. Овие презеле имоти на протераните Македонци христијани во Бугарија, само како Бугари на
султановите Бугари, припадници на султанова Бугарска егзархија: Султановите Грци и Бугари се убивале.
Како што од 1913 година новите балкански држави ги истребувале Македонците, тоа трае и денес без крај.
Најкрволочноста на Англија се огледа таа како нејзина пракса со векови, и’ дала предлог на Османовото
Царство меѓу Шар Планина и Врање да колонизираат Черкези и Татари. Па повод пан-словенизмот. Следи
Х.Р. Вилкинсон говори за пан-славизмот од Унгарскиот Словак Ј. Колар, во 1824... а „по 1840, што Турците ја
иницираа политиката на населување на Татари и Черкези во областите на планината Шар ...“ до „во областа
Ниш- Врање“ (М.Мекензи и А.П.Ирби). До 1840 година немало Геги (Черкези и Татари). Па ваквите
колонизирања продолжиле, и колонизирањето на Черкези и Татари можеби било до 1 или преку 1 милион.
Ова се објаснува на едноставен начин, муслиманите Геги во Шкиптарија се премногу малку на број за од нив
да потекнат муслиманите Геги (Черкези и Татари) во Р.Македонија, Јужна Србија и Црна Гора. Следи бидејќи
Тоските (Шкиптарите) и Гегите во 1997 година Шкиптарија сакале да си ја поделат: на југ Тоски, а на север
дивите Геги, тие во Шкиптарија во 1997 година сè уште не биле обединати. Токму нив ги обединал во СФР
Југославија англискиот масон и католик Јосиф Броз Тито. А разбирливоста меѓу тие два различни јазици со
потекло од многудалечни простори е воглавно со монголските зборови, многубројни и во шкиптарскиот јазик,
без родови. Па токму ова до денес е основ, Арнаутите како Турците да ги немаат родовите и со нив грешат.
Со тоа што односот во Р.Македонија е 90% Геги и 10% Шкиптари, Гегите воглавно биле само од Косово. Од
овие Геги, а нивни водачи биле и останале Шкиптарите, во 19, 20 и 21 век страдат Македонците, Србите и
Црногорците. Нивните страдања ги подржува Ватикан, Европа и САД. А за да се заврши со сè македонско
следеле Рамковен договоре со дворасните Арнаути, договор со Бугарија и спогодба со Елада. Се заклучува
Англија била и останала држава водена од бандити, кои го плачкаат светот и уништија сè македонско. Таа ги
истреби домородците во Америка, завршува со домородни Македонци и ги одродила Еладци и Шкиптари.
За страдањата на Словените, од Слово и Божјо Слово од Египет со Птах итн., досега многу сум пишувал !
(ФБ- 23.09.2020) Следи Р.Македонија стана двојазична, а Англија со англискиот ги одродиле Британците- зло!
ЗА ПОТСЕТА ОКОЛУ 80% ЧЕРКЕЗИ ОД КАВКАЗОТ БИЛЕ НАСЕЛЕНИ МЕЃУ ШАР ПЛАНИНА И ВРАЊЕ !
ПОВИК ДО ...АХМЕТИ...ЏАФЕРИ...ГРУБИ...КАДЕ СЕ 100.000 ТАТАРИ И 500.000 ЧЕРКЕЗИ (Г. ВАЈГАНД) ?!
НОСИТЕЛИ ЗА НИВНО КОЛОНИЗИРАЊЕ БИЛЕ АНГЛИЈА И ТУРЦИЈА- МЕЃУСЕБНО СÈ ДА РАЗРЕШАТ!
ДА СЕ ЗАБРАНИ МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК БЕЗ РОДОВИ- ГО ГНАСИ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК !
СЛЕДИ МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ Е ОБВРЗАНО ДА РАСПРАВА ЗА КАВКАЗКАТА „РУСКА САЛАТА“ !
Во Етнолог 9, Македонско етнолошко друштво, Скопје, 2000, стр. 252, се наведува: „По Кримската војна, во
1864 година во Скопје се населиле и неколку черкески семејства. Тоа се случило, кога во 1863 година Русија
целосно го освоила Кавказ и го покорила и последното муслиманско племе Черкезите (Адигите). Турската
империја од своја страна веднаш се појавила како патрон за Черкезите и таа за нив станала како ‘ветена
земја’. Така околу 80% од черкеското население од Кавказ (400-500 илјади) го започнале своето патување без
повторно враќање во родните огништа“.
„...Черкерзите потпаднале под влијание на Турците и Албанците...но го зачувале својот јазик...“.
Черкезите биле колонизирани воглавно меѓу Шар Планина и Врање, чиј јазик бил черкески, неразбирлив за
Шкиптарите. Токму овие се главните носители како Геги, кои опстоиле со кавказги традиции итн.
Ова се потврдува и 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...
Бидејќи Арнаути како 90% се Геги (Черкези и Татари) и само 10% Тоски=Шкиптари, кои биле колонизирани
меѓу Шар Планина и Врање, каде изчезнале ?! Тие не изумреле на Земјата или испариле во Вселената !
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Следи повикот до ...Ахмети...Џафери...Груби...каде се овие 100.000 Татари и 500.000 Черкези кои многу се
множеле ?! Па тие денес се Геги, кои со Тоските не општеле, не стапувале во бракови и не се разбираат. Вие
бандити како водачи на сите збивања во Р.Македонија, Јужна Србија и Црна Гора сте должни да одговорите !
Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со векови ги истребувале православните Словени со Хомеровиот
јазик како словенски (германски лингвист Пасоф-1815) и славо-македонски (грчки лингвист Чулкас-1907), а
како двоконтинентална кавказко- балканска мешавина со монголски шкиптарски јазик во Р.Македонија се
„народ“, Македонците во својата Хомерова Р.Македонија веќе се второразреден народ, без привилигии кои
Арнаутите со поткуп, сила и САД-подршка... за себе ги присвоиле, да го избркаат македонското население кое
со векови од Арнаутите=Одметниците е протерувано, со векови подржувани од Ватикан, Европа и САД!
Како дошло од Арнаутите само одметници и балисти со векови, дури и во 21 век, да страдаат домородци ?
Х.Р. Вилкинсон говори за пан-славизмот од Унгарскиот Словак Ј. Колар, во 1824... а „по 1840, што Турците ја
иницираа политиката на населување на Татари и Черкези во областите на планината Шар ...“ до „во областа
Ниш- Врање“ (М.Мекензи и А.П.Ирби). До 1840 година немало Геги (Черкези и Татари). Па следи на ова не се
завршило: Густав Вајганд (1924), „Етнографија на Македонија“, пишува дека само по Кримската војна се
донесени 500.000 Черкези и 100.000 Татари. Да се додадат наводите на Шових...- до и преку 1 милион.
Носители ваквото колонизирање била Англија, која се бореле против руското влијание на Балканот, која и се
борела против Русија во Кримската војна. Англија и Турците сè да разрешат со Черкезите и Татарите ! Истото
важи и за Шкиптарите, чиј шкиптарски јазик како монголски (Г.Мајер), без родови, па со нив грешат
Шкиптарите (Тоските) и Гегите (Черкези и Татари). Следи тој да се забрани- тој го гнаси Хомеровиот јазик!
За сè ова следи Македонското собрание е обврзано да расправа за кавказката „руска салата“- белокапци! (ФБ
-25.09.2020) Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) во Р.Македонија се под 15%, а во власта се преку 50%!
АНГЛИЈА ТВОРЕЦ НА СИТЕ ЗЛОСТОРИ ШТО ЧОВЕШТВОТО СО ВЕКОВИ БЕЗ ПРЕКИН ГИ ДОЖИВУВА !
УДАР ТАЈФУНА ЗАХАРОВЕ У БРИТАНИЈУ: Ви сте светски рекордери у геноциду
ОВО СУ ВАШИ РЕЗУЛТАТИ …, 20. септембра 2018., во ПАТРИОТ РС:
Велика Британија је светски рекордер у геноциду, изјавила је портпарол руског министарства спољних
послова Марија Захарова.
”Они су се иживљавали и над Африком. Око 13 милиона људи Енглези су одвезли са тог континента као
робови. Kоличина погинулих је притом 3 – 4 пута већа, Тј, укупна количина жртава је достизала 50 – 53
милиона”, наставила је она.
Захарова је такође подсетила на Опијумске ратове у Kини, Бурске ратове и истребљење Индијанаца.
”Ево вам још једне интересантне чињенице: према откривеним документима Националне архиве Велике
Британије, енглеске власти су активно прибегавали коришћењу хемијског оружја са циљем да се угуши
устанак Арапа у Месопотамији (данашња територија Ирака – прим. ред.) на пролеће 1920 године”, нагласила
је Захарова.
У 1870-их, Британија је извршила геноцид над Зулу народом, а 1954-1961, у Kенији, у знак одмазде због
убиства 32 бела колониста британска власт је истребила 300.000 припадника Kикујуа и одвела још 1,5 милион
у концентрационе логоре.
Све у свему, Захарова је објавила 17 страница архивске грађе о геноцидним акцијама Британије на светској
сцени.
ШТА ИСТОРИЈА KАЖЕ: Нацизам уопште није дело Хитлера и Немаца већ „џентлмена Енглеза“
Kада се говори о Великој Британији и њеним становницима, већина човечанства наведе енглески
парламентаризам , као и великог Шекспира. Но, нација „просвећених морепловаца“ није то што се мисли.
Прво, Британија је, а не Немачка, отаџбина нацизма, идеје власти расе, тачније изабране „нордијске расе“
која треба да влада целим светом.
Творци нацизма су Енглези: Томас Kарлајл (прародителј), Хјустон Чемберлен (англоамерички писац и
филозоф), Џејмс Хант (написао 1862. године рад у којем је црнцима „доделио“ улогу прелазног облика између
мајмуна и човека), Френсис Галтон (рођак Чарлса Дарина и оснивач еугенике – „науке“ о лјудској селекцији
ради одгајања идеалне расе), Kарл Пирсон (биолог и оснивач биометрије – расистичког смера социјалдарвинизма), чија је позната изјава „Право на живот још не значи право свакога да продужи свој род.“
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„Одушевлјавам се енглеским народом. У колонизацији, они су учинили немогуће“, похвалио их је у једном
говору Адолф Хитлер. Јасно је зашто их је фирер хвалио, све је идеје преузео од Британаца.
Подсетимо се да је управо у Великој Британији створен 1932. године Савез фашиста којим је руководио барон
Освалд Мозли. Вођа британских фашиста је ухапшен тек 1940. године и у затвору је провео само три године.
Умро је 1980, никада прогоњен због своје прошлости.
Друго, концентрациони логори су британски изум, а не нациста или болјшевика (Троцки), како се то данас
представлја. Истина, има малих дилема да ли су били Американци током Грађанског рата (1861-1865) или
Британци током Англобурског рата (1899-1902), но већина историчара сматра да су предњачили Британци.
Американци су у концентрационе логоре слали војне зароблјенике, а Енглези војно становништво – чак целе
породице.
Цилј стварања концентрационих логора, према званичним изјавама британске владе, било је „осигурање
безбедности мирног становништва бурских република“.
Мушкарце су Енглези слали у логоре на територији Индије, Цејлона и других британских колонија. Укупно у
свим британским концлогорима било је смештено 200.000 лјуди, што је била половина становништва бурских
република. У њима је умрло до глади и болести 26.000 лјуди, а током само једне године, 1901, у концлогорима
Енглеза од глади и болести је умрло 17.000 лјуди, од којих 14.300 деце.
Треће, Енглези су светски прваци у геноциду, јер су практично истребили Индијанце на територији данашњих
Сједињених Америчких Држава. Да подсетимо да су током населјавања данашње САД, Енглези убили око 15
милиона Индијанаца.
Геноцид су починили и током три колонизације Аустралије. Kолонизација тог континента је почела 1788
године, а аутохтоног становништва је било милион лјуди у око 500 племена. Током населјавања Аустралије,
Енглези су убили између 90 и 95 одсто Абориџина, док су на Тасманији староседеоци истреблјени. Убиства
староседелаца су сматрана условом просперитета Енглеза.
Четврто, Енглези су познати и као „вешачи деце“, на начин који леди крв у жилама. Лондон је током 16. века
носио надимак Град обешени. Током царовања Хенрија Осмог (1509-1547) кажњено је само за скитњу 72.000
лјуди. Децу бескућнике масовно су вешали чак и у наредним вековима. Тек 1908. године Британија је усвојила
закон по коме се на смртну казну не могу осудити млађи од 16 година.
Пето, Британци су први створили нарко-мафију. У том контексту важна је још једна страница британске
историје која је у стручној јавности позната као Опијумски рат. Међутим, правилније би било то назвати
мафијашким системом, чији је главни извор била трговина наркотицима, због чега су скоро цео један народ
претворили у наркомане. Радило се у то време (19. век) о 300-милионском кинеском народу.
Чак 13 одсто дохотка Индије током британске владавине долазило је од продаје опијума у Kини.
Истовремено, опијум је убијао Kинезе. Само у периоду од 1791 до 1794 године, број лиценцираних опијумских
пушионица порастао је са 87 на 663. Истовремено је Британија преко опијума извлачила огроман новац из
Kине, што је све представлјало класичну нарко-мафијашку шему.
Ова ситуација је довела до два разорна „опијумска“ рата, као и до потпуне окупације Kине од стране
Британије. Kада се то догодило, Британија је почела да узгаја мак у Kини, на милионима хектара, док се број
корисника повећао на десетине милиона.
Kрај власти нарко-мафије у Kини дело је комуниста, који су једноставно све нарко-трговце стрелјали, а
плантаже мака спалили. (ФБ- 25.09.2019) Очигледна вековна заедничкост на англо-арнаутската наркомафија.
АЛБАНИЈА БИЛА НА КАВКАЗОТ (...СТРАБО). АЛБАНСКИ НАРОД НИКОГАШ И НЕМАЛО НИТУ ЌЕ ИМА ТУКУ
ИМА САМО АРНАУТИ МЕШАВИНА НА 90%ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И 10%ШКИПТАРИ=ТОСКИ,ВОДЕДНИ
ОД АРНАУТСКА МАФИЈА КОЈА НЕ САКА ПОПИСИ И НИВ СИ ГИ ЛАЖИРА, ПОДРЖАНИ ОД ЕВРОПА И САД!
Арнаутите Азијати (Татари и Черкези), познати како Геги, и Епирци Шкиптари=Тоски како најголеми лажговци
тврдеа, во Р.Македонија имало еден милион Арнаути. Со тоа тие го оспоруваа постоењето на сè 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, Арнаути имало
400.000, што содејствува на околу 25%.
Меѓутоа, според бројот на пратеници тие никогаш тој процент и не го достигнале. И следи ваква пресметка им
направил и германскиот амбасадор Ханс- Лотар Штепан (2004) во својата книга „Македонски јазол“- стр. 23:
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„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 прилог на 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 години до 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 1981 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%“. (Во овие проценти се и Македонци со
Срби со исламска вероисповед, Турци, Роми и други, Р.И.)
Со тоа што Арнаутите Азијати и Епирци тврдат, Македонците биле само Православни, а Арнаутите само
Муслимани, нивното лажење лесно се одгонетнува- тие без Неарнаути не би можеле да бидат ниту 14%,
значи, па само со 1,4% Шкиптари Епирци- најмалото малцинство во Р.Македонија. За доказ дека тие се само
како муслимански колонисти, Шкиптарија Македонците со исламска вероисповед не ги признава за
Македонци. Истото важи и за арнаутските партии во Р.Македонија, за кои Македонците со исламска
вероисповед била само Арнаути- Муслимани има Македонци, Срби, Турци...Роми кои ги поткупуваат.
Арнаутите во Р.Македонија не само што не се 20%, тие не се ниту 17% туку без Неарнаути тие не се ни 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 Арнаутите од безбедните сили на Р.Македонија, само за време на Илирида,
Арнаути во Р.Македонија имало само 15%.Токму тогаш таквиот процент и самите Арнаути си го кажувале. Па
сите други проценти 25, 20 и под 18% се само нивна лага. Ова се гледа и со доказот што според
македонските извори, Арнаутите биле меѓу 17 и 18%, а според лажни пописи кои беа прекинати заради попис
дури и мртви, Арнаутите 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% Арнаути. За доказ дека Арнаутите 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 Арнаути државјани во
Шкиптарија, Косово и Р.Македонја. Тие биле/се лажговци: На 15.03.2017 во Press24 стои: „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“. (ФБ- 26.09.2020) Ако се под 30%, пописите не ги признаваат-мафијаши !
АКО БИ БИЛА ТОЧНА ИЗЈАВАТА НА ПРАВОБРАНИТЕЛОТ АЛБАНЕЦ, ВО ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБИ СЕ 19%
АЛБАНЦИ, А СПОРЕД ЗДРАСТВЕНИ ИЗПРАВИ СЕ САМО ПОД 15%, ДУРИ ЗА ВРЕМЕ НА ИЛИРИДА САМИ
ПРИФАТИЛЕ ДЕКА ВО Р.МАКЕДОНИЈА ИМАЛО 15% АЛБАНЦИ, НАЈИТНО ДА СЕ ИЗБРКААТ ПРЕКУ 4%.
Денес (26.09.2019) Правобранителот Албанец кажа, во државните служби се вработени 19% Албанци. Ако
овој податок би бил точен, бидејќи според здраствените исправи Албанци се 14,7%, а кога беше фатена
документацијата на Илирида, според неа Албанци биле 15%, што го прифатиле и самите Албанци, најитно и
без одлагање од државните служби да се избркаат преку 4% Албанци. Велам, ако е точно, затоашто каде се
оние од УЧК-а мухамедани кои со векови учка на Православните им се качиле, и без прекин ја цицаат нашата
православна крв, навлегувајќи од САД- Косово, со САД подршка во Р.Македонија.
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Секаде се труби и се говори за премногу вработување на Албанци, а има и такви тврдења за дури и 50%...
Да не се заборави Албанците со привилегии се запишуваа во македонските факултети, низ прсти им гледаа,
се оформија дури и албански универзитети кои се финансирани од Македонци мнозинство, за тие да бидат
избркани од својата матична држава Р.Македонија- на Албанците матична држава само Албанија
(Шкиптарија) на Тоски, а на Гегите со бело капче Черкезија и Татарија само турски од 19 век.
Со тоа што пред некој ден најголемиот Синдикат, помал бил на Шкиптарите и Гегите од Кавказ, беше
изјавена, факултетите образуваат послаб кадар од средните школи за 30%, Рамковиот договор само ќе ги
доистреби Македонците, чеда на Хомер (грчки лингвист Чулкас- 1907), Р.Македонија ќе мора да се применува
европски устав, францускиот со 50% само со граѓански права, или како кај соседите ... (ФБ- 26.09.2019) За сè
ова македонските партии со своите пратеници, министри...одборници...само заради лични цели само молчат!
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- ВАТИКАН ВО БОРБА ПРОТИВ ПРАВОСЛАВНИТЕ ОД 1071 Г.!
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 само
како македонскиот крал Пир со рогови на јарец, кој бил богото Арес- богот Арес го има секаде во Бригија со
својата Пелагонија до бригиски Драч.
Со тоа што оставшината на семејството на Ѓорѓија е само на наш јазик, кој бил епирски крал, Епир бил 100%
само 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. (ФБ- 26.09.2018) Ватикан против православните !
Trajche Arsov Еве што запишал папата Пиус кој живеел на крајот од 14ти век:
"Албанија е дел од Македонија која го освои Азискиот континент а предци на Скендербег беа Александар Македонски и Пир!"

НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС. ДО КОГА
ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ САМО ЌЕ СИ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! А УШТЕ КОН ОВОЈ ДА МУ СЕ
ДОДАДАТ ДУРИ ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ (1815) КОЈ НАВЕДУВАЛ, ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ
СЛОВЕНСКИ (ЧЕШКИ И СЛОВАЧКИ), А ПА ПОТОА И ФАЛМЕРАЈЕР СО РУСКИОТ ЈАЗИК ПОТВРДИЛ, ВО
ЕЛАДА НЕ ЖИВЕЕЛЕ ХЕЛЕНИТЕ КОИ БИ ГО ГОВОРЕЛЕ ХЕЛЕНСКИОТ ГРЧКИ ЈАЗИК КОИНЕ КОЈ БИЛ
САМО АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК, НАСЛЕДНИК НА СТАРОЕГИПЕТСКИОТ СО КОГО НЕ СЕ
РАЗБИРА-Л ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК-ТОЈ ОПСТОИЛ САМО КАКО НАШ СЛОВЕНСКИ=ИЛИРСКИ; КАКО ШТО
НАПИШАЛ ФАЛМЕРАЈЕР, ВО ХЕЛАДА ЖИВЕЕЛЕ СЛОВЕНИ СО СЛОВЕНСКИ АКЦЕНТ; ПА СЛОВЕНСКИ
ПРЕСЕЛБИ И НИКОГАШ НЕМАЛО, ШТО СЕ ПОТВРДУВА СО ДОКАЗОТ ВО НАШАТА АНТИЧКА=ЕТНИЧКА
МАКЕДОНИЈА НЕМА НАОД ЗА ПРЕСЕЛБИ НА СЛОВЕНИ СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ, А ДОКАЖАНО И
СО ДНК- МАКЕДОНЦИТЕ ДНК ИМ СЕ БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ, НО НЕ НА ПОДУНАВЦИТЕ И СЕВЕРНО;
СЛОВЕНСТВОТО БИЛО ОД СЛОВО И БОЖЈО СЛОВО ПРОПОВЕДАНО И ОД КИРИЛ. ПА ВРЕМЕ Е НЕКОЈ
МАКЕДОНЕЦ ВО Р.МАКЕДОНИЈА И СТРАНСТВО ДА СЕ ОГЛАСИ, СО ВИСТИНАТА НА МАКЕДОНСКИОТ
НАРОД ДА МУ ПОМОГНИ. ТОКМУ САМО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СО ВЕКОВИ ДОЖУВАВА-Л ГЕНОЦИД ВО
ЕЛАДА, БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА.СЛЕДИ РАСИСТИЧКО-ФАШИСТИЧКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР ! (ФБ-27.
09.2020), СПОГОДБА СО ЕЛАДА НА ЦИГАНИ СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКА А И ДОГОВОР
СО БУГАРИЈА ДА СЕ БРИШИ СÈ МАКЕДОНСКО СО АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ СО ПЕЛАГОНСКИОТ
БИТОЛСКИ ГОВОР ВО ЕГИПЕТ (КАМЕН РОЗЕТА), СО СЛОВЕНСКИ ГОВОР НА ПЕОНЦИТЕ (А. ТОЈНБИ) А И
СО ДОМОРОДНИ БРСЈАЦИ И МИЈАЦИ (Ј.ЦВИИЌ).ВАТИКАН ОД 1071 Г.,ЕВРОПА И САД НИШТАТ СÈ НАШЕ !
МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ НАСЛЕДНИЦИ И ВО ДИНАСТИЈАТА ЃУПТА ВО ИНДИЈА !
Во мојата прва книга со биолошки методи „Средоземјето прадомовина на Европјаните“(1998) го пишувам ова:
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„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.)
(ФБ- 27.09.2017). Спореди Бабилон=баб ил он: баб=Баба Планина;ил=Илиос=Хелиос, ил врне ил грме; он=он!
ВО СЕЛОТО АТИНА БЕДНИТЕ СЕЛАНИ НЕ БИЛЕ ГРЦИ, А ВО БОГАТАТА БИТОЛА БОГАТИТЕ СИТЕ ГРЦИ!
ПА ДАЛИ ВИ Е ПОЗНАТО ХРИСТИЈАН МИЦКОСКИ СО ВРШКИТЕ НА ВМРО- ДПМНЕ И ДРУГИТЕ ВРШКИ ОД
ДРУГИ ПАРТИИИ... ДЕКА ВО БИТОЛА ПРЕД 1830 ГОДИНА КОГА СÈ УШТЕ НЕМАЛО ЕЛАДСКА ДРЖАВА, ВО
СЕЛОТО АТИНА БЕЗ КАНАЛИЗАЦИЈА ИМАЛО НЕКОЛКУ СЕЛАНИ КОИ НЕ ГО ПОЗНАВАЛЕ ГРЧКИОТ ЈАЗИК
КОИНЕ (19 ВЕК ТАКАНАРЕЧЕН СТАРО-ГРЧКИ) КОЈ БИЛ ВИЗАНТИСКИ ЈАЗИК (Ј.Г.ХАН- 1865), А ОХРИЃАНИ
НИКАКО НЕ САКАЛЕ ДА БИДАТ СЛОВЕНИ. ОВА БИЛО САМО ЗАРАДИ ТОА ШТО КОИНЕ БИЛ САМО ЈАЗИК
СО ПОТЕКЛО ОД ЕГИПЕТ, КОЈ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРО-ЕГИПЕТСКИОТ,И ЗАТОА КОИНЕ ВО ПОТПЛНОСТ
ВО ЕГИПЕТ ГО ЗАМЕНАЛ СТАРО-ЕГИПЕТСКИОТ. ПРВАТА ГРАМАТИКА И ПРВИОТ РЕЧНИК НА КОИНЕ СЕ
ОД 300 Г.П.Н.Е. ПА ИЛИЈАДА ОД ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ-1815) НА КОИНЕ
БИЛА ПРЕВЕДЕНА САМО ВО 3 ВЕК П.Н.Е., И ТОА САМО ВО АЛЕКСАНДРИЈА. СÈ ОВА ГОВОРИ,ВО БИТОЛА
ЦЕНТАР НА РУМЕЛИЈА СИТЕ ОБРАЗОВАНИ, ЕСНАФИ...БИЛЕ ГРЦИ, ПРИПАДНИЦИ НА ЈУСТИНИЈАНОВА
ЦАРИГРАДСКА ПАТРИЈАРШИЈА, А ВО СЕЛОТО СО БЕДНИ СЕЛАНИ НЕМАЛО НИКАКВИ ГРЦИ ТУКУ САМО
СЕЛАНИ КОИ ГО ПОЗНАВАЛЕ САМО ХОМЕРОВИОТ СЛАВО- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ К. И.
ЧУЛКАС-1907) КАКО ПРИПАДНИК НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА, НО НЕ НА БИЛО КАКВА ЕЛАДСКА
ИЛИ АТИНСКА ЦРКВА. СЕЛОТО АТИНА БЕЗ ГРЦИ КОГА СТАНАЛО ГРАД СО КАНАЛИЗАЦИЈА, ДЕЛО САМО
НА БАВАРСКА, СО БАВАРСКО ЗНАМЕ ДЕНЕС ЕЛАДСКО, ЦРКВИТЕ БИЛЕ ПОД ЦРКВАТА СВ. ДИМИТРИЈАБИТОЛА СО СВОЈ СЛУЖБЕН ЈАЗИК КОИНЕ КОЈ БИЛ МАКЕДОНСКИ ОД АЛЕКСАНДРИЈА И ДВОГЛАВОРЕЛ!
МАКЕДОНЦИТЕ МЕСТО ДА СЕ БОРАТ ЗА СОЛУН БЕЗ ОРУЖЈЕ БИЛЕ ИСПРАТЕНИ ЗА СРЕМ- ДЕНЕС
ЗАБОРАВЕНА ГРОБНИЦА НА 210 ПАРТИЗАНИ
Македонците биле национално свесни. Следи тие се бореле за обединување на Македонија со својот
македонски јазик... Тие биле одлучни да одат за Солун. Не само што водачите на бунтот во Скопје со својата
придружба сите биле стрелани, другите со голи раце биле испратени како овци да ги разминираат полињата
во Срем... Дури тие го ослободиле Вуковар. Денес (27.09.2016) го прочитав во REGIJA насловот Очишќена
нарасла гробница 210 македонских партизана:
BUDROVCI - Zahvaljujući javnim radovima, ponovno se uz državnu cestu DC46, Đakovo - Vinkovci, na izlazu iz
Budrovaca može vidjeti ograđena grobnica i spomenik 210-orici makedonskih partizana poginulih u napadu na
Budrovce 14. travnja 1945. Nekada od makedonskog izaslanstva redovito posjećivan omanji spomen-prostor
posljednjih je godina pust, a bio je zarastao u samonikli šumarak pa se s DC46 sve to vrijeme nije ni vidio. Tako je
grobnica i spomenik makedonskim borcima, što su kosti ostavili daleko od rodne grude, lanjsku veliku, 70. obljetnicu
završetka II. svjetskog rata i pobjede antifašizma nad fašizmom dočekao nevidljiv – zarastao i zapušten. Više
zaposlenih u javnim radovima dovodi taj prostor u red cijeli ovaj tjedan, a i idućih dana, kaže Tomislav Vuković,
zadužen u Univerzalu za javne radove, radit će na čišćenju tog, manjeg ograđenog spomeničkog prostora koji je
omeđen i zasađenim drvećem.
– Ima još podosta posla. Iako to nije Univerzalova obveza, radimo prema nalogu Grada, pa ćemo tijekom ove tranše
javnih radova urediti prostor. Posječena su u međuvremenu samonikla stabla, pokošena trava, uklonjeno šiblje, lišće i
dr., a u blizini je i dječje igralište, pa je potreba uređenja to veća - kaže Vuković, inače Budrovčanin, kojem je, kao i
njegovim sumještanima, priča o spomeniku Makedoncima na kraju sela dobro poznata. Kaže, komunalci su i dosad,
uoči dolaska makedonske delegacije, koja je na godišnjicu pogibije makedonskih partizana krajem II. svjetskog rata
tu odavala počast, polagala vijence i držala komemoraciju, uređivali taj prostor, no posljednjih je godina njezin
dolazak izostajao pa tako i nalozi da se spomenik i ograđeni prostor oko njega počisti i pokosi. Selo, mjesni odbor,
nema obvezu brinuti se o tom prostoru.
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Makedonci su svoje kosti ostavili u njima dotad nepoznatom selu, Budrovcima, ratujući na Srijemskoj fronti, pomičući
se kako su se pomicale i njezine linije. Kada je lani, na 70. godišnjicu završetka II. svjetskog rata Glas Slavonije
podsjetio na postojanje grobnice 210 Makedonaca u samom srcu Slavonije, jedan od bivših predsjednika Zajednice
Makedonaca u RH Ognen Bojadžiski izjavio je tada kako ju je sredinom 1970-ih i sam obišao, pri snimanju reportaže
o biskupu Strossmayeru i braći Miladinov.
– Poginuli Makedonci bili su pripadnici regularne vojske Jugoslavenske armije. Na 30. godišnjicu proboja Srijemske
fronte pravio sam za TV Skopje reportažu - ispričao je Bojadžiski i podsjetio na osnutak 15. makedonskog korpusa, u
prosincu '44., u blizini Skopja. - Bila je to već regularna JA. Korpus je već u veljači krenuo na pripreme u Srijem jer je
bila izdana naredba da Prva armija preuzme obvezu za proboj na Srijemskoj fronti, a 15. korpus dodan je Prvoj armiji.
Centralna proslava 30. godišnjice proboja bila je u Vinkovcima jer je 15. korpus imao centralnu ulogu u oslobađanju
Posavine i naišao je na velike probleme na dva-tri mjesta – jedno je kod Đakova s 210 poginulih, a drugo u Vrpolju,
gdje ih je izginulo više od 1000. Identifikacija posmrtnih ostataka trajala je 15-ak godina; grobnica je postavljena
negdje 1956.-1957. prema nalogu Maršalata jer JA za neke dijelove borbe nije imala dovoljno povijesnih
svjedočanstava da se markiraju određena mjesta - rekao je Bojadžiski.
Suzana ŽUPA. (ФБ- 27.09.2016) Секогаш имало изроди и предавници Македонци, и тоа само од лични цели !
КАДЕ ГИ КРИЕ ЕЛАДА ЦИГАНЛИЈА 5.000 КРАТКИ ДОКАЗИ ОД ГРОБНИЦАТА НА ФИЛИП II ?! А ОВА ТРЕБА
ДА ГО ОДГОВОРАТ ЕЛАДЦИТЕ ЦИГАНИ СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СО ИНДИСКИ ТЕН ИТН., ПА И УСТАНОВИ
(ПЕНДАРОВСКИ), СТРАНКИ (ЗАЕВ, МИЦКОВСКИ...), ЗДРУЖЕНИЈА...ПРОБИСВЕТЦИ:
Како најпроколнат македонец по ред од 1992 година само пишувам дека Македонците се домородни,
Еладците Цигани се со индискиот музички инструмент бузуки од 14-15 век населените Цигани (Гупти) на
Пелопонез, денес со мноштво индиски типови- таков е Претседателот на Елада и мноштво други !
За пример се наведува програмата КЕРА, кога биле откриени над 5.000 кратки текстови на древно
македонски говор. Овие написи биле ставени под забрана. Па, во 1988 година Оикономидес во Book review во
Чикаго го објави овој податок, со напомена за да не бидат искористени од „државата на Скопје“
(Р.Македонија, Р.И.). Но кога пристигнал Оикономидес во Атина, тој бил отруен, како грчка „нормална“
практика. Значи, овие наоди, таму и на други места, се кријат намерно или се уништени.
Зошто? Тој не смеел да каже, дека оставштината македонска била словенска. Какви биле тамошните докази ?
И тој ги посетил ископините на гробот на Филип Македонски, а изложувањата биле донесени од музеите од
Атина, а оставштината на македонското било скриено некаде итн. Зошто ? Па само за потсетување,
Македонците пишеле со црти и рецки, кои во 19 век биле прогласени за словенски, иако писмото било во
Западна Азија, Крит, Балканот...кај Етрурците и Европа. Токму за тие црти и рецки, кои биле руни со мноштво
кирилични слова пишувал Г.Гриневич...Тој истражувал за Крит, Етрурија...
Gene Haddlebury вели: „... Но со новите истражувања во областа на архитектурата ќе се докаже спротивното,
со новите истражувања и откритија особено во Јужна Македонија во Кутлеш (Вергина) каде е откриена
гробницата на Филип втори таткото на Александар lll Македонски а во неа се откриени над 5000 артефакти и
пишани документи за кои светската јавност не знае скоро ништо. Грчката влада со големи мерки на
обезбедување пронајдените артефакти и пишани документи го носат на некое тајно место во Атина, а по
некое време се дознава дека тие исти пронајдоци што биле пронајдени во Кутлеш (Вергина) биле здробени
на ситни парчиња и фрлени во длабочините на Егејското море. Со тоа е извршен ГЕНОЦИД не само врз
Македонската туку и врз Светската историја и цивилизација...“.
Каде сте Претседателе Пендаровски, Зеав кој живи луѓе се изнајаде, Мицковски претседателот на ВМРОДПМНЕ кој со своите приврзаници се само за влегување на Р.Македонија во Европа и НАТО без
Р.Македонија со македонски народ, јазик... и без европски устав-Арнаути малцинство! (ФБ- 28.09.2019)
АТИНА СО ЦРКВИ ПОД СОБОРНАТА ЦРКВА СВ.ДИМИТРИЈА- БИТОЛА БИЛА САМО МИНХЕНСКА КОПИЈА !
Бришењето на Македонците ќе биде во полза на Еладците (тн.Грци) со индиски музички инструмент бузука,
од Индијците населени на Пелопонез во 14- 15 век. Па тој музички инстримент во Македонија го немало сè до
1913 година- тогаш Македонија со Букрештанскиот договор била поделена, половина и припаднала на Елада
со црквите под соборната православна црква Св.Димитрија- Битола украсена од православниот двоглав орел.
Проширување на Елада кон север во... Тесалија го овозможил само Бизмарк, зашто Елада морала да го
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плати баварскиот долг за Атина, како Втор Минхен со градби со ист нацрт како градежите на Минхенрезиденцијата итн. Не само тоа, дури баварското знаме познато како еладско. Тогаш во Атина и пошироко
Елада народен јазик бил само Хомеровиот јазик, кој според германскиот лингвист Пасоф (1815) бил само
словенски, а за грчкиот лингвист Чулкас (1907) само еден славо-македонски. За доказ дека Еладците биле
само Словени во Елада постоел темниот вокал (Фасмер), се говорело словенски и со акцент (Фалмерајер),
дури на Хомеровиот Крит постоеле словенски поими и тоа пред инвазијата на Словените од ненаселените
Заткарпати. Па Македонците ДНК им се блиски само на Хомеровиот Крит, а не на Подунавјето и Заткарпатци.
За време на првиот грчки крал Отон, баварскиот принц, службен јазик биле покрај коине кој потекнал само од
македонска Александрија, наследник на староегипетскиот со кого не се разбира само нашиот Хомеров јазик,
и германскиот протестантски јазик на Лутер. Бидејќи Григор Прличев бил дефтер Омер, дефтер=де
фтер=втор Омер тој пишувал само на коине-во негово време не постоела катаревуса, која била вклучена од
1868 година. Бидејќи атинско било сè минхенско, Атињани говореле словенски, САД, Европа и НАТО се
злочинци. (ФБ- 28. 09.2018) Според Хан (1865), коине бил византиски јазик. Токму и затоа катаревуса бил
прифатен во 1868 год.!
ОД ВУК КАРАЏИЌ БЕЗ ТЕМЕНВОКАЛ И ЖЕНСКИОТ РОД НА ПРЕЗИМИЊАТА, СО ТЕШКИ ПОСЛЕДИЦИ !
За руските автори (Гриневич...) словенскиот јазик бил пелазгиски. Пелазги биле Хелените и Македонците
(Херодот, Тукидид, Платон...Јустин...). Јазикот на Пелазгите бил варварски (исти автори). Склавините кои се
појавиле на Балканот, во 6 век, говореле само варварски јазик (Прокопиј, Јордан...). Тие обожувале египетски
божества Исис и Хорус, а и персискиот Митра. Тоа било само по смртта на Александар Македонски.Следи во
Цариград постоела Црква на спасение, во местото Хора, изградена од Јустинијан, а само во 6 век Склавини.
Склавините не го обожувале Перун (Луј Леже)-со рускиот Перун се завршило со рускиот светец Владимир!
Склавините биле Повеќебожци-Римјаните (Ромејците) Христијани. Константин извршил реформа на коине
(македонскиот Александријски Птоломејов јазик од 300-та г.п.н.е), отфрлувајќи ги семитските елементи од
коине и се дошло до варварски јазик кој бил Хомеров. Овој бил само славо-македонски јазик (Чулкас-1907).
Бидејќи Хелените и Македонците биле Пелазги, чиј јазик бил варварски, јазик на Склавините, а па склава=
област, народен јазик бил ист. Следи во Источноторимско Царство постоел женски род, кој бил само наш
склавински=т.н.словенски, народ кој го прифатил Божјото Слово, кое се ширело од време во Египет Птах,
локалниот бог на Мемфис, Платоновиот и Христијанскиот LOGOS СЛОВОТО, во Евагелието на Св.Јован, што
се чита на Велигден, што го ширел Константин Филозоф, кој починал во Рим, а можеби тој бил и отруен...?!
Па Константин (Кирил) го ширел Словото и Божјото Слово- Русите од рецкари станале Словени 860 (Фотиј).
Примери за женски род: Ана Комнена, Ирена, Теофана...Васил=ва с(Σ) ил- „Ил врне ил грме“, Зевс=Перун
=Св. Илија. Машки род Василеус=Васлиевс + ки = Василевски - в = Василески; ж.род Василиса=Василица.
За време на Петар Велики е извршено и латинизирање на Кирилицата, која била руска, српска и бугарска !
А.Шмаус, Германски во 100 лекции, Просвета, Белград, 1970, стр. 50, истакнува: „Промената на именките на
машкиот и средниот род, кои досега сме ги имале, се вика јака промена. Покрај неа постои уште и слаба и
мешовита промена на именките.
Тие називи потекнуваат од Јакоб Грим, творец на научната граматика на германскиот јазик и пријател на Вук
Караџиќ. Називите ‘јак’ и ‘слаб’ се однесуваат на тоа дали некој збор го менува својот облик ‘појако’ (т.е. во
знатна мера) или ‘послабо’ (т.е. во помала мера). Јаката промена значи според тоа, позначајно, порадикално
менување на основата“.
Се потврдува, германскиот јазик на словенот Лутер, а Германците ги обединал словенот Бизмарк, бил нов!
Како што биле од Германската школа заведени Русите да се откажат од македонскиот црковен јазик, говор од
Солун наша Македонија, кого Русите до денес го познаваат ако ние пополека говориме, истото го направиле
и Србите со својот Вук Караџиќ со „слаба и мешовита промена на именките“. Така се создал покрај руски јазик
и српски јазик, отфрлувајќи го општиот црковно словенски јазик. Па место да постои еден народ, сега се
многу!
Народот говорел без падежи, а рускиот и српскиот биле наследство на црковниот јазик со синтакса...на коине!
Следи југословенските народи си ги отфрлиле женските презимиња, кои денес се во македонскиот и другите.
За доказ дека не постоеле Вуковите гласови, се гледа од тестаментот на Дубровчаниот Петар Стојанович во
Скопје од 1598 год. на латиница- ги немало падежите (6) а и т.н.Вукови гласови. Место гласот и постои глас ј...
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Следи дури Вук Караџиќ го отфрлил темниот вокал, кој бил глас на белата раса во Месопотамија, Египет итн.
Овде да се потсетиме, Критјаните, Македонците, Етрурците и во сета Европа се пишело со на рецки и црти,
наречени венетски=словенски и германски руни, од Герман според словенскиот бог Герман, како што било во
Русија, Скадинавија..., во кои имало Кирилични слова, а рецките и цртите биле словенските-само еден народ!
Па следело сета Европа била само словенска со темниот вокал, кој постои во шкиптарскиот (ë), влашкиот (ā),
романскиот, португалскиот, во сите француски јазици (50% Французи), германскиот ä=ae, ö=oe, ü=ue, со три
можности на теменвокал e=ë. Па Шведска=Сведска=с вед ска- 100% е тн.словенски. Во шведскиот јазик има 9
вокали (самогласки), а во македонскиот 5. Вокалите (самогласките) во шведскиот јазик се следниве: a , o , u ,
å , e , i , y , ä , ö. Па Не-Словените во Европа биле само едно: одродени Словени, и ништо друго! (ФБ- 28.09.
2020) Замислете, во Р.Македонија било модерно да се прифати машкиот род кај женските, но не кај Русите...
БЕРЛИНСКО-ВИЕНСКАТА ШКОЛА СО ГЕРМАНСКИ НА СЛОВЕНОТ ЛУТЕР ГИ РАСКИНАЛА СЛОВЕНИТЕ!
АКО СЕ ОТКАЖАТ РУСИТЕ И СРБИТЕ ОД РУСКИОТ И СРПСКИОТ, ЌЕ СЕ ОБЕДИНАТ СИТЕ СЛОВЕНИ!
Според Г.Гриневич, во Русија, Подунавјето, на Балканот и Каменото Розета во Египет имало исти знаци со
исти значења. Па ова говори, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет имале ист јазик !
Според Еремиј Русо (Мавро Орбини-1601), Русите говореле со јазик како што бил на античките Македонци!
Г.Гриневич го одгонетнал писмото на Критјаните, кое било словенско со јазикот словенски (Хомеров, Р.И.)
Критјаните не ги сакале Еладците, чиј јазик катаревуса (1868) не го разбирале. Ова било затоашто јазикот бил
наследство на коине (19 век таканаречен старо-грчки). За Критјаните да се види Букурешкиот договор, член 5.
А бидејќи коине бил наследник на староегипетски со коине и катаревуса не се разбира-л Хомеровиот јазик кој
бил само наш словенски (германски лингвист 1815) и само славо-македонски (грчки лингвист Чулкас-1907).
Следи на Балканот, Подунавјето, Русија... се говорело без падежно со в-н-т: пушкава- пушкана- пушката. И в
+ истина = вистина=ваистина...И рускиот јазик бил само македонски црковнословенски јазик со 6 падежи, кој
произлегол од македонскиот коине. За внесувњето на рускиот јазик имало судир меѓу традиционалистите и
модернистите по пример на Франција со Француската академија. Изгубиле традицианалистите со црковeн
јазик, а победиле модернистите со рускиот јазик, наследник на македонскиот црковен јазик. Следи најголем
успех постигнал Пушкин. Место да постои еден православен народ со македонскиот црковно словенски јазик
се појавил нов народ со нов јазик, руски со руски јазик. И да не се изуми, во Романија црковен јазик бил само
македонскиот црковен јазик на Кирил Солунски. Ромаците се латинизирани Словени (Вотсон) со теменвокал.
Како што рускиот бил наследник на старо-словенскиот, а Русите биле заведени од германската школа, чии
цареви семејно биле поврзани со англиските, кои биле германски, истото се случило и со српскиот јазик во
Виена на Вук Караџиќ, кој бил пријател со Браќата Грим, Гете итн. И токму во времето кога се обединувале
Германците со германскиот јазик на Словенот Лутер, Словените се разединале што било дело на Берлин и
Виена. Па ако се земи во предвид дека Германците ги обединал Словенот Бизмарк, злосторот е огромен !
За обединувањето на Словените одлучуваат само Русите и Србите. Ако тие се откажат од своите јазици од
крајот на 18 и 19 век, ќе се поврати единствениот црковно-словенски јазик. За обединување не е доцна! (ФБ29.09.2020) Обединувањето го започнал Колар, имал своја книга Италија словенска, Ватикан сè тоа спречил !
ЕДЕН ПРИМЕР КАКО НА МАКЕДОНЦИТЕ СО ВЕКОВИ ИМ ГИ ПЕРАТ МОЗОЦИТЕ СО СЛОВЕНИТЕ !
На 28.09.2019 година се сретнав со еден познаник, дипломиран машински инжинер,кој имал функција во
Белград, па потоа отфрлен од новата власт во Р.Македонија- тој живее и во САД, со двете свои ќерки...
Ме запраша со што се бавам ? Одговорив историја и со биолошки методи, затоа што тој знае кој сум!
Почнавме со јазикот, а јас му одговорив, ние Македонците ги имаме истите говори со истите граници на
античките Македонци ! Тој го спомна академикот Томе Бошевски, додавајќи дека и тој се бавел со јазикот, тој
ништо не докажал, никој не го прифатил, поради што до денес и него не го знаел народот!
На ова му одговорив, тоа не вистина, неговите одгонетнувања ги прифатила Руската академија итн. Залудно јас
тоа го тврдев, за него било битно тоа што него не го познавал обичниот човек, а не дека обичниот човек во САД
не знае кој бил претседател на САД, затоашто него тоа и не го занимава, како што кај нас не го занимава за
Каменот Розета во Египет кој бил одгонетнат. А токму тој бил одгонетнат кога според русинот Г.Гриневич исти
знаци со исти значења имало во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет, потврдувајќи,
Русите, Подунавците, Балканците и Македонци биле и се еден ист народ со ист јазик со исти знаци со исти
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значења. Па следи рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини1601), кои пишеле со црти и рецки (руни), со кирилините слова за кои не учеа дека Кирил ги измислил
словенските букви, кои не постоеле во грчкиот...
Следеше расправа за грчкиот, за кого не знаеше дека тој не бил говорен во Елада, зашто му кажав за книгата
на Борзо, во која се чита грчкиот јазик (македонскиот коине) не бил во употреба на Балканот до времето на
Александар Македонски. Ова било само поради тоа што тој бил само од 300-та година п.н.е. Бидејќи тој бил
само наследник на старо- египетскиот, со коине не се разбирал Хомеровиот јазик кој бил славо- македонски,
потврдено од грчкиот лингвист Чулкас (1907). Потоа судирот се разгоре, тој ја спомна и Европа, со голема
цивилизација, заборавјќи дека Европјаните секаде каде отишле сè поубијале, и сè истребиле и тоа не само во
Америките и Австралија и во трите стари континенти и целиот свет. Расправата се заврши со Англичаните и
Германците за крал велат кинг=кениг кинескиот поим: Пекинг=Пе (град) кинг и кениг, кој не бил никаков крал
туку само едно владетел (кнез, крал и цар). Кога ги спомнав монголските их, инг=унг..., крај! (ФБ- 29.09.2019)
ПА БИДЕЈЌИ ВО АТИНА БИЛ СЛУЖБЕН ЈОНСКИОТ ЈАЗИК, ШТО ВАЖЕЛО И ЗА МАКЕДОНСКИТЕ КРАЛЕВИ
(АРЕХЕЛАЈ...ФИЛИП МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ...), КОИНЕ (СТАРО-ГРЧКИ) ПРОИЗЛЕГОЛ
САМО ОД СТАРО-ЕГИПЕТСКИОТ, МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ САМО
НАШ СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815, ЧУЛКАС- 1907, КРИТЈАНИТЕ- 1913...), НАЈИТНО ДА СЕ ПРЕКИНИ ДА СЕ
РАЗГОВАРА ЗА СÈ 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 пишува 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 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 јазик коине (19 век тн.старо-грчки) бил од 300 г.п.н.е.
Јазикот за кого се говори бил јонскиот кого го познавал Дариј и други од Мала Азија. Па следи јонскиот, покрај
арамејскиот и персискиот јазик, бил 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. (ФБ- 29,09.2017) И за потсета,
Јустинијан во 529 година ја затворил Платоновата академија како повеќебожна со јонски јазик и јонско писмо!
МАКЕДОНЦИТЕ ЗА САД 1928 ГОД. БИЛЕ МАКЕДОНЦИ- 2018 ГОД. САД МАКЕДОНЦИТЕ ГИ БРИШИ !
„Поштенски марки издадени 1928 година во САД со ликови на македонски револуционери и картата на
обединета Македонија“ со Даме Груев, Гоце Делчев, Тодор Александров, Пере Тошев..., на во кои стои само
MACEDONIA... Така мнозинство држави членки во ООН Р.Македонија ја признале како што таа била во
уставот, кој бил наследство на ФНРЈ и СФРЈ- од самиот свој почеток. САД си го промени својот став во полза
на Еладците Индијци населени на Пелопонез во 14- 15 век, со својата индинска бузука, непозната во
Хомеровите дела. Хомер пишувал на пелазгиски=тн.словенски- САД не загрозува:
САД го подржува и геноцидот врз Македонците од Егејскиот дел на Македонија, вршен во 20 и 21 век.
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Исто така, САД се залага за Велика Албанија со своја војна база во Косово, за геноциди 19, 20 и 21 в. а во
полза на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари),100% турски колонисти во наша Р.Македонија. (ФБ29.9.18)
СО ТОА ШТО ОСТАВШТИНАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГИПЕТ БИЛА НА ПЕЛАГОНСКИ БИТОЛСКИ ГОВОР,
МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ И СЕ МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ СО ГОВОР НА ПТОЛОМЕИТЕ (КАМЕН РОЗЕТА...) !
ПА БУГАРИТЕ СО ИМЕ И ТРАДИЦИЈА НА ТАТАРИТЕ СЕ СО НОВ ЈАЗИК 2/2 20 ВЕК (ШТЕПАН)- ПО 1974 Г.!
Следи кога се говори, дали денешните Македонци биле македонски Македонци или македонски Бугари, значи
Бугари според бугарската историографија, ќе мора тоа историски да се потврди, и тоа кои биле постари- дали
македонските Македонци или бугарските Бугари со име и традиции само на Бугарите Татари со чувашки јазик:
Македонија со своите Македонци биле од старата ера, што го наведувал Херодот (5 век п.н.е.). За бугарските
Бугари ниеден автор не пишува не само до 5 век н.е., туку и потоа. Токму и затоа македонските Македонци од
времето на Херодот сè до 6 век новата ера во однос на бугарските Бугарите биле/се постари од за преку еден
милениум итн.
Јазикот на Бугарите=Татарите бил татарски=чувашки- значи само монголски. Пак, на Македонците само еден
пелазгиски=тн.словенски. И затоа за ваквиот јазик со свои знаци пишувал Русинот Генадиј Гриневич. Според
него, исти знаци со исти значења се најдувале во Русија, Поднавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет.
Па и токму затоа следи Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист народ со
еден те ист јазик и едно те исто писмо.А Русите говореле како античките Македонци (Е.Русо-М.Орбини, 1601).
Писмото го одгонетнале само македонските автори со пелагонскиот битолски говор од 21 век. И се потврдува,
битолскиот говор непречено си се развивал од постледено време па сè до денес.
Бидејќи оставштината на Македонците Птоломеи била со битолски говор, Македонците опстоиле сè до денес
уште од антиката. Следи не случајно, Македонците ДНК им се блиски на Критјаните, но никако на Подунавјето
и Заткапатите. Значи, Македонците биле само Домородци, а никако блиски на Подунаците или Затарпатците.
Иако ваква била состојбата, Бугарија македонските Македонци ги присвојува како Бугари. А токму и затоа ако
за неа Македонија била бугарска, зошта таа се откажала од сè македонско во Егејскиот дел на Македонија ?!
Дури таа во сојуз со Шкиптарија се борела само против Србија, што останало сè до денес и за навек, тврдејќи
во Р.Македонија живееле Бугари и Албанци. Па нејзините бугараши во Р.Македонија во 21 век дури сакале да
разменуваат македонски територии со Албанците во кои мнозинство се Черкези и Татари, браќа на Бугарите
(Татарите) кои како 90% Геги сè до денес не се разбираат со 10% Тоски (Шкиптари- скиптар со двоглаворел).
Бидејќи за Бугарија Македонците биле само едно Бугари, на бугарската спомен плоча на само македонскиот
Кајмакчалан друго и не можело да стои туку само едно, Бугарија се борела за да ги ослободи Бугарите- во
Бугарија за кршењето на спомен плочата беше објавено и ова: „Во месец мај военослужници на Бугарската
армија по сопствена инцијатива поставиле спомен плоча за ‘вечна слава и длабок поклон пред хероите на
Бугарската армија, кои ги дале животите за националното обединување на Бугарија во боевите на
Кајмакчалан пред 1916 г.’ “. За потсета, Македонците се бореле и за Србија и Грција за своја верска слобода !
Како доказ дека Македонија била само македонска а никако бугарска, Македонците во Втората светска војна
се бореле против фашистичка Бугарија и фашистичка Шкиптарија, а Бугарија и Шкиптарија се бореле само за
Бугарија и Шкиптарија. Следи според нив, Македонија била само на Бугарите и Шкиптарите, а никаде ги немало само Македонците. Па токму и затоа Бугарија и Шкиптарија до денес останале македонски најголеми крвни
непријатели.
Само за потсетување, Македонците за време на Втората светска војна си имале свој АСНОМ за обединета
Македонија со делегати од сите наши делови на Македонија- тогаш било одлучено за македонскиот јазик на
македонскиот народ, што до денес Бугарија го оспорува. За Бугарија македонскиот јазик бил само бугарски
говор. Ако се земе во предвид дека Софија била македонска (Ланге), Пловдив бил главен град на Македонија,
па Македонија се протегала сè до реката Дунав, што се променало само со Цојне (1808), сè ние е најјасно !
Бугарија во 19 век било само султаново кнежество, а како држава Бугарија со свој бугарски народ било само
од 1908 година. И па тоа не било од некакво дело на Бугарите, туку само од бунтот на Османовата војска во
Битолскиот вилает, кој бил во Брсјакија, и сама така Бугарија во 1908 година станала држава со свој народ.
Сè до денес Бугарите и бугарашите не истакнуваат, дека за нив македонскиот јазик ќе мора да се отфрли од
службената употреба, и ќе мора да биде службен јазик само бугарскиот. Ако кон ова се додаде што Григор
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Прличев, во втората половина на 19 век, на своите ученици... им велел, тие да не го прифаќаат бугарскиот
јазик со говорот од Варна, и да си пишуваат само на својот брсјачки говор, кој со АСНОМ постанал службен
македонски јазик, во 21 век од него да се откажеме и да го прифатиме бугарскиот јазик од 20 век, е предрско
и преневоспитано.Следи токму со тие два бугарски јазици (од 19 и 20 век) Македонците во Пиринскиот дел на
Македонија ги бугаризирале, а во 21 век сакаат и нас во слободната АСНОМ-СКА Р.Македонија со бугарскиот
јазик од 20 век да не бугаризираат што е само злостор над злосторите... (ФБ- 26.09.2016) Бугарскиот јазик бил
од 2/2 на 20 век (Х- Л. Штепан), поточно западен само по 1974 год., кој бил само македонски. Следи се говори
дека Албанците се дигнале на востание за ослободување на албанските простори. А бидејќи Албанците биле
Турци, 1956 г. како Турци се селеле за Турците, тие се бунтовале против Македонците за својата автономија!
МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ И СЕ РАСНО, НАЦИОНАЛНО И ВЕРСКИ СВЕСНИ. ЕВРОПЈАНИТЕ НИКАКО- ТИЕ СО
КОИНЕ (САМО 19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ), ЛАТИНСКИ И ГОТСКИ СЕ ОДРОДЕНИ ОД НАРОДНИОТ ЈАЗИК !
Македонци како припадници на белата раса биле свесни на својата раса, јазикот и културата. Следи тие биле
повеќебожци, а повеќебожните традиции биле внесени во православието. А пак, православните традиции на
Ватикан не му се допаѓале. Следи тој грчевито се бори, православните своите традиции да ги отфрлат, со
што тие би биле истоветни на католичките. Ова говори, Македонците да се бришат.
Судирот меѓу православните и католиците продолжува во тек на првиот милениум, што продолжило и со
крстоносните војни- тогаш православието било оплачкано и уништено. Таквото православие не било во
можност да се возобнови.Па ова било повод, Православните да паднат во исламско ропство, за кое се говори
како пет вековно турско ропство. Ако не се прифател исламот, течело крв, сè живо се убивало, нивниот имот
бил присвојуван од Муслиманите=Турците. Едноставно само течело наша православна крв.
Следи да се плаќа дури и данок во крв- земање на деца како војници. И затоа брзо се исламизирале.
Дури православните Македонци на султаните им плаќале данок и со својата глава, која секоја година без
прекин тие морале самите да си ја откупуваат итн. За ваквите злостори Европа само си молчела.
Ама Европа и се сојузувала со исламот, улога на Ватикан.Па и затоа православните повеќе ги сакале Турците
отколку Католиците. И последниот премиер на Цариград- адмирал Лукас Нотариус рекол, „во градот би сакал
да види турски турбан, отколку латински шешир“. Како што било во 15 век, истото си продолжило и во
следните векови. Ова било повод, Англија да се бори во полза на Турците а против Русите- Кримската војна
заостанатите Руси ја изгубиле од модерните Англичани. Па ова не било сè- тие Англичани се бореле против
Русите. Следи само така биле колонизирани Арнаути (Черкези и Татари) меѓу Врање и Шар Планина- според
Г.Вајганд (1924), 600.000. Или вкупно околу 1 милион... (Шових и др.). И зулумите и колежите од Арнаутите
(Черкези, Татари и Шкиптари) без прекин траат во 19, 20 и 21 век.
Русија сè до денес е виновник и непријател на Англија и англиската САД. Меѓутоа, следи ние Македонците со
Србите...Русите...сме еден те ист народ со ист Хомеров јазик кој бил словенски (германски лингвист Пасоф1815) и славо- македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907). Па место овој народ да се обедини со македонскиот
црковно- словенски јазик, тој за САД, Европа и НАТО мора да се истреби. Следи било како било, овие народи
се расно, нациоално и православно свесни. Истото важи и за католичките тн.словенски народи, што не важи и
за тн.не-словенски народи:
Хомеровиот јазик не се разбира-л со коине (19 век тн.старо-грчки), кој произлегол од старо-египетскиот во
Александрија, кој бил Александријски Птоломејов јазик со граматика и речник од 300-та г.п.н.е. Тие Птоломеи
потекнале од наша Пелагонија. Затоа Каменот Розета во Египет се чита на битолски говор. А бидејќи Илјада
била преведена во Александрија, во 3 век п.н.е., Греикот Лив Андроник (240 г.п.н.е.) сакал неа да ја преведе
на латински. Тоа било можно само поради тоа што латинскиот произлегол од коине. Бидејќи латинскиот бил
беден со зборови, во него од коине внесле уште 10.000 зборови. Токму за нив се говори, за со грчко (коинско)
и латинско потекло. Па тие зборови влегле во француски јазик, од кого се пренесени во англискиот јазик.
Следи латински, француски и англиски биле коински јазици.
Токму поради коине, латински и готскиот кој исто така произлегол од коине, Европјаните си се одродиле:
западно од Германија се романски јазици, а источно од Франција готски јазици со кинг=кениг поврзи и со
Пекинг=пе (град) кинг (владетел), но не крал: владетели биле кнез, крал и цар- и Викинг=вик кинг...
Доказ дека Европјаните се одродени е темениот вокал во шкиптарскиот ë, влашкиот ā, романскиот, па сите
јазици во Франција (Французи се околу 50%), португалскиот (...крајното е), германскиот умлаут ä (ae), ö (oe), ü
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(üe)- е=ë како темен вокал во три можности. Во прилог се и руните со Кириличните слова. Со руни пишеле
Етрурците со богот Перун како Русите, скадинавските народи, германските народи, а источна Германија и
Британија имале илирски традиции од Балканот- само СФРЈ (британски автори).
И иако во Европа се говорел еден те ист јазик кој бил склавински=тн.словенски=пелазгиски, а според
Дионисиј од Халикарнас кој во Рим живеел во 1 век н.е., Римјаните говореле само варварски=пелазгиски,
Европјаните се одродиле од тој јазик, кој бил Хомеров, и тоа само со коине, латински и готскиот. Само така
Европјаните западно од Германија говорат дворасни јазици на Белци и Црнци наследство од стариот
египетски јазик, од кој произлегол коине и од него латински, а источно од Франција уште и монголски.
Со ова се потврдува, освен тн.Словени другите Европјани се раснонесвесни со дворасни и трорасни јазици.
Ако Европа не го уништеше Источноторимско Царство, тоа јазично Европа ќе ја спасеше итн.
Како ова да не е доволно, Европјаните научени само за плачкање и уништување на раси и народи, тие се
занимаваат само да дојдат до евтина работна рака, со што тие со неа многу се обогатувале...
Македонците се надевале дека тие ќе бидат ослободени од исламот на Арнаутите, што нема тоа да се случиЕвропа веќе почнува да го доживува турското ропство, од кое со векови ќе нема повраток...
За ова да се потврди е доказот со социјалистичките, како држави се расно, национално и христијански свесни
но не капиталистичките само за капитал со злостори, физички и биолошки геноциди...Па таа цел забрзано се
постигунува со глобализацијата на група луѓе кои се сметаат надраса- само ништожници.
Ова најубаво се заприметува преку спортисти, Европјаните со својата сина крв и како надраса тие се
претставени со луѓе од црната раса..., дури муслимани=турци....Европјаните се изгубени за капитал...
Место Македонците да чекат со векови да бидат ослободени од турското ропство, Европјаните си се
исламизирале во 20 и 21 век, со повеќе расни јазици се одродиле и како нации ќе бидат повеќерасни, како
што била САД „казан“ за топење на повеќе раси со англиски јазик кој бил и монголски-„рак“ јазик.(ФБ-25.09.
2018) Следи со глобализацијата, европското си изчезнува, се создава нова глобална маса без свест и чест !
СПОРЕД БРИТАНСКАТА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА, ПОИМОТ ПЕЛАЗГ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД ПЕЛАГОНИЈА. СЛЕДИ ВО
ПЕЛАГОНИЈА СО НАЈСТАРА ЦИВИЛИЗАЦИЈА, СО НАЈСТАРАТА КУЌА ВО С.ПОРОДИН, ШТО И ДЕНЕС СЕ
ИСТРАЖУВА- ВЕЛУШКА ТУМБА РАЗРУШЕНА ПО НАЛОГ НА САНУ. ЗА НЕА ПОВЕЌЕ ПАТИ СУМ ПИШУВАЛ:
Најстарите надземни куќи во Европа биле во битолско (Галерија), Babam Bitola, 29. септември 2021.
Според пишувањето во книгата на еминентната професорка од САД со литванско потекло Марија Гимбутас
“CIVILIZATION OF THE GODDESS” (издадена во Сан Франциско 1991 год.) во времето кога пред 8000 г. цела
Европа живеела во земуници, Македонците имале надземни куќи со врати, прозори, оџаци, камини, огништа и
покуќнина.
Нивните куќи биле прилагодени за една фамилија и обично имале две простории, централна, каде
престојувала и ноќевала фамилијата и помала, на бочната страна, каде воглавно се чувала храната, често
сместена во големи глинени грнци.
Едни од тие надземни македонски куќи се наоѓаат на локацијата Велушка Тумба во близина на с. Породин.
Тука сè уште се вршат истражувања и ископувања од страна на стручните екипи на Заводот за заштита на
споменици и Музеј Битола, за кои можеме да константираме дека не се постојани и се со големи временски
прекини.
Велушка Тумба е археолошко наоѓалиште во битолското село Велушина. Претставува населба од неолитско
време. Се наоѓа во непосредна близина на селото Породин, на 400 м од неговата јужна страна и на околу 2
км источно од селото Велушина. Претставува височинка- вештачко подигната тумба што личи на пресечен
конус, се елипсовидна основа, поставена во правец исток- запад. Нејзините димензии изнесуваат: 250 м во
должина, 150 м во ширина и 0,70 до 5 м височина. Околниот терен е зарамнет и лежи во југозападниот дел на
Пелагонската Котлина.
Со оглед на перманентните земјоделски работи, со кои на првите слоеви на тумбата им се нанесени
оштетувања, а и заади научниот интерес, во 1971 година се преземени заштитни ископувања кои подоцна, со
мали прекини до 1984 година, продолжуваат како систематски. Со овие работи, главно изведени во
средиштето на тумбата, е пронајден културен слој од 4 м исполнет со остатоци од живеење распоредени во
четири хоризонти, издвоени еден од друг со танки слоеви од насипана земја, хронолошки и културно
поврзани. Во сите овие хоризонти се откриени остатоци од урнатини (куќен лепеж) и подови од куќи
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правоаголни, градени од материјали и на начини карактеристични за неолитските живеалишта, со таа разлика
што десната граѓа била масивна, а плетот како и да не бил практикуван. Подовите во последните два
хоризонти биле од набиена глина, а во првите имале дрвена супструкција. Врз основа на подвижните наоди, а
посебно на типолошките каракеристики кај керамиката (облици, орнаменти, техника на украсување), а потоа и
кај културната пластика, во хронолошка смисла населбата е сместена во времето на постариот неолит.
Стратиографски најстариот хоризонт (IV)- Велушка тумба V, е од крајот на раниот неолит, хоризонтот IIIВелушка тумба II, претставува преодна фаза, додека хоризонтот II и I, односно Велушка тумба III- IV, се од
средниот неолит.

„ИСТРАЖУВАЊЕТО НА ДНК НА 442 СКЕЛЕТИ НА ВИКИНЗИТЕ ПОКАЖАЛО ДЕКА ТИЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ“!
СИМБОЛ НА ВИКИЗИТЕ БИЛЕ САМО РОГОВИТЕ НА БАЛКАНСКОТО ГОВЕДО БУША, И КАКО ИЛИРСКО!
Написот „Истражувањето на ДНК на 442 скелети на Викизите покажало дека тие биле Словени“, преземен од
Балканска геополитика, 21.09.2020, со кого се потврдува, сета Европа била населена од и преку Балканот!
„• Професорот Еске Вилерсев од универзитетот во Копенхаген изјавил дека Викизите не биле домородни на
Скадинавскиот Полуостров, што било после завршувањето на истражувањето на ДНК на 442 скелети на
Викинзите.
• Викинзите имале гени на народите од Балканот и Источна Европа.
• Така ова истражување го разрушил митот за викинзите- ниту биле светлоруси, ниту од Скандинавија“.
„Каспер Андерсон не е изненаден со ова откритие, иако е историчар и специјалист за викиншката
националност и идентитет. ‘Многу митови за викизите се појавиле во XIX век, кога е роден национализмот, а
ние тогаш себе си се препознавме како Данци. Светлата коса добро се вклопувала во овој идентидет.
Меѓутоа, според историските извори ние не можеме да судиме за бојата на косата’, - говори Андерсен.
Данскиот професор на Универзитетот во Копенхаген Еске Вилерслев (Eske Willerslev) и неговиот тим
одиграле главна улога во проучувањето на потеклото и изгледот на Викинзите.
Истражувачите добиле од различните земји примероци на коски од викиншкото доба. Вкупно испитале 442
костуру од 12 земји, ја извадиле ДНК и извршиле генетско мапирање.
На основ на ДНК, истражувачите заклучиле дека Викизите заправо имаат доста заеднички гени со јужните и
источните Европјани.
Добата на Викизите започнало 793. година кога ја нападнале и оплачкале опатијата Линдисфарм на север на
Англија. Во текот на трите наредни векови, Викинзите животот на Европа го претвориле во вистинска ноќна
мора, аме на средината на 11. век нападите постепено слабеле, а викиншката ера завршила.
ЧОВЕК КОЈ ЈА ИЗМИСЛИЛ ‘ЕПОХАТА НА ВИКИНЗИТЕ’
За Викинзите се интересирал песникот-романтик Адам Еленшлегер (Adam Oehlenschläger, автор на текстот
на химната на Данска) и научникот Јакоб Асмисен Ворсо (Jakob Asmussen Worsaae, археолог, член на
Петербуршката академија на наука) – тој и го исмислил терминот ‘епоха на викинзите’, а прв пат јавно го
употребил 1873. година.
Уште една заблуда која постои е дека викинзите биле еден скандинавски народ (Данска, Норвешка и
Шведска). Истражувањето покажува дека Данците, Швеѓаните и Норвежаните во тоа време меѓусебно не
контактирале. Данците пловеле до Англија, Швеѓаните во Прибалтикот, а Норвежаните на Исланд и
Грендланд, говори Еске Вилерслев.
Во рамките на истражувањето Еске Вилерслев и неговите колеги ја споредувале ДНК на викинзите со ДНК на
селаните од зафрлените села на Норвешка и Шведска. Гените на селаните фактички не се менувале од
каменото доба. Резултатите покажувале дека се разликуваат.
‘Викинг’ е збор кој означувал неприпадници на Скандинавскиот Полуостров, туку ‘морнари-војници’ или
‘пирати’, заклучува Андерсен“.
,Данска, ДНК Викинга, Еске Вилерслев, идентитет Викинга, Јакоб Асмисен Ворсо, Каспер Андерсен, порекло
Викинга, Словени“.
Што биле Викинзите ? Симбол на Викинзите опстоиле роговите на балканското говедо, расата буша, кое е
познато дури и како илирско говедо. Дури и илирска култура имало во Скандинавија, Британија и Источна
Германија, со руни, кои биле венетски, германски и словенски, во кои имало и Кирилични слова. Па 100%
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Европа населена со Балканци со пелазгиски=словенски јазик- „Келтски=пелазгиски=словенски јазик“ моја
последна книга објавена на 01.09.2020, на 22.09.2020 во каталог на Германската национална библиотека.
(24.09.2020) Викинзите со Русите се разбирале (Х.Џ.Велс). Руските Варези биле Викинзи- едно те исто !
КАКО ШТО ФРАНКИТЕ (ФРАНЦУЗИТЕ И ГЕРМАНЦИТЕ) СО МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ ТРОЈАНСКО ПОТЕКЛО
ОД ИСТИОТ ПРИЈАМ, ДУРИ И ОД АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ, ЦАР САМУИЛ БИЛ ЕРМЕНЕЦ И БУГАРИН !
БУГАРСКИТЕ ПРОФЕСОРИ ЈА ФАЛСИФИКУВАЛЕ БИТОЛСКА ПЛОЧА СО ЛАГА ЗА ЦАР САМУИЛ БУГАРИН!
Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла Скопје, 1985, на стр. 243, пишува: „Бидејќи Асохих е
единствениот писател кој говори за ерменско потекло на цар Самуил, не преостанува ништо друго освен - или
да го прифатиме ова негово тврдење во целост, или, пак, да го отфрлиме и да го потпреме на другите
современи писатели, кои за тоа ништо не говорат“.
Ерменија била создадена од Бригите кои биле приклучени кон Македонија, што било и со Анадолија, подоцна
и Фригија (Херодот). Ерменија била источноримска, православна, како и на Балканот.За доказ дека отсекогаш
се присвојувала историјата, историски се говори и за наследство на Франките (Французите и Германците) од
Александар Македонски; според Фредегар (7 век), Македонците и Франките имале Тројанско потекло од ист
Пријам итн. Што бил Цар Самуил ? Само Македонската династија Никола, таткото на Самуил, го поставила за
местник. Ерменија била православна, источноримска, како и Македонија, до реката Дунав, сè до 1808 година.
Имињата на членовите на семејството биле христијански, никако ерменски,ниту бугарски како со на Аспарух...
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.
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.) (ФБ- 01.10.2017) Во Македонија, Далмација и Истра глаголица- плоча и Бугарија кирилица!
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БИТОЛСКАТА ПЛОЧА ЗА ИВАН ВЛАДИСЛАВ ФАЛСИФИКАТ 13 ВЕК- СЕ ГОВОРИ ВО ТРЕТО ЛИЦЕ !
Хрватот Стјепан Антолјак пишува: „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 Чауш- џамија
во Битола.(бев присутен на рушењето како ученик во баирското училиште „Тодор Ангеловски“) Денес се наоѓа
во тамошниот Народен 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; следи 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.византискиот коине
(тн.старо-грчки) со потекло од македонска Александрија ! Па кој бил црковен јазик ? Црковниот од Солун!- тој
бил македонскиот, како што бил Константин Филозоф. Јазикот произлегол само од коине. (ФБ- 02.10.2017)
РИМЈАНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК- ИТАЛИЈА БИЛА СЛОВЕНСКА !
Дионисиј Халикарнишки (1 век н.е.) запишал дека Римјаните говореле варварски=пелазгиски јазик. И значи,
само тн.словенски јазик. Што станало со ова ? Тоа во Европа е забрането ! Правиме еден скок 18 века- Јан
Колар (1824) пронашол 750 географски имиња во Италија. Што било со неговата книга ? Папата ја забранил,
и таа никаде ја нема во Каталогот ! Ние учиме дека Венетите биле Словени. Во Италија е Венеција. Европа
била воглавно венетска. Па во Британија, Германија... се говори дека тие имале илирска култутра. Илирско
говедо било нашето мало говедо буша=буш а. Бушата денес е европско говедо, оти европското било дивомртво. Спореди Бригија= Фригија= Фризија. Роговите на бушата како симбол го имале Викинзите=вик кингспореди со Пекинг=пе (град) кинг (владетел). Затоа следи кинг=кениг. Како што говедото било бригиско, на
Викинзите на бродовите на нивниот врв има тело од бригиска змија и глава од македонски лав. Низ Европа
симболи се воглавно македонскиот лав и бригискиот= брзјачкиот бог Арес=јарец=јарец. Следи јарецот бил и
пеонски. Арнолд Тојнби запишал дека Пеонците говореле некој словенски јазик- авторот не е Балканец. Пак,
словенството била македонска писменост со слово на Солунските Браќа. Бидејќи Русите пишеле со рецки тие
биле само Рецкари- „роцки народ“, „роски народ“... Само после тајната мисија на Солунските Браќа Русите се
изјаснале за првпат само во 860 година за Словени (Фотиј, 860). Па ако некој сака за ова да најде поопширно
може да го најде на мојата www.brigien.com. Следи исто така во Европската библиотека, Баварската државна
библиотека и Германската национална библиотека...Во нив се најдува и книгата дека Склавините=тн.Словени
биле домородни на Пелопонез. Истата се најдува и во Германската национална библиотека... И се поставува
прашањето: До кога ќе постои македонски синдром на самоуништување ? Па токму тоа треба да го одговорат
сите оние кои...(се бават со историја), како и за мене многу почитуваниот Милош Црњански- него досега никој
не го достигнал, никако надминал. И следи неговите дела и денес се живи. Тоа важи и ќе важи за сите други...
(ФБ- 04.10.2014) Европа е мало генетско- географско подрачје во неа да живеат повеќе народи. Следи затоа
денес во Европа живеат словенски народи, според Слово, а и одродени Словени со христијанските јазици !
СКОТИТЕ И ДРУГИТЕ ЕВРОПЈАНИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ- СЛОВЕНИТЕ ЛАГА ! ЕВЕ ВИ НЕКОЛКУ ДОКАЗИ:
Како доказ за дека Шкотите биле Македонци за споменикот на Александар Македонски во Единбург (=един
бург: един=един; бург=бург= булг=вулг=волг= Volk= фолк= полк- а за народ/народно) сум пишувал во повеќе
книги. Во прилог го наведувам и она- за колонизирањето на Македонците за време на Римската Империја од
2 век п.н.е. до со 6 век н.е.: во 2 век п.н.е. од Епир биле колонизирани 150.000 војници со своите членови на
семејства; 1 век н.е. околу 150.000 коњаници и пешадијци од Тракија во Русија кај Дњепар; подоцна и 80.000
готски војници воделе колонисти од Далмација (на еден војник по 5- 10 робови)...; и последен бил Јустинијан I
кој со својот војсководец колонизирал Македонци- до 1808 година Балканскиот Полуостров бил Македонски
што го променал Цојне во 1808 година. Затоа следи да се трага врската на Баските со Македонците; Скотитеспоред скот=скот како скотој колонизирани- да се споредат со селаните од Кукуречани Битола со фустанчиња
(во Пелагонија се носеа фустани=пустани=пуштани) со пупки, со македонската гајда чија овчка кожа била од
македонска овца, со македонски ритам 7/8, наредени како ред на фаланга итн. Меровингите претходниците
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на Франките биле Балканци, а Франките биле Македонци... (Фредегар 7 век). Па следат Богомилите со својот
Бодин во Франција... Ваквите преселби продолжиле и потоа со крстоносните војни...па од исламот се бегало.
Преселбите траат сè до денес, никогаш обратно- тн.словенски преселби се само лага. А и токму за нив нема
ниеден материјален доказ/наод, а секој оној кој пронајде да ја добие Нобеловата награда и било која друга.
Пак, јазикот тн.словенски бил варварски=пелазгиски на кој говорел и Платон- следи тн.старогрчки бил само
Александријски јазик коине од 300. г.п.н.е. Токму овој јазик го познавал Апостол Павле, но не јазикот на Атина
кој бил само јонски. И следи еладски јазик бил само од 1868 година. Дури селото Атина било под соборната
дрква Св. Димитрија- Битола. Па Битола бил само главен град на Румелија (Македонија) до Елада итн. Ова го
знаат Еладците, но не Македонците и Биточаните кои со најголемо задоволство ја уништуваат нашата Битола
најсветото место со света вода...за Османите чии женски чеда се раѓале во неа итн.
Бидејќи Европа била македонска, а тн.Словени како посебен народ никогаш не постоел, итно да се прекинат
разговорите за името на народот, државата Р.Македонија, македонскиот јазик и култура итн. И ова е според
меѓународното применето право, како и дека историјата на македонскиот народ не е фалсификат како на
Елада. (ФБ- 02.10.2014) Ова важи за сè со Бугарија и Арнаутите 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Тоски !
ПА ИАКО ГЕРМАНЦИТЕ И ФРАНЦУЗИТЕ КАКО ФРАНКИ ИМАЛЕ ЕДНО ИСТО ПОТЕКЛО СО МАКЕДОНЦИТЕ
(ФРЕДЕГАР 7 ВЕК), ТИЕ НЕ НИШТАТ САМО НАС МАКЕДОНЦИТЕ СО НАШ ХОМЕРОВ ЈАЗИК (ЧУЛКАС-1907)
Во историјата многу убаво стои, претходниците на Франките Меровингите имале балканско потекло. Тие како
Балканци се населиле во Европа по долините Вардар- Морава- Дунав...Рајна. А па тие биле повеќебожци, со
својата долга коса, во која била силата. Со склучување на брак на Хлодвиг меровингот со католичката
принцеза, и тој така го примил католицизмот. Па со наредба се стрижи повеќебожната коса и брада. Меѓутоа,
Меровингите понатаму си ги задржале своите повеќебожни традиции, кои биле балкански. Тоа се чита и кај
Апостол Бонифациј (8 век), кој ги покатоличувал Склавините источно од реката Рајна, со тракиски традиции,
споредено со наводите на Херодот. Пак, Склавини на Балканот се појавиле во 6 век- склава означувала само
област. Склавини имало во Франција, Шпанија- без Словени. Склавините на Балканот го обожувале Хора, кој
бил египетски Хорус и ведски Кришна во Индија. Ова било повод, Склавините да бидат само едно домородни
со Хомеров јазик кој бил славо- македонски (Чулкас ...).
Па следи Самуил со еден непознат брат со франкот крал Отон I говореле само на склавински јазик (Видман).
Според Фредегар (7 век), Македонците и Франките биле со исто потекло, значи еден ист народ, види мноштво
мои книги. Вистината била една, Германците и Французите само како Франки биле со едно те исто потекло со
Македонците. Нивните челници...не ништат само нас Македонците во 19, 20 и 21 век. (ФБ- 02.10.2018)
МАЈКАТА НА АЛЕКСАНДАР III МАКЕДОНСКИ БИЛА ОД МОЛОСИЈА, ДЕНЕШНА МАЛЕСИЈА- МАКЕДОНИЈА !
-Олимпија, мајка му на Александар III Македонски и сопруга на Филип II, при раѓањето го добила името
Полексенија (Поликсена), подоцна, како на дете, името и било Миртала, за да после свадбата, нејзиниот
сопруг Филип ја преименува во Олимпија. Нејзиното име на крајот од животот повторно и е променето, овој
пат во Стратоника. Олимпија е родена во местото ЗАКАМЕН односно во областа Закаменска која се наоѓа
западно од денешното село ЗБАЖДИ (Зб’жди). (Оваа област подоцна е преименувана во Малесија (според
Молосјаните - Македонско племе) ).Од местото Закамен потекнува и Македонскиот јунак и благородник
Ѓорѓија - Ѓерѓ Кастриоти, од Турците наречен Скендербег. Во нашето совремие од оваа околина (селото
Зб’жди) потекнува и Ѓоко Трпчески - татко на нашиот најпознат пијанист Симон Трпчески... (Преземено од ФБ02.10.2021) Европјаните пишуваат, таа биле епирка. Пак, Епир го внел императорот Нерон: Епир=е Пир крал !
БИДЕЈЌИ ХЕРОДОТ, ТУКИДИД, ПЛАТОН, АРИСТОТЕЛ И АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НИКАКО НЕ ЗНАЕЛЕ
ЗА ЕВРЕИ, СЛОВЕНИ ОД СЛОВО ОД СО ПТАХ, ЛОКАЛНИОТ БОГ НА МЕМФИС, СТЕ ВЕЧНИ НЕУНИШТИВИ!
ЦИОНИСТИЧКИТЕ ПЛАНОВИ ЗА СЛОВЕНИТЕ, Ноември 30, 2013
Ова се зборовите на рабинот Синедрион Реб Менахем Мендел Шнерсон
Нашите планови за Словените, објавено во С В А Р О́ Г Ъ, СЛОВЕНО АРИЈСКИ ВЕДИ:
1. Нашата специална тактика за борбата против црвено-смеѓите (а сите Словени се црвено-смеѓи, види Родот
Асов) е тајно знаење, кое представува тајно поради својата изолација. Главната оштрица на борбата ние ќе ја
усмериме против Словените, со исклучок на отпадниците кои се блиски со Евреите исклучиво поради своите
интереси. Навистина, тие ”блиски” , бидејќи ги искористуваме за своите цели, штом ги искористиме ќе ги
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отфрлиме од нашето друштво. Словенството, а меѓу нив Русите се најнепокорниот народ во светот.
Непокорни се поради своите психички и умни способности во кој се вградени многу генерации на предците,
поради гените врз кој не може да влијае, т.е. кои не можат да преправаат! Словените можеш да ги уништиш,
но немошеж да ги покориш. Ете зошто ова семе треба дасе ликвидира а пред се значајно да му се намале
неговата бројка.
2. Нашите методи за борба нема да бидат војни, туку идеолошки и економски, со употреба на структура на
моќта опремени со најсовремените рсти на одружја за физичкото потиснување на побуните и тоа со погелема
жештина него што е направено во октомври 1993 година од Врховните совети во Русија. Прво, ние ќе ги
изделиме сите словенски народи (од нив 300 милијона, половина се Руси), на мали ослабени земји со
меѓусебно исќинати врски. Овде ќе преимениме нашата стара метода: РАЗДЕЛИ ПА ВЛАДЕЈ! Ќе се
потрудиме тие земји меѓусебно да ги скараме и да ги зголемиме меѓусебните војни со целта – меѓусебно
уништување.
Украинецот ќе мисли дека се бори против експанзионитичката Русија, дека се бори за своја самосталност и ќе
мисли дека конечно ја добил својата слобода, но истовремено потполно ќе постане зависен од нас. Истота ќе
го мислат и Русите, кој наводно ќе се борат за своите наионални интереси и враќањето на земјите кои им се
”незаконски” одземени и така натака…
Сето тоа ќе го работиме под изговорот на разични суверенитети, борби за националните идеали.
Истовремено, нема да дозволиме ниту на една земја самоопределување на основа на националните
вредности и традиција. Во таа војна глупаците, словенската стока сама себе ќе се ослабне и ќе не зајакне
нас, главните управители на хаосот кој ќе стоиме по страна и не само што нема да учествуваме во крвавите
случувања, туку нема ни да вмешаме во нив. Што повеќе, не потполно ќе се заштитиме себе. Во свеста на
непросветлените Словени ние ќе вградиме такви стереотипи на мислења, по кои најстрашниот збор ќе биде
”антисемит”. Зборот ”Евреин” ќе се изговата со шепотење. Со помош на неколку судски процеси (како што е
судењето на антисемитите Осташвили и после тоа неговото унуштување) и други методи (радијо, телевизија
– застрашувачки филмови за осветите на израелските обавештајни служби, Мосад за убиствата на Ереите) ќе
ја заплашиме стоката до толку, да ниту на еден Евреин нема да падне влакно од глава додека истовремено
Словените ќе се убиваат на купче, уништувајќи ги илјадници од нив на границите каде Евреите не служат, во
миротворните сили, тероризмот, убиствата.
3. Глупиот словенски народ не разбира дека најголемите нацисти се оние кој никогаш и некаде гласно за тоа
не говорат, а се чинат како под закрила на демократијата. Всушност спротивното ние ќе направиме зборот
фашиста да биде забранет! И од овие зборови ќе се бој секој кој ние ќе го прогласиме за фашиста! Ние добро
знаеме дека национализмот ја зацврстува нацијата и ја чини појака. Паролата „интернационализам“ e
застарена и више никој во тоа не верува, па мора да се замени со слоганот „универзални вредности“ тоа е
едно те исто. Ние нема да дозволиме да се подигне ниту еден националистичко движење, а доколку се дигнат
такви движење кои тежат да го изведат народот надвор од наша контрола ќе го унуштиме со оган и меч како
што тоа е веќе утврдено во Грузија, Ерменија и Србија. Затоа ќе обезбедиме потполен процвет на нашиот
национализам-ционизам, попрецизно Еврејски фашизам, кој по својата тајност и моќ се појавува како
надфашизам! Не залудна Генералната скупштина УН 1975. год. што ја усвоила револуцијата по која
ционизмот е прогласен за највиши облик на расизам и расна дискриминација но после нашиот победоносен
поход ширум нашата планета, 1992 год. таа резолуција е укината. Овој меѓународен орган сме го учиниле со
оружјето на нашите намери за воспоставување власт над „сите царства и народи“.
4. Бројната популација на Словените ние ќе ги лишиме националните елити кој и го одредуваа случувањето и
напредокот на земјите и секако целиот ток на историја. Затоа во наредните 5 години ќе го затвориме пола од
нивните факултети, а во другата половина ние ќе учиме. Ќе ги пуштиме тамо Ерменците, Чеченците,
Циганите и на нив сличните. Ќе тежиме кон тоа да во владите на словенските земји биде што е можно
помалце представници на главните (суверени) народи, и нив ќе ги замениме со нашата еврејска елита.
Во среадставата на масовно информирање – на радијо, телевизија, во весниците, во уметноста,
литературата, театрите, киносалите, ние постепено ќе ги потиснуваме националните кадри, заменувајќи ги со
наши, или во краен случај космополитски кадри.
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Ќе се спроведува хуманизација на образовението, а како резултат на тоа, значајот на предметите кој го
структурираат мислењето на користењето на левата и десната полусфера на мозокот, ќе биде намале и
деструктуриран:
а) језик и литература
б) физика и математика
За историја нема ништо да се говори. Ги го дадеме на стотици својот поглед на историјата каде ќе покажеме
дека целата човечка еволуција се движела кон тоа дека Богоизбраниот еврејски народ се признае за
владеечки над целиот свет. Наместно национални вредности, ќе дадеме патриотизам тралалајка и пијани
солзи. И овдека нашата цел ќе биде да ги замениме црвено-смеѓите (црвено-смеѓи, Евреите така ги
нарекуваат Словените, прим. прев.) со нашата елита.
Во словенските земји нема да дозволима развој на науките, а јадрото на научници (Акадамска наука) ќе го
чинат наши луѓе. Нема да допуштиме никакви високи технологии, што ќе доведат до потполна пропаст на
индустријата која ќе ја сведеме на производство на предмети кој се неопходни за органичен број на робови
кои на нам ни обезбедуваат сировини.
Меѓу граѓаните има многу инжињери, квалификувани работници, учители. Ние ќе им направиме такви услови
на живот (недостаток на работни места, висока кирија, виски цени на комуналните услоги, провозот), и самите
ќе бегаат, онака како сега бегаат Русите од земјите ЗНД во напуштените села на север, каде им се чини дека
полесно ќе живеат, што во суштина е истотака залажување.
Разбијте ја младината и ќе го победите народот. Тоа е нашата девиза. Ќе го лишиме вашето младинско
друштво, ќе го поквариме се секс, рок, насилство, алкохол, пушење, наркотици, односно, ќе го лишиме
вашето друштво во иднина. Ќе удриме на семејствата, рушејќи ги, ќе го смалиме процентот на наталитет.
Хитлер бил глуп и незрел. Он делувал директно, отворено. И затоа морал да направи неверојатно голема
задача – милиони луѓе да спали, стрела, закопа и сл. Он оставал крвави траги. Ние ќе делуваме брзо: кај нас
нема да бидат траги. Ако раѓањето се смали макар за половина – тоа ќе уништи 2-3 милиона Руси без било
какви трошоци. Не се потребни печки, муниција и гробови. И нема траги. Едноставно не се родиле и нема
крвци.
Ќе изградиме им изградиме на криминалците подобри услови за живот нега за стоката која работи, од
темница ќе пуштаме злочинци како би било повеќе убиства, грабежи, нестабилности. Амнестијата ќе се
однесува само на лоповите и убијците, накратко, на сите освен на оние кој се осудени за „потикнување на
меѓунационален раздор“, што представува моментална замена за законот за антисемитизам.
Во народот ќе посееме страв. Страв за живот кој повеќе не ништо да вреди, страв за работното место кое во
секој момент може да биде одземено, страв за иднината на блиските…Со страв ќе управуваме.
5. Овие грандиозни задачи ќе бидат реализирани во неколку етапи. Сега се веќе 85% од брегот на Северниот
Леден океан се наоѓа во наши раци (поширокиот круг на населението сеуште не свесно за тоа), благодарејќи
на замрсените и на народот неразрешени договори кој се заклучени во текот на власта на Горбачов и Јелцин.
Веќе сега, во земјите на југот од Русија живеат пола милјон Ерменци – тоа е наша предстража. Во прво
време, работ преваре, ние ќе прогласиме на Кубан Ерменска република, а потоа, ќе ги прогониме козацитем,
ќе ја претвориме во Хазарија – Израел. Ќе ни помогне нам тоа, што козаците се стално пијани, што сакаат
власт и поради тоа се спремни да се во конфликт едни со други. Навистина, постои уште една организациона
структура – православен клир. Ние ќе ги испратиме меѓу свештениците своите јудејски представници, кој, по
талмудот, е дозволено да ги исполнуваат ритуалите на другите релегии чувајќи ја во срцето својата вера,
јудеизмот.
Останатите ќе ги поткупиме. А оние кој на тоа нема да пристапат, нив ќе ги уништиме. Кај Русите, освен овие,
не останале горе-доле организирани структури, така да стоката не е способна да се обедини и да ги изгради,
бидејќи руската стока е веќе заспиена и деградирана и не е способна да се организира.
Остале ћемо поткупити. А оне који на то не буду пристали, њих ћемо уништити. Код Руса, осим ових, није
остало мање-више организованих структура, тако да стока није способна да се уједини и да их изгради, јер је
руска стока већ успавана и деградирана и није способна да се организује.
Ако во 19 век САД ја купила од Русија Аљаска, она во 21. век ќе го купи целиот Сибир. На кој припадне
сибирската територија помеѓу Јенисеј на запад, Северниот Леден океан на север, Тихиот океан на исток и
граница со Кина и Монголија на југ? Таа земја со својата површина е два пати ја надминува територијата на
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САД. Ар земја ќе се купува по цена од 1000 долари, и за цел Сибир ќе биде потребно да плати 3 трилиона
долари, во период од 20 години. Годишно ќе се плаќа 200 милиони долари, од кој половина ќе отидат на увоз
на роба од САД. Сибирците не можат да побегнат од тоа дека мораат да се подчинат на некое странско
влијание, а САД ќе им изгледаат попријатно него нивните азијатски соседи. На крајот на краиштата,
Владивосток е поблиску до Лос Анџелес, него до Москва….
6. За да го спроведеме ова, за нас повеќе него битни мерки, ние под видот „демократски промени“ ќе и
дадеме на словенските стоки монархија. На секој народ ќе му дадеме предстедател-марионета. И ќе му
дадеме што повеќе галама, раскош и сјај. Монархизмот е добар поради тоа што сета енергија на масата се
насочува во ветар. Им го одвлекува вниманието од нашите тајни активности и структурирања на населението
по образецот кој нам ни одговара. Председателот, тоа е фигура која истотака е избрана од страна на народот
(а ние ќе се спротиставиме на изборната процедура така да се ќе изгледа дека е по закон), со помошта со која
ќе управуваме со сите неопходни процеси. Председателот ќе има неограничена полномоќност.
Преместување на кадрите на повеќе позиции на структурата на моќта, он на нивното чело ќе поставува наши
луѓе. Војската, Министерството на внатрешните работи, Државната безбеднсот и сите специални единици ќе
бидат директно подчинети на председателот. А тоа значи – нам. Во нашите раце ќе бидат само конци кој
водат до рацете на председателот. И ние ќе ги повлекуваме тие конци онака како што е потребно, со целта за
остварувањата а грандиозни замисли на покорувањето на сите племиња и царства и потчинувањето на
нашиот наднарод, кој го избрал Богот Израилев (Јахве – Демиургот, Господ)
7. Но она што е главно а тоа се – парите. Парите прават се. Парите се власт. Парите се сила. Кој има пари,
тој има оружје и тоа најмодерно. Он има армија на најмувачи. Парите владеат со средствата на масовно
информирање кое заглупува милјарди од чивечката стока. Парите купуваат луѓе кои ни се нам потребни.
Парите ги отстранува непокорните. Ги бомбардира фанатиците кои нам ни се противат – Ирачаните, Србите,
а во перспектива – Русите. Со капиталот и освојувањето на власта с решава се. Ние повеќе од 3 илјади
години го вежбаме натрупувањето на капиталот и освојувањето на власта и никој нам во тоа не може да ни
биде рамен. Вие ги немате своите пари. Немате ни своја власт. Немате и нема ни да го имате! Нема да ви
дозволиме!
Ние вам неизмерно ве мрзиме! А таа огрочена мржња ни дава нам снага да ви се смееме во лице, да си
зацврснеме со вашето поверение и да управуваме со вам покажувајќи ”грижа” за вас и за вашите деца, за
вашите идни внуци и праввнуци, кои во стварноста нема ни да бидат (нема да се родат).
Вие сте осудени на пропаст. И се додека вие не ја сватите оваа проста вистина, се додека се извивата, до
тогаш ќе се борат повеќе него вообичаено. Ако бидете послушни, ќе ве оставиме вас на 65-70 милиони
единки, а во спротивно 40-45 милиони.
Она што е моментално важно е да се одржиме уште најмалце 2-3 години. А потоа за нас во оваа земја више
нема да биде никаква проблема. Ќе направиме такви заштитни средства, да повеќе никој од вас не се
помрдне. Се што ќе биде, на нам познато, и се од нас контролирано и тајно управувано. И никој нема сили да
нам ни се спротистави.
Што ќе направиме
1.Светските резерви на индустријските суровини се трошат и веќе на почетокот на следниот милениум
“западното друштво” нема да може да го задржи своето ниво на потрошувачка без нови извори –
колонијалните земји, донори. Затоа наите стремежи сега се насочени на Русија и тоа од две причини:
Првaта – ликвидација на најмоќната независна империја која завзема шестина од површината на Земјата.
Втората – завладувањето со нејзините богатства кои чинат 60-70% од вкупните светски резерви на сировина
и 75-80% откриени светски резерви на нафта и гас концентрирани на Сибир и на крајбрежјето на Северниот
Леден океан.
2. Климата на планетата се менува, планетата ќе биде изложена на интензивно затоплување. Пусините се
шират на север од 10 км годишно, а исушувањето на земјата со брзина од 25 км годишно. Веќе сега, древните
светски центри, Атина, Рим, и пред се, Ерусалим (Израел) спаѓаат во зоната на вештачко навоснување. Преку
20 – 30 години ќе биде потребно да се размислува на преселувањето на огромините маси на цивилизираните
народи во северните делови од местата каде они моментално живеат. Во тоа време на Кубан, во Ростовската
област, во Украина, ќе биде исклучително суптропска клима, а во Черноземје и на северот на Украина,
климата на сегашната Предкавказија. А се сетиме на историјата, треба да признаеме дека тие земји во
суштина се исконските земји на древните јудејски Хазари односно Израел, кој ги освоила Кијевска Русија во
10век. Словените се овде привремени гости и они подлежат на иселување. Ние ќе ја вратиме таа територија
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и на таа благодатна земја ќе ја соградиме Голема Хазарија – јудејската држава исто онака како што пред 50
години сме го изградиле Израел, потиснувајќ ги Палестинците. Овдека ќе преселиме дел од Израелците, а
словенската стока ќе ја прогониме далеку на север, позади границите на Москва. Таму ќе биде мала северна
територија – резерват со компактно население, сличен на индијанските резервати во Америка.(ФБ-24.9.2019)
ВО ГОТСКИТЕ ЈАЗИЦИ ПОСТОИ ПЕКИНГ=ПЕ КИНГ (КЕНИГ)...-ИХ, -ИНГ, -УНГ...СО МОНГОЛСКО ПОТЕКЛОИТНО ОБЕДИНУВАЊЕ НА СЛОВЕНИТЕ СО ХОМЕРОВИОТ СЛАВО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (ЧУЛКАС- 1907) !
Нас не учат дека Гркот Константин Филозоф создал нов јазик со нови знаци и тоа за потребите на ДивјацитеСловените со човечки лик облечени во кожи од мечки, волци и што не. Пак, Константин не бил Грк, затоашто
во негово време се уште не бил во употреба поимот Греик, со примена само со од времето на Франкот Отон I
кога настанал судир со Јужна Италија чии простори биле владеени од македонската династија. Бил задолжен
Константин Филозоф тој да го реформира коине (тн.старогрчки) јазик, кој не го разбирал народот а тој говорел
само со варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик кој бил и тн.Платонов јазик. Токму и затоа коине бил само
Александријски Птоломејов дативен јазик, а во Елада никогаш не се употребувал дативот. На коине првата
граматика и првиот речник биле составени само 300 г.п.н.е. само во Александрија. Па овој јазик го познавал
Апостол Павле и тој станал христијнски јазик (Х.Џ.Велс), но не службениот атински јазик. Во Атина службен
бил само јонскиот со јонското писмо од Милет- види Херодот..., Лукиан, Аријан итн.
За доказ дека Константин Филозоф не создале било какви нови знаци, доказ е што стои кај Вита Константини,
употребувајќи го глаголот составува- склопува, но никако создава. Па бидејќи глаголот создава има значење
само да се направи нешто ново, а глаголот состава- склопува само на нешто што постоело со милинеуми, ја
одгонетнува вистината дека Константин Филозоф употребил писмени знаци кои биле познати со милениуми
стари пред него.
Неговиот брат Методиј ја преведил Библијата на народниот склавинскиот= обласниот пелазгиски јазик, а на
коине област била тема- латински провинција.
Бидејќи македонскиот царски двор знаел дека коине не го разбирал народот, од Цариград било донесена
одлука од Русија да се исклучи коине (Оболенски) и останал само пелазгискиот јазик кој го разбирале
Франките, чии кралеви биле устоличувани со преводот на Библијата од Методиј, која во преносен смисол
била најдобар превод (Мареш). Ова било повод Ватикан таа да ја уништува, а Напалеон Бонапарта со неа
завршил- се говори дека таа била уништена, што не е веројатно, туку таа била повлечена во Ватикан и
скриена, како што Ватикан ја крие сета вистина.
Вистината била една: Римјаните говореле 100% само варварски пелазгиски јазик (Дионисиј Халикарнишки, 1
век н.е.), а латинскиот јазик бил само „копија“ на коине не од Римјанин ниту било некаков Латин, не дај боже
било некој друг туку само на Греикот Лив Андроник (240 г.п.н.е.). Бидејќи латински јазик бил беден со зборови
во него биле внесени уште околу 10.000 коински зборови и за нив се говори за со грчко (коинско) и латинско
потекло.
Бидејќи народот латински не го познавал, се правеле вулгарно (народни) латински јазици- латинскиот се
мешал со народни зборови итн. Таков бил и Франковиот. И овој народот не го разбирал. Дури Франковите
свештеници не го разбирале. Како вешти за јазици свештениците од Цариград повеќе Франковиот
(францускиот) го разбирале отколку самите Франки- види историски извори (Р.Ланге). Овој бил јазик и на за
германските простори.
За доказ дека Французите биле само одродени Пелазги= тн.Словени доказ е и тн.словенски темен вокал, кој
го нема во латинскиот јазик. Не само во францускиот, а во Франција Французи се околу 50%, туку и во другите
јазици во Франција темниот вокал постои. Исто така, во португалскиот- во имињата... крајното е се изговара
како темен вокал. Следат романскиот јазик, влашкиот и шкиптарскиот јазик.
Следи и Лутеров протестантски јазик, кој како германски ја има и основата на готскиот јазик, кој немал врска
со јазикот на Белците. Приск (5 век) наведува готски, хунски, латински и варварски. Овде готски= татарски=
бугарски, хунски= хунски, латински= латински и варварски= пелазгиски. Пак, коине не бил во употреба во
Римското Царство- тој бил само христијански јазик.
Готите биле Монголи, види моја книга двојазично на германски и македонски јазик во www.brigein.com и
Германската национална библиотека. Нивниоит бог бил Асен- ови, тие биле ниски и мали од родот Амал=а
мал, со дебели влакна на косата итн. Еве го доказот: Пекинг= пек (град) кинг (владетел) (Пашке...), кинг= кениг
и Викинг=вик кинг. Завршетоци -их, -инг, -унг...
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Удаљцев со своите соработници говорат за 30% елементи на не индоевропско потекло. Значи, монголско.
Следи да се разликуваат романски јазици западно од Германија и готски јазици источно од Франција. За
пример се наведува за Унгарија. Според Вотсон, само околу 5% биле Унгарци- Монголи. Очевиден злостор,
5% Монголи ги монголизирале 95% Пелазги= тн.Словени. Пак, романскиот бил само латинизиран словенски
јазик (Вотсон) итн.
Инаку во Европа важни биле само германски и француски, никако англиски. Англискиот е само со САД. Тој
јазик е вистински рак на развитокот на јазикот: се почнало со сликовници, до знаци и со повеќемилениумски
развиток се дошло до еден знак еден глас. Се тоа се уништило со англискиот јазик. Па следи во него не важат
јазичните норми- знак= глас, туку знак= два гласа, само јазична лакрдија... Токму затоа и Алберт Ајнштајн бил
во право кој говори англискиот јазик луѓето ги прави неписмени. Не само тоа, дури и без родови до безполово
размножување- се враќа човештвото на самиот свој почеток.
Што да се прави со овој неточен и општ англиски јазик ? Како што според Херодот (5 век п.н.е.), Траките биле
најброен народ, денес најброен народ се само тн.Словени. Затоа тие треба да се обединат со македонскиот
тн.старословенски јазик кој бил од 9 век, а никако со повеќерасните европски јазици,што е само вечен срам за
Европјаните. Иако тие отсекогаш биле само расисти, тие до денес не се расносвесни со повечќе јазици.
Бидејќи Германците до денес меѓусебно не се разбираат, на пример Минхен (Баварија) и Берлин (Прусија),
нив ги обединал со германскиот јазик не на некаков си Германец туку само Словенот Бизмарк, признаето и со
на Петар Велики, со јазикот на Словен Лутер. Следи и ние 350 милиони тн.Словени мораме да се обединиме,
а не со повеќерасните европски јазици- само европски ѓубриња. (ФБ- 03.10.2014) Со тоа што според Пасоф
(1815), Хомеровиот јазик бил само словенски, а за Чулкас (1907) само славо- македонски, сè било/е јасно !

БЛАГОДАРАМ ЗА ИСКРЕНИТЕ РОДЕНДЕНСКИ ЧЕСТИТКИ.
ДА СТЕ СРЕЌНИ МАКЕДОНЦИ КАКО МАКЕДОНСКИ НАРОД СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КОЈ Е КАКО
ШТО БИЛ ЈАЗИКОТ НА БЕЛАТА РАСА СО СВОЕТО ДАТИВНО У ДУРИ ВО ДАЛЕЧНАТА ЈАПОНИЈА
За време на леденото доба, со траење од 0,5- 1,0 милион години, белата раса била повлечена на југ во
Левантот, меѓу Египет, Сирија и островот Крит. Некаде од околу 2 милиони години имало нагло заладување, а
тоа било северно од 35-та паралела, која се протега на јужниот раб на островот Крит, на кого цивилизацијата
имала најголем дострел. Средоземниот Базен имал две котлини, во кого била цивилизацијата на белата
раса. Таму била создадена крвната крупа А, и тоа како зараза на луѓето од чумата на говедото, која
предивикувала мала сипаница, од која Индијанците во САД изумреле преку 95%-тие биле само со крвна група
0, со ДНК блискост на Тајван и Кореја. Средоземниот Базен почнал да се полни со морска вода некаде од
12.000 г.п.н.е., а завршило 4.000 г.п.н.е. За доказ дека во него немало морска вода била јагулата, која како
слатководна риба се мрести во морска вода, што тоа го знаел Македонецот Аристотел. Ако Средоземниот
Базен би имал морска вода, таа ќе се мрестеше во него. Јагулата секоја година патувала низ Средоземниот
Базен во кого имало водотечение со слатка вода, сè до Саргашко Море, што продолжило и за време на
потопувањето на Базенот- па сè до денес.
Со потопување на Левантот, белата раса се преселувала во Источното Средоземје. Преселувањето било со
говедото. Така белата раса стигнала во Централна Кина (мумии 4500 г.п.н.е.)... и во Јапонија.
Нејзиниот јазик во прво лице еднина содржел м, второ лице с и трето лице т, како и дативното у. Јас како
дете на мајка од Демир Хисар, со потекло од с.Бабино, а живееле во Цариград и с.Мургашево, го засакав тој
богат демирхисарски брсјачки говор, во кого не само да постојат м (јас сум), с (ти си) и т (тој ет), тој е најбогат
со дативното у: КОЈ (Н), КОГО (А), КОМУ (Д) и ЧИЈ (Г). И затоа парата му била посветена на Филипу,
Александру ... Во Индија се среќавале Ману, Меру, Зебу..., Кина Бату Кан...,дури во Јапонија Аину: в + аину =
ваину + л = влаину, се влаат влакна, + к = влакину. Белците во Јапонија биле со влакна- по телото Белците
биле обложени со влакна, но не Монголите. Јапонците ја имаат вегетеријанската крвна група А за житарици и
мешункасти- од гравот била создадена сојата, која не е погодна за монголската крвната група Б.Кај островото
Окинава (=окина ва) имало потонат град со пирамиди, како и писмо кое е наше итн. Докаде што стигнале
Белците има градежи (пирамиди...)- Монголи во шатори.
Иако е ваква состојбата, Ватикан, Европа и САД со НАТО, одродени од тој наш јазик, само не ништат. (ФБ04.10.2018) Следи Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф- 1815) и само славо-македонски (Чулкас- 1907).
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КАКО ШТО ИЛИЈАДА БИЛА АТИНСКИ ФАЛСИФИКАТ ВО 6 ВЕК П.Н.Е. ОД РЕДАКЦИСКИОТ ОДБОР НА ЕДЕН
ТИРАНИН ПИЗИСТРАТ, БИБЛИЈАТА ОД 5 ВЕК П.Н.Е. И АТЛАНТИДА ВО 4 ВЕК, ВИСТИНСКА МАКЕДОНИЈА
ПОСТОЕЛА, СО МАКЕДОНИЗМОТ МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ПОБЕДАТ КОЈ ИМ ПРЕЧИ НА ЛАЖНИТЕ ИСТОРИИ !
Па повеќе пати наведував, новата Атина сакала да има дело како што биле делата во Египет и Месопотамија.
Така било составено делото Илијада во 6 век п.н.е. од Редакцискиот одбор на атинскиот тиранин Пизистрат,
кое било преземено од Гигламешовиот еп итн. Слично било и со Атлантида од 4 в.п.н.е., дело на Платон во
врска са Солон. Па „книгите на Мојси биле читани во 444 во Ерусалим. И Ездра книгите заедно со останатите
откривенија кои Ездра ги добил од Богот го составил Стариот завет и во Ерусалим го вратил хебрејскиот јазик
за во служба во храмот, на него да се образова народ за патиштата Божји“. Па Еврејството било само верско,
кое има и „Ционистички планови за Словените“, ноември 30.11.2013, од мене објавен ФБ-напис на 03.10.2021.
Бидејќи Хазарите си се борат да ги сотрат Словените, посебно православните Руси, браќа на Македонците и
Србите со истиот календар, против православието и Македонија се бори Ватикан без прекин од 1071 година,
познато посебно со Апостол Бинифациус (8 век), кој говорел за одвратната Словенска раса, за која говорел и
Хитлер..., а Бугарија ја менува историјата не само за Македонија туку и со Русија- Русија во 1944 година била
окупаторот на Бугарија а не ослободител на Бугарија од фашизмот, најкрвав фашизам во Варарски и Егејски
дел на Македонија, што трае сè до денес. Не случајно, германската Бугарија и другите германски држави на
Балканот, Елада и Шкиптарија, најжестоко се борат против македонизмот кој бил само македонски. Ова било
и е повод, македонската Р.Македонија ќе победи со вистинската историја, само со македонски македонизам!
ЗОШТО ЈУЖНИТЕ СЛОВЕНИ СЕ РАЗЛИКУВААТ ОД ЗАПАДНИТЕ И ОД ИСТОЧНИТЕ ? ЕВЕ ГО ОДГОВОРОТ:
ПА БИДЕЈЌИ БАЛКАНСКИТЕ СЛОВЕНИ ИМ БИЛЕ БЛИСКИ НА БАЛКАНСКИТЕ НЕ-СЛОВЕНИ, СЛОВЕНИТЕ И
НЕ-СЛОВЕНИТЕ БИЛЕ СО БАЛКАНСКО ПОТЕКЛО- ЕЛАДЦИТЕ И ШКИПТАРИТЕ 19... ВЕК БИЛЕ ОДРОДЕНИ
ОД ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815) И СЛАВО- МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС-1907)!
Зошто Јужните Словени се разликуваат од Западните и од Источните
НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА, 26 МАЈ 2016, ВЗГЉАД, RUSSIA BEYOND.
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 Медицинскогенетски 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. (Скитите обожувале коноп, јаделе коњско месо...-не е ни денес на Балканот, Р.И.)
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). (Во Русија и западно од неа нема лоза- преселбите биле од југ кон север а не обратно, Р.И.)
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). (Симбол на Викинзите рогови на балканско говедо, Р.И.)
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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 (Македонци и 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 балтичко-словенските
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. (Балканските Словени биле домородни со Не-словените. Па Не-словените одродени од јазикот, Р.И)
Сите права ги задржува „Росијскаја Газета“. (Словени според Слово и Божјо Слово од Кирил Солунски, Р.И.)
Па бидејќи балканските Словени биле слични на балканските Не-словени, Македонците и другите балкански
словенски народи биле домородни. Ова било повод, Македонците им биле ДНК- блиски на Критјаните, но не и
на Подунавците и Заткарпатците. А од друга страна, што Хомеровиот јазик бил само словенски (германскиот
лингвист Пасоф- 1815) и само славо- македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907), балканските Не-словени биле
одродени во 19 и 20 в.,од кои биле создадени германски Еладци и германски Шкиптари со јазици од два века!
ЗА СРАМЕТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ, ОДНОСОТ НА ЉУБЉАНА СО МАРИБОР КАКО ШТО БИЛ И ПРЕД ВТОРАТА
СВЕТСКА ВОЈНА ОПСТОИЛ ИСТ СÈ ДО ДЕНЕС, А КОГА СЕ ДАДЕ ПРЕДЛОГ СКОПЈЕ ДА БИДЕ ГЛАВНИОТ
ГРАД НА МАКЕДОНИЈА СО БИТОЛА ОДНОСОТ БЕШЕ 1 : 1. БИТОЛА ВО ...1836 ГОДИНА БЕШЕ ПОГОЛЕМ И
ОД БЕЛГРАД И АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТАР НА РУМЕЛИЈА СÈ ДО ЕЛАДА, ЧИИ ЦРКВИ БИЛЕ САМО ПОД
СОБОРНАТА ЦРКВА СВ.ДИМИТРИЈА- БИТОЛА СО ПРАВОСЛАВНИОТ ДВОГЛАВОРЕЛ. А ДЕНЕСКА СКОПЈЕ
СО ОДНОС НА БИТОЛА 10 : 1, СКОПСКО ПОЛЕ ПОСТАНА СКОПЈЕ КАКО ГРОБНИЦА НА СКОПСКОТО ИТН.
ЗЕМЈОДЕЛИЕ КОЕ НЕ МОЖЕ ПОВЕЌЕ САМОТО ДА СЕ ИСХРАНИ. СЕТА МАКЕДОНИЈА СЕ УНИШТУВА, ВО
НЕА ИМА САМО РУШЕВИНИ БЕЗ ГРАДОВИ И СЕЛА СÈ РАСЕЛЕНО НЕ САМО ВО СВЕТОТ ТУКУ И ВО ОНА
СКОПЈЕ МАКЕДОНСКАТА ГРОБНИЦА НА СÈ МАКЕДОНСКО, ДУРИ СКОПЈЕ 2014. ПА ПО ГРАДОВИ И СЕЛА
НЕМА СТРУЈА, ШКОЛИ, НУЖНИЦИ...ЕЈ МАКЕДОНСКИ НАРОДЕ ДО КОГА ЌЕ ТЕ ВОДАТ СЛЕПЦИ ЛУДАЦИ !
ВЛАСИТЕ „НЕ СЕ ИЗГРАДИЛЕ КАКО НАРОД, НЕМАЛЕ СВОЕ ПИСМО, НИТУ КНИЖЕВЕН ЈАЗИК...“ !
Според Поповиќ, Власите не се изградиле како народ, немале свое писмо, ниту книжевен јазик, ниту
постојано место на престој и биле вистински номади. Се чуствувале блиски или еднакви на Грците,
Македонците, Србите, Бугарите, Албанците или Романците. Мајчин јазик на Власите е романскиот, а на
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таканаречените Каракачани грчкиот. Со текот на времето почнале да го напуштаат номадскиот живот и да се
занимаваат со трговијата. Тие биле наречени Цинцари. ( Без ништо посебно влашко, Р.И)
Следи во употреба биле само два јазика романскиот и грчкиот. Грчкиот бил само македонскиот јазик коине со
кого како наследник на старо-египетскиот не се разбира-л Хомеровиот славо- македонски јазик, што го
потврдил грчкиот лингвист Чуклас (1907), и тоа само како грк припадник на Цариградската патријаршија!
Што биле Власите ? Тие биле само овчари. А Кавендиш и Линг наведуваат, поимот Власи произлегол од
словенскиот бог Велес, кој бил Волос...:влаи=влачи, власи=власина. Токму за Власите имам повеќе книги, тие
биле само одродени Словени со теменвокал ā. Следи пак според Г.Острогорски, Власите биле пастири...
Покрај темниот вокал се и сите словенски гласови, и македонски, а и оние на Вук Караџиќ од 19 век...
Власите тврдат, тие биле остатоци на некоја римска легија, што не е битно, затоа што темниот вокал кој бил
само словенски го немало во македонскиот коине од 300 г.п.н.е. и негов наследник латинскиот од 240 г.п.н.е.
И двата не се битни, затоашто Власите тврдат тие биле Римјани со римскиот јазик- гадно се излагале, затоа
што според Дионисиј Халикарнишки кој живеел во Рим во 1 век н.е., Римјаните говореле само варварски и
пелазгиски. Значи, само на нашиот словенски јазик. Е па следи Власите и Романците не биле романизирани!
Што биле Романците ? Како што на Власите од Епир и Тесалија црковнен јазик им бил македонскиот црковнословенски јазик, наследник на македонскиот коине од Александрија само од 300 г.п.н.е., тој црковен јазик бил
црковен и во Романија, т.н.домовина на т.н.Словени. Што бил денешниот романски јазик ? Само латинизиран
словенски јазик (Вотсон), дело на Ватикан само во последните векови. И сè ова говори, Власите ќе мора да
прекинат да бидат еленикосвлахос непознато во историјата, а Елада била 100% Хомерова само со словенски
јазик и словенски акцент, потврдено од повеќе автори. (ФБ- 05.10.2019) Гркоманите ги мразат Македонците !
ПРАВОСЛАВНА ДРЖАВА БИЛА САМО ИСТОЧНОТОРИМСКО ЦАРСТВО (ОД 16 ВЕК Т.Н. ВИЗАНТИЈА).
СЛЕДИ ПОСТОЕЛ САМО ЕДЕН ПРАВОСЛАВЕН НАРОД. БИДЕЈЌИ ЦАРИГРАД УПРАВУВАЛ И ПО 1069
ГОДИНА СО ДАЛМАЦИЈА И ИСТРА, СИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ПРОСТОРИ ПОД САВА И ДУНАВ БИЛЕ ПОД
ЦАРИГРАД. ПА СИТЕ ОНИЕ КОИ БИЛЕ КНЕЖЕСТВА ВОН ЦАРСТВОТО, МОРАЛЕ ДА ПЛАЌААТ ДАНОК !
Според авторите, Источноторимско Царство, од 16 век таканаречена Византија, била само возобновена
античка Македонија со првиот христијански јазик од времето на Апостол Павле. Јазикот бил од македонска
Александрија, коине (19 век таканаречен старо-грчки), кој бил Птоломејов јазик. Па токму со коине, кој бил
наследник на семитскиот староегипетски јазик, никако не се разбира-л Хомервиот словенски јазик (Пасоф).
Возобновувањето на античка Македонија започнала со илирот Диоклецијан од Сплит, кој престолнината Рим
(Ром) ја преместил во Никомедија (Мраморно Море). Па потоа Константин ја преместил во Визант-Цариград...
Бидејќи православното Царство било во судир со истокот, тоа било принудено на Татарите (Бугарите) да им
отстапи простори со кои Татарите владееле. Меѓутоа, со цел Цариград да не ја признае независната власт на
Бугарите, правнички Бугарите биле надмудрени. Имено, за некој владетел да биде самостоен, тој морал да
има своја црква, чиј поглавар морал да биде само под владететелот на кралството. Вакво нешто не било
можно и со Бугарите. Царот, кој управувал од Цариград, на Татарите им дозволил тие да си имаат само своја
црква, но нивниот поглавар бил под патријархот на Цариградската патријаршија. Пак, овој бил само под царот
во Цариград. Со ова се потврдува, имало бугарска држава, која всушност не била призната...
Следи сите православни простори под Сава и Дунав биле црковно управувани од Цариград. Просторите кои
биле вон царството, јужно од Сава и Дунав, биле кнежества, кои биле обврзани да си плаќаат данок.
Стјепан Антолјак наведува за „Интересен е и списот Служба и житие на св. Јован Владимир, од кого има
повеќе изданија (Венеција во 1690, 1858)...Иван Владимир, чиј татко бил ‘Неман крал тривалски’, а мајка Ана,
родум Римјанка. Според таа легенда Владимир би бил од Охрид, оженет со ќерката на Самуила, чиј син
Гаврило заедно со масилијанците и другите еретици го уништил св. Владимир“.
Бидејќи Владимир бил оженет со Косара, ќерката на Самоил, владетелската лоза на Самиол продолжила со
Трибалите, кои биле Траки, чие владеење завршува со Петар Делјан внук на Самуил и унгарскиот крал.
Во 10 и 11 век Траки, Илири и Македонци имало: Македонци Комнени- Комнен Ѓ.Кастриот (тн.Скендербег).
Следи да се заклучи, постоело само Источноримско Царство, чиј бил Самоил, син на Никола, кој само од
Македонската династија бил поставен намесник во Македонија. Самоил бил соработник со Ватикан, а со цел
да се руши царот во Цариград, под кого бил патријархот на Цариградската патријаршија. Па папата ја
остварил целта, освен цар со свој патријарх во Цариград имало цар со свој патријарх во Охрид. И само така
царството било поделено, од едно во две, само Самоиловото било под Ватикан. Значи, тоа било унијатско.
Бидејќи ваква била состојбата, Царството во Цариград ослабувало, и тоа морало да се одлучи со потек:
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Димитри Оболенски пишува: „Во 1069 година Византија даде административно овластување (но не и
независност) преку Далмација на Хрватското кралство; и словенската Глаголска традиција станала културно
наследство на Хрватскиот народ. Тоа достигнало најбогат процут во XIV и XVI век и сеуште не изчезнал:
словенската литургија на Римскиот обред се празнува денес во крајбрежните градови Пореч, Пула, Риека,
Сењ, Задар, Шибеник и Сплит, како и на островите Крк и Хвар. Проповедите напишани на Глаголска азбука
биле генерално употребувани во црквите на овие диоцези до 1927 година“.
Глаголицата од Солунско со својот лав станала симбол во Далмација и Венеција, а од Бригија= Брзјакија
богот Арес=арец=јарец бил донесен во Истра. А и затоа јарецот=прчот во Истра си опстоиле сè до денес.
Па лавот со богот Арес во 9 век им припаѓале на античките Македонци со Хомеров јазик, кој бил само наш
словенски (Пасоф, 1815) и славо-македонски (Чулкас- 1907), чии чеда биле/се само етничките Македонци.
Бидејќи сета Далмација и Истра до 1069 година била управувана од Цариград, тоа важело јужно од реката
Сава и Дунав- Македонија била до реката Дунав, а Белград и Смедерево биле македонски- има предание.
Во 1071 година, од исток исламот а од запад католицизмот го нападнале Источноторимско Царство. И потоа
следат крстоносни војни. Повеќе не постоел цар во Цариград, кој бил надлежен во православието. Па потоа
следат ненадлежните крстоносници неканонски од Охридската архиепископија, која пред тоа била независна,
а и под царот, кој повеќе не постоел, ја одвоиле Печката црква. Кога Османите, кои биле Комнени (Јозеф фон
Хамер) и Македонци (извори наведени од Р.Ланге) го освоиле царството, Печката црква ја вратиле назад.
Со тоа што Печката црква била возобновена од Османите, кои не биле надлежни, црквата е неканонска...
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. поданици на Римската Империја. Тие, како престолнина на своја нација и религија го сметаа
Константинопол, а не Атина“. Истото го потврдиле и други патеписци...
Па не се работело за Грци туку само за Хелени. Исто така, постоеле само Римјани=Романи=Ромејци.
Произлегува дека селото Атина во вториот милениум во новата ера никако немало важност, што го
наведуваат и другите автори. А главен град на христијанскиот народ и религија бил Константинопол.
Па се потврдува, на Балканот постоел еден православен народ со Хомеров словенски јазик (Пасоф-1815).
(ФБ- 05.10.2020) Ром=Рим=Рум до Румелија со центар Битола до Елада, со цркви под Св.Димитрија Битола !
ПА БИДЕЈЌИ ВО ЦАРИГРАД ИМА-ЛО МЕСТО ХОРА СО ЦРКВА, ИЗГРАДЕНА ОД ЈУСТИНИЈАН, А ХОРА ГО
ОБОЖУВАЛЕ СКЛАВИНИТЕ ОД ВО 6 ВЕК, ИСТОВЕТЕН СО ЕГИПЕТСКИ ХОРУС И ИНДИСКИ КРИШНА, ДО
КОГА ...АКАДЕМИЦИТЕ И ИСТОРИЧАРТИТЕ ЌЕ ГИ ЛАЖАТ МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ДОЈДЕНЦИ ОД СЕВЕР?!
Во Цариград постоела Црква на спасение, во местото Хора, изградена од Јустинијан. Токму во негово време
се појавиле Склавините на Балканот, а склавина означувала област, зашто пишувал Прокоп= про коп- тие
говореле варварски јазик, кој бил пелазгиски, а Пелазги биле Хелените и Македонците (Херодот, Тукидид,
Платон...Јустин...). Овој јазик бил Хомеров: според Пасоф (1815) словенски, а за Чулкас (1907) само славомакедонски. Овој јазик не се разбирал со коине (19 век тн.старо-грчки), наследник на старо-египетски од 300
г.п.н.е.: Илијада преведана на коине во 3 в.п.н.е.
Па бидејќи Склавините го обожувале Хора, кој бил истоветен со египетскиот Хорус а и ведскиот Кришна во
Индија, се потврдува, Македонците останале домородци со својот Хомеров јазик и коледето (Зевс). Врската
со Хора се објаснува со повишен црковен простор со главен алтар, кој си останал наследство од храмот на
Хора. За тој Хора пееле хорови разни хорали итн- до кога нас ќе не лажет лажговците?! (ФБ- 24.09.2018)
БИДЕЈЌИ СПОРЕД ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ (1815), ИЛИЈАДА БИЛА ПИШУВАНА НА СЛОВЕНСКИ
ЈАЗИК, А ЗА БРИТАНЕЦОТ А.ТОЈНБИ ПЕОНЦИТЕ БИЛЕ СО СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК, ПА И ДУРИ ЗА СРБИНОТ
ЈОВАН ЦВИЈИЌ БРСЈАЦИТЕ И МИЈАЦИТЕ БИЛЕ ВО МАКЕДОНИЈА ПРЕД ИНВАЗИЈАТА НА СЛОВЕНИТЕ,
ДЕНЕШНИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ. ПА СПОРЕД МАКЕДОНЦИТЕ, КОБИЛАТА КОГА ЌЕ
ПОМЕТНЕЛА СЕ ВЕЛЕЛО, ТАА СЕ ИЗБУГАРИЛА- НА МАКЕДОНСКИОТ КАЈМАКЧАЛАН СЕ ИЗБУГАРИЛЕ
БУГАРСКИТЕ ОФИЦЕРИ, ШТО ВАЖЕЛО И ЗА БУГАРСКИОТ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА СО БУГАРСКАТА
СПОМЕН ПЛОЧА НА ДРЖАВАТА БУГАРИЈА САМО ОД 1908 ГОДИНА- СРАМОТА Е НЕ ЗА СТАРИТЕ БУГАРИ
ГАГАУЗИТЕ ТУКУ САМО ЗА НОВО БУГАРИТЕ СО СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК КАКО МАКЕДОНЦИ ДО 1808 ГОДИНА!
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Човеково право е секое лице да има можност да се изјасни она што тој сака. Ова право балканските држави
од 19 век (Грција и Србија) и 20 век (Бугарија- 1908 и Шкиптарија- 1913) им го оспоруваат, дури ги
просвојуваат, Македонците нарекувајќи ги за Бугари и Срби, дури словенизирани Грци и Шкиптари. Според
нив, тоа било можно само со инвазијата на Словените, а такви посебни народи не се познати. Па еве ги
доказите:
1) Според германскиот Лингвист Пасоф (1815) Илијада била напишана на словенски јазик, а за Британецот А.
Тојнби Пеонците говореле словенски јазик.
2) Во мојата следна книга наведувам: „Постојат докази дека словенската населба датира уште од времето на
почетокот на стара Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои географски називи од тој
период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност биле
некој од народите кои говореле со словенски јазик’. Што се однесува времето на населувањето на Словените,
Тојнби пишува: ‘Словените веројатно учествувале во трачката или илирската селидба на народите /
Volkerwanderschaft/ во Југоисточна Европа, 1700-1800 година пред масовната селидба на Словените во VI и
VII век христијанска ера’ “. (Во VI и VII век немало Словени туку само Склавини, од склава=област, Р.И.)
3) „Во својата значајна студија ‘Балканско Полуострово’ Цвијиќ пишува, дека во VII век, одма после наводната
‘селидба’ биле познати племињата Брсјаци, Езерци, Драговити и др., во долината на Вардар и Црн Дрим, па
додава: ‘Името Брсјаци и Мијаци се зачувало се до денес во западна Македонија’ “.
4) Според Австриецот Хан (1865), Мариовците не краделе и мажите не им лубомореле на своите женитрадиции на најстари цивилизации како во Месопотамија, а не како на неандерталските (мајмунските)
Словени.
5) Хан ги прашал Охриѓаните, дали вие сте Словени ? Одгогорот бил- НЕ! И за 100 години нема Охриѓанец кој
не бил/е Словен- со нивното изјаснување Словени тие не можеле во исто време да бидат ниту Стари Бугари
(Гагаузи) со татарски- чувашки јазик, ниту Ново Бугари со Хомеров јазик туку само Македонци со свој Хомеров
јазик.
6) Каков народ биле Македонците ? Еве што пишува Цвијиќ: Старо-штокавско се говорело во Македонија,
средно-штокавски до Крушевац и ново-штокавски во Шумадија. Следи Македонците биле стар народ, со
најизворен ритам 7/8 како на Скотите, според скот, со македонска гајда и тапан, музикантите наредени како
македонската фаланга, со фустанчиња и чорапи како во село Кукуречани- Битола (во Пелагонија не се
носеле пантолони туку фустани- во неа куќарките ги обложувале со говедски балеги...како Траките, а не
Словените дивјаци облечени со кожи како животни).
7) Овој македонски стар народ велел кога кобилата ќе пометнела- таа се избугарила. Следи државата
Бугарија со свој народ само од 1908 година се избугарила со своите офицери и нејзиниот министер за
одбрана кои во мај оваа година неколку метри од грчка страна со грчки поп поставиле на диво спомен плоча
дека Бугарите ги ослободувале своите Бугари- Замислете, во 21 век Македонците биле Бугари. Пак, српскиот
споменик Србија го подигнала многу децении пред АСНОМ-ска МАКЕДОНИЈА- во Втората светска војна
Македонците се бореле против фашистичка Бугарија и фашистичка Шкиптарија.
Бугарија ќе поднесе барање до Р.Македонија за да постави спомен плоча- Р.Македонија тоа ќе го дозволи. На
неа не смее да стои, дека во Македонија Македонците биле Бугари.
9) Р.Македонија е обврзана кон своите жртви, а Битола била бомбардирана 22 месеци без прекин..., на
Кајмакчалан да подигне огромен споменик за сите македонски жртви, војни и цивилни, со неброени деца,
дури и неродени... (ФБ- 24.09.2016) Македонија до 1808 г. се протегала до реката Дунав, во Балкански Цојне !
БУГАРСКАТА ДРЖАВА СО ЦАРОТ БИЛЕ САМО ПОД ЦАРИГРАД. БИДЕЈЌИ ЦАР САМУИЛ НЕМАЛ ВРСКА СО
ЦАРИГРАД, ТОЈ БИЛ САМОСТОЕН. РАЗЛИКА: БУГАРИТЕ БИЛЕ ПОД ЦАРИГРАД, А САМУИЛ ПОД ПАПАТА!
Во чест на прославата на Цар Самуил, кого некои македонски изроди сакаат да го слават со Бугарите, како
што се академиците од МАНУ, оптеретени само со мани за да се мани сè наше македонско, заедно со некои
историчари и видни лица, проклети да се. Ова произлегува поради тоа што бугарски цар со независна
Бугарска црква немало. А кога такво немало, Цар Самуил правно бил само едно: Македонец- поточно Бриг=
Брзјак. Бидејќи тогаш постоело само Римско Царство, сите во Римското Царство биле само Римјани=Ромејци.
Еве и еден доказ: по пропаста на Цар Самуил се склучува брачна врска меѓу член на неговото семејство со
член на семејството Комнени, кои биле Македонци- поточно Бриги, а и врската со Βούτελις“= Вотели-
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тврдина ... на семејството на Самуил во Битола, која итно треба да се возобнови. Тоа име се среќава во 1017
година. Името ја има основата со Воделиа= Видолија= Битолија, затоа што Битола сета била под вода, со
делти и драги, преполна со манастири и цркви, никоја како неа. Па таа била само водолија. Бидејќи само
Вотелците против Турците се бореле, никој како нив, во неа 100% се било уништено. Па кои биле турските
султани ? Сите биле Османи- само Комнени, што го потврдил и самиот Мехмед II кога го освојувал Цариград
(Јозеф фон Хамер, Р.Ланге). Значи, сите тие биле само Македонци, а само за македонските изроди МАНУовци, историчари и видни лица, Цар Самуил бил Булгарин.
Како доказ дека секогаш се присвојувало врвното, еве доказ од кого се гледа дека само од еден автор
Еременец- Асолик, Самуил бил прогласен за Ерменец, а не дека Ерменија била само бригиска (Херодот),
како и во неа имало колонизирани македонски Склавини (тн.Словени). Па таа секогаш била македонска- во
неа се мешале Персијците. И затоа во Ерменија за област била сатрапија, а на Александријскиот коине
(тн.старогрчки) тема, и на народен варварски= пелазгиски=тн.словенски јазик, тн.Платонов, само склавина.
Меѓутоа, таткому на Самуил од македонската династија, на која и припаѓал Васил II Македонски, беше
поставен намесник, но никако од некави си Трновски Булгари. Кога Васил II Македонски ја укинал
Самуиловата патријаршијата, таа ја повратил во архепископија и таа ја поставил директно под него. Па и
затоа следи Цариградскиот патријарх и Охридскиот архепископ биле директно под македонскиот цар. Значи,
Охридската Црква била само едно: македонска и независна.
Пак, Бугарската патријаршија не била под цариградскиот цар туку само под цариградскиот патријарх. Со овој
чин цариградскиот цар ги изиграл Булгарите- тој всушност не ја признал самостојноста на Бугарската црква.
Истото важело и со бугарскиот цар. Или инаку кажано, без независен булгарски патријарх немало независен
булгарски цар. Токму без нив двајцата (патријарх и цар) правно не постоела Бугарска Држава.
Кај Цар Самуил било обратно: па Самуил немал врска со патријархот и царот од Цариград туку со папата во
Рим, кој не бил надлежен за во православието. Ова било повод Цариград со царот и патријархот да не го
признаваат кралството и царството со архиепископија и патријаршија на Крал и Цар Самуил. Значи, се говори
само за самостоен крал и цар со архиеопископја (крал) и патријаршија (цар). Пак, булгарското било само под
Цариград, и тоа не под царот туку само под патријарјхот. И затоа следи прашањето: до кога ова Булгарите ќе
го одбегнуваат и кријат? Исто така, до кога македонските изроди ова нема да го знаат- или пак од интерес го
кријат ?!
Како што било со кралот и царот Самуил врска само со Рим (Ватикан) со папата, кој не бил надлежен за во
православието, истото се случило и со Македонецот Цар Душан- види Раванички транскрипт криен од
Србите. Следи Печката црква само за време на Латините- крстосните војни неканонски се одвојила од
Охридската архиепископија, и таа за крал постанала архиепископија а за цар патријаршија.
Помина времето кога македонската историја беше официјална на изроди- сега таа станува општо народна
македонска од самостојни автори кои сите свои заложби му го посветуваат на својот македонски народ кој со
векови страда од македонските изроди- предавници. Истото се случи и во 2005 година со Македонецот Георг
Кастриотис- бригиско чедо, тн.Скендербег: МАНУ-овците и историчарите во полза на Албанците (90%
Азијати- Геги и 10% Европјани- Тоски), а само со нивна соработка, го прогласиле за Албанец, но никако
Македонец, иако е видна врската на Цар Самуил, Комнени и неговиот дедо чиј имот било наследство на
Комнени- Арбанија била само Македонска и Комненова- со ист наслов сум објавил и книга, според Хан (1865).
Следи јас од МАНУ-овците да бидам прогласен за „лаик“. Со тоа што ниеден академик од ваква навреда не
се оградил, таа не може да биде академија туку задужбина на „лаици“ кои во своето постоење ништо не
допринеле за овој македонски напатен народ. Само до кога ова ќе трае ? Бидејќи академиците ни се
долговечни, тоа ќе трае засекогаш !
Е проклети академици „крмени“ со македонски средства- јас како Битолчанец од 20.05.1991 останав без
работен однос и право на вработување и тоа само како член и кандидат за пратеник на ВМРО- ДПМНЕ. А
зошто ? Само поради бугарашите во таа партија на изродот Лубчо Георгиевски и бандитот Бранко
Црвенковски... на СДСМ. Тоа што било во 1991 година влечи корени и денес. (ФБ- 07.10.2014)
ИМЕТО СЛОВЕНИ НЕ БИЛО НАВРЕДЛИВО- ТУКУ СЛАВНО ЗА ПИСМЕНОСТ ОД СЛОВО, ИМАЛО И БОЖЈО
СЛОВО, КАКО И ДЕКА ЛОГОС БИЛО СЛОВО. ОВА ЗАПОЧНАЛО СО ПТАХ, ЛОКАЛНИОТ БОГ ВО МЕМФИС !
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Во историјата никаде не биле познати било какви словенски народи- такви живи суштества како ’рбетници
никогаш и немало, а за безрбетници не ми е познато...
Ама до денес ни се познати повеќе безрбетници, кои се настроени само против својот род, народ (=на род,
спореди и со Херодот=Иродот=и родот=род от или со Ирод=и род- Македонецот)... И така тие безрбентици на
сметка на својот род заработуваат. Следи нашиот народ нив ги вика кодоши олоши туѓи измеќари-тоа се само
болесници. Меѓутоа, такви имало и ќе има.
Овде е битно, зошто ние кои пишиме за македонската историја не обрнеме внимание на историската вистина,
а тоа дека историски словенски народи никогаш немало. Такви народи не познавал Херодот (5 век)- кај него
на тн.словенски простори северно од реката Дунав и Сава живееле Скити, Сармати, Келти итн., но никаде ги
нема-ло мајмунските или неандерталските Словени. Правиме 8 века скок, и доаѓаме до Константин, подоцна
Велики. Еве од него: бидејќи тој живеел во Никомедина, а се плашел да не биде убиен, тргнал кај својот татко
по долините Вардар- Морава- Дунав... Следи за тој да не биде достигнат и фатен од потерата, тој со неговата
придружба на испоставите ги оставале уморените коњи..., земале нови итн. И така тој стигнал до татко му. Тој
со придружбата така поминале низ сите тн.словенски простори, и тие никаде не виделе Словени облечени со
кожи од мечки, волци итн. туку виделе она што веќе го наведувал Херодот. Ова се чита од неговите писма
испратени до другарот на неговиот татко.
Правиме уште еден скок неколку века, и се доаѓа до Јустинијан (6 век). За негово време пишувал Прокоп=про
коп, кој прокопувал многу нешта, а тој сакал и биста која била иста: биста=б(в) иста, до уста и Уистин=Вистин
до вистина- таков е нашиот јазик. Па тој бил варварски= пелазгиски= тн.словенски, на кој говорел и Платон, а
Јустинијан пишувал на латински, „копија“ на македонскиот коине кој бил само од 300 г.п.н.е. од Александрија.
Затоа Прокоп не познавал мајмунски Словени туку само Анти, Венети и Склавини, но никако Словени. Следи
Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини. Антите и Венетите биле со балканско потекло, а склавина
означувала област на пелазгиски јазик, на латински провинција и на коине (тн.грчки) тема- теме до Темени.
Римјаните Склавини првпат сретнале само во 5 век, а на Балканот само во 6 век. Бидејќи Склавини имало во
Азија, Африка, сите балкански и вонбалкански простори со сите германски...и шпански, склавински народи
никогаш немало.
Според авторите, кај Сарматите Словен произлегол од слово, а имало Божјо Слово, а и Логос Слово. Еве го и
доказот: македонската династија ги испратила Солунските Браќа во тајна мисија во Русија. Тие таму виделе
дека Русите пишеле само со рецки (руни), и имале преведено делови на Библијата со рецки. И следи Русите
никогаш не биле Словени според слово, туку само Рецкари до „рецки народ“, „роски народ“ итн. Тогаш Русите
ги презеле коинските (19 в. тн.старогрчки) слова, и се изјаснувале за Словени. Само Русите тогаш не можеле
да бидат словенски, извинете мајмунски Словени, туку само коински- словата биле коински. Или навредливо
кажано, само тн.старогрчки Словени.
Цариградскиот патријарх Фотиос (860) запишал, кога Русите го нападнале Цариград во 860 година, Русите се
изјаснале за Словени. Значи, Русите до 860 година никогаш не се изјаснале Словени, затоашто тие никогаш и
не биле Словени. Токму и затоа Русите за првпат како Словени се изјасниле само во 860 година (Фотиј 860 )
Еве и следен доказ: бидејќи Русите до 860 година никогаш не биле Словени, руските автори се лажговци, а
тоа бил и Георги Остроговски, битолски зет, кој се наведува од Нестор (11- 12 век), дека како Русите во 860
година го напаѓаат Цариград. Исто така, тој се препишува од Фотиј, само не една реченица, во која се говори
дека Русите само во 860 година за првпат се изјаснале Словени.
Следи заклучокот: кутрите македонски автори кои не знаат што значат Склавини и Словени. И следи тоа што
Албанците нас Македонците не навредуваат се за жалење. Па нив в глава им удрил исламот, тие не знаат
кои се и што се. Според Нестор, Русите биле Илири, а Илири станале Албанците. За илирското потекло на
Албанците се исмејувал Густав Вајганд (1924) и многу други- и јас. И конечно, албанските историчари,
политичари и др. кои нас не навредуваат, сите имаат тапии за в лудница, само никакви тапии за нивните
имоти кои се само македонски православни оплачкани имоти, Православните се убивани итн. и тоа се до
денес, и заневек.
Еве и последен доказ: За Албанците кои нас не навредуваат дека сме Словени, дека се македонско било
албанско, македонските гласила за да заработат се албанско објавуваат- но ништо мое или на лица кои
пишат дека нема посебни словенски народи. Значи, во Р.Македонија во МАНУ, Институтиот за национална
историја, јавни гласила... има заговор врз нас Македонците. Сè додека не се опаметиме, секој кој сака нека
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биде Македонец, а некој Словен. Според мене, Македонци=Македонци и Словен македонска писменост. Ова
го пишувам од самиот почеток- 1991 година. (ФБ- 24.09.2014) Жалосно што овој злостор продолжува и 21 век!
СО ДРОЈЗЕН ХЕЛЕНИЗМОТ ПО СМРТТА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ- ЗАЕВВЛАДАТА СИЛЕЏИСКА!
ВОН ДРОЈЗЕНОТО УЧЕЊЕ, ВО...ПЕРСИЈА И ИНДИЈА, НЕМА ХЕЛЕНИЗАМ ТУКУ САМО МАКЕДОНИЗАМ!
Па Јохан Густав Дројзен го внел хеленизмот што означувал период по смртта на Александар Македонски. Во
прилог говори и јазикот коине (19 век таканаречен старо-грчки). Бидејќи тој бил составен само по смртта на
Александар Македонски, тој бил наречен хеленски јазик. Следи првата граматика и првиот речник биле само
од 300 г.п.н.е., што било само во Александрија. Ова било повод, Хомерова Илијада била преведена на коине
само по таа 300-та г.п.н.е., и тоа само во Александрија, во 3 век п.н.е. И не само Илијада, сите дела на коине
биле напишани и преведени само од таа 300-та г.п.н.е. А и затоа Библијата од арамејски јазик на коине била
преведена само во Александрија. Па не случајно, Евреите во Александрија, кои го прифатиле јазикот коине,
биле наречени Хелени. Бидејќи јазикот коине бил хеленски, што било само по смртта на Александар
Македонски, а и Евреите во Александрија со коине биле Хелени, внесувањето на хеленизмот во античката
=етничката Македонија, Заеввладата била само силеџиска, арамиска-им ги продава античките Македонци!
Ова се потврдува со доказот што хеленизмот бил период само по смртта на Александар Македонски. Ова
објасанува, македонската историја од својот почеток сè до со Александар Македонски не му припаѓала на
хеленизмот. Пак, хеленизмот бил македонски, по смртта на Александар Македонски. Не случано, авторите
пишуваат, хеленизмот ќе мора да се замени со македонизам, а Заеввладата е силеџиска и злосторничка!
Бидејќи никогаш немало хеленска држава со еден крал, никогаш не можело да постојат Хелени како народ.
Па постоела само македонска држава со еден македонски крал и една македонска престолнина Пела. Таа
била с.Постол=по стол, родното место на Крсте Петков Мисирков. Следи а + Постол = апостол=а по стол...
Македонците никогаш во историјата не се бореле против хеленскиот народ со еден хеленски крал и тоа од
некоја хеленска држава, туку само против државата Атина со свој крал кој столувал во Атина. Постоела и
држава Спарта со свој крал и спартански народ. Постоеле Атичани, Јонци со својот Милет со јонско писмо и
јонскиот јазик кои биле службени во државата Атина. Јонското писмо и јонскиот јазик биле прифатени и во
Македонија, што било од времето на македонскиот крал Архелај. Јонското писмо и јонскиот јазик биле во
употреба и за време на Александар Македонски. Јонското писмо и јонскиот јазик биле службени дури во 6
век- тогаш христијанинот Јустинијан ја затворил Платоновата академија во Атина која била повеќебожна...
Х.Џ.Велс (1929) вели: Апостол Павле го владеел коине, но не службениот јазик во Атина. Новиот Завет бил
напишан на коине. Бидејќи коине произлегол од старо-египетски, со коине не се разбира Хомеровиот јазик.
Да не се изуми, во Атина за време на Пизистрат (6 век п.н.е.) била составена Илијада. Следи Хомеровиот
јазик бил словенски (германски лингвист Пасоф-1815) и само славо-македонски (грчки лингвист Чулкас-1907).
И Александар Македонски на јонски јазик ја имал Илијада- таа во Александрија била преведена на коине. Па
коине=кои не (кој не):Кој дошол ? Кој не дошол ! Дошле сите ! Следи коине бил јазик на сите- заеднички=општ.
Македонците понатаму си пишувале со црти и рецки, како што било на Каменот Розета во Египет и секаде. За
време на Александар Македонски биле склучени 10.000 бракови меѓу Македонци, припадници на државата
Македонија, и Персијки, припаднички на кралството=државата Персија. Со ова се укажува, поимот Хелени во
Македонската држава не бил во употреба. И затоа може да се заклучи, хеленизмот бил дело на Дројзен, на
простори каде доспеало германското учење. Следи бидејќи Дројзен немал никаква важност за во Персија, а и
Индија, каде Александар Македонски владеел, во Персија и Индија бил и е познат само МАКЕДОНИЗМОТ а
никако Дројзеновиот Хеленизам. И затоа секој кој говорел со Индиец, Персиец..., не бил/е познат хеленизмот !
Следи да се потсетиме на Македонецот Селеукос Никатор (312 до 282), со Ашока, неговиот внук (од ќерката)
и династија Чандрагупта=чандра гупта, владееле во Индија. Македонците стигнале на Тибет, каде имало и
македонски населби...Македонци и денес има во Пакистан, кои сè до денес не го познаваат јазикот коине (19
век т.н.старо-грчки), непознат за нив, затоа што коине немал врска со некоја Елада, никако ни со Александар
Македонски, туку само со Птоломеите, кои владееле со Египет...Па Птоломејите потпаднале под Римјаните...
Бидејќи за време на владеењето на Рим (Ром) со Римската (Ромејската) држава, државјаните на државата
биле само Римјани (Ромејци). Па Ромејци биле државјаните на Хелас (Елада) и жителите на Јонија, главен
град не било селото Атина без канализација- таа била дело на Баварците-, потврдено од Фергусон (1849):
главен град на православните во Отоманското Царство бил само Константинпол=кон стант ин пол (вечен).
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Наведеното укажува, ништо не било хеленско,сè било македонско-Заеввлада македонски непријател бр.1!
(ФБ- 08.10.2020) Како што на Киро Глигоров му биле понудени грчки пари..., Заев бил поткупен- монструм!
НА КОЈ ЈАЗИК ГОВОРЕЛЕ АТИЊАНИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПЕРИКЛЕ ? СПОРЕД БИТОЛЧАНИ, НА БИТОЛСКИ:
ЗА МОМЧЕ КУРОС А ЗА ДЕВОЈКА КОРА- БИТОЛСКИ ХОМЕРОВ СЛАВО- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (ЧУЛКАС) !
Сум објавил мноштво книги во 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) Славо- Македонците од Лерин
говореле Ран-хомеров јазик. Па 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 само од староегипетскиот, коине со катаревуса и димотки до денес не се
разбирливи за јазикот на Хомер- тој бил само тн.словенски. 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 следи 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 кралот Архелај до со Александар Македонски... Јустинијан(529).
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.; кората е тркалезна, а со орањето земјата се преврќа во круг: ора=оро... (ФБ- 22.09.2017)
БИДЕЈЌИ ИЛИРСКИОТ И ТРАЧКИОТ ЈАЗИК БИЛЕ МАКЕДОНСКИ ДИЈАЛЕКТИ, СРБИТЕ И БУГАРИТЕ БИЛЕ
ДОМОРОДЦИ- НИКАКО МАЈМУНСКИ (НЕАНДЕРТАЛСКИ) СЛОВЕНИ. ПАК, СЛОВЕНИ СПОРЕД СЛОВОТО !
Олга Луковиќ- Пјановиќ наведува, што Казимир Шулц пишува:
„Казимир Шулц...Со тоа врска Шулц го цитира Страбон, поткрепувајќи го неговото наводно тврдење за
истоветност на Трачаните и Илирите: ...
...: ‘Илирите и Трачаните не можеле да бидат туѓи едни од други ни на каков начин, оти двата рода се од исто
потекло, освен тоа исто така имаат исти обичаји и уредување и почитуваат исти богови’...“.
„Разработувајќи го понатаму тој предмет, Шулц настојува да докаже и единственост на трачко- илирскиот
јазик, на кого ги приклучува дијалектите на сите трачки и илирски области, па и на Македонија...Меѓутоа, на
основ на античките документи, а веројатно и на основ на личното искуство, не обавестува Шулц: ...
...: ‘Полибије докажува како точно и дополнува дека илирскиот јазик е исто така македонски дијалект, а и
трачкиот јазик...Бидејќи тоа е така, продолжува Шулц, и современиците исто така тешко да кажат, каде да се
одредат границите меѓу родовите така чврсто со крвна врска поврзани’ “.
„Како што Венетите биле Трако-Илири, значи, дека и жителите на Алпите припаѓале на истата гранка...Да во
ова тврдење би бил по што сликовит, Шулц вели:
‘Како денес Србите и Бугарите се блиски крвни сродници, на ист начин биле крвно поврзани и Илирите и
Трачаните’ “. (ФБ- 09.10.2016) Трачкиот и илирскиот како македонски говори опстоиле и македонски (1808 г.)!
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ЈАК И ВОЈНОБОРЕН НАРОД, А ХЕЛЕНИТЕ (ГРЦИТЕ) ВО ЈОНИЈА САМО СЛУЖАТ!
Римскиот историчар Тит Ливиј (1 век п.н.е.), во “Ab Urbe Condita”, наведува: “Macedones Thracesque et Illirii
erant, ferocissimae omnes gentes, hic Syri et Asiatici Graeci sunt, uilissima genera hominum et seruituti nata…”:
„...Македонците, Тракијците и Илирите се јаки и војноборни народи, додека Сиријците и Азиски Грци се
најниска човечка раса, способни само да служат...“.
Во латински и англиски извори за Хелените се пишува Грци, а Азиските Грци биле само Јонските Хелени. Тие
биле само варвари (Херодот) како што биле и Македонците. Хелените и Македонците биле едно истоПелазги (Херодот...Јустин). Нивниот јазик бил само варварски (исти автори), јазикот на Склавините кои на
Балканот се појавиле дури 6 век (Прокопиј, Јордан...). Нив како повеќебожци ги истребувал Јустинијан, чиј
патријарх бил Герман. Пак, Герман бил словенски бог, и име на Германите. Се заклучува, немало народи со
свои јазици. Следи на Балканот живеел еден те ист народ Пелазги со варварски јазик со своите говори.
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Бидејќи Македонците биле „јаки и војноборни“, секогаш Елада била македонска. Пак, половината дел од
Македонија за прв пат станал еладски во 1913 година, на Елада со циганската бузука и баварското знаме!
(ФБ- 09.10.2020) Против Македонија за Персија и Рим, во 19 и 20 век во служба на Европа против својот род !

СУМЕРИТЕ БИЛЕ БЕЛЦИ, А СЕМИТИТ ЦРНЦИ.ПА СЛЕДИ ЕЛАДСКИОТ (ТН.ГРЧКИ) ЈАЗИК БИЛ ДВОРАСЕН:
СО КОИНЕ (ТН.ГРЧКИ) И НАСЛЕДНИЦИ НЕ СЕ РАЗБИРА-Л ХОМЕРОВ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК (ПАСОФ-1815)!
Во Месопотамија живееле Белци со закосени очи како Египтјаните. Па следи на тие простори биле населени
Црнци. Токму и затоа се разликувале Белци и Црнци.
Црноглавите странци ги викале Семитите. Според Х.Џ.Велс, народот се нарекувал Акадијанци во Сумерскоакадското Царство. Како што кажува Х.Џонстон тие по тип биле негроиди, а постои кај современите жители на
Елам една јака негроидна жица. Пак, за Тојнби Сумерите биле „алпинци“. Фалс го зацртал со црвени стрелки
патот на Семитите од Арабија, а до неа се прикажани во Африка во правец кон југ покрај Црвеното Море,
Египет, Нубија, Етиопија и Пунт. Според У.А.Пашке, Сумерите биле од типот на медитеранската раса и се
разликувале јасно од семитските „црноглави“ Акади. Велс пишува дека Фараоните ги ловеле робовите од
Нубија за да би имале црнечки групи за своите походи во Сирија, како и за својата војска. Види и кај Цангер...
Со наводот се потврдува дека од со Месопотамија до со Египет живееле две раси: белата и црната. Токму и
затоа на тие простори се пишувало одвоено на двата јазика. Потоа се пишувало на ист камен...- одвоено. И
конечно бил создаден дворасен јазик. Таков јазик бил арамејскиот. Слично на него бил и староегипетскиот.
Кога персискиот крал Кир го освоил Вавилон, како зеднички јазик во употреба бил сиријскиот арамејски јазиктогаш Персијците пишеле на староперсиски. Според авторите, новоперсиски немало до 515 година. Оттогаш
бил создаден новоперсиски јазик кој бил мешавина на арамејски и староперсиски. Значи, новоперсискиот бил
само дворасен- вулгарен (народен) арамејски.
Бидејќи ниеден антички автор кој пишувал за Александар Македонски не го наведува тн.старогрчки (коине),
па таков јазик немало. А за овој јазик пишувал само Куртиј Руф. Меѓутоа, неговата книга била само
фалсификат- најстар манускрипт бил од 9 век, а книгата била печатена само во 15 век. За доказ дека таа
била факсификат, во неа пишува дека одма го заборавиле мајчиниот јазик, а го прифатиле новиот непознат
јазик (коине), што не е можно одма да се заборави мајчиниот јазик и во миг да се прифати нов јазик дотогаш
непознат. И следи тој да го употребува поимот Епир, а Епир како провинција го внел Нерон. Не се говори за
Хелените туку сама за Греики=Грци- овој поим не бил во употреба се до со судирот со Франкот Отон I. Па
Александар сакал да оди во Рим итн.- од лага во поголема лага. Па првата и втората книга биле фалсификат
на Френсхајм во 17 век.
Коине бил само Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник биле составени во 300
г.п.н.е. (Велс). Бидејќи коине го заменил староегипетскиот, тој бил дворасен. Па следи само заради неговата
дворасност народот коине не го познавал, и коине бил тежок за учење. Бидејќи коине бил хеленски јазик, кога
Евреите во Александрија го прифатиле коине, тие самите се изјаснале за Хелени (Косидовски). Со наводот се
потврдува,поимот Хелени немал етничко значење.Сите дела на коине биле преведени/напишани по 300 п.н.е.
Како што било со коине истото се случило и со латинскиот јазик- тој бил „копија“ на коине, дело на Греикот
Лив Андроник од 240 г.п.н.е. Бидејќи тој бил беден со зборови, биле внесени уште околу 10.000 зборови, и за
нив се вели за грчко (коинско) и латинско потекло. Пак, народот во Италија продолжил да си говори само на
варварски=пелазгиски=тн.словенски кој бил тн.Хомеров. Според германецот Пасоф (1815), Хомеровиот јазик
бил само словенски, а според гркот Чулкас (1907), Хомеровиот јазик бил само славо- македонски, наш јазик.
Ова се потврдува и со доказот што за Дионисиј од Халикарнис, кој бил (живеел) во Рим во 1 век н.е., запишал,
Римјаните говореле варварски и пелазгиски. Па Јан Колар објавил книга во која се говори Италија словенска!
Следи Велс наведува дека Апостол Павле го познавал коине, но не службениот јазик во Атина. Пак, во Атина
со Елада службен јазик и писмо биле јонските. Јонскиот јазик со јонското писмо биле и кај кралот Архелај итн.
Бидејќи во Елада коине бил само христијански=тн.византиски јазик, тој не бил народен. Следи токму и затоа
тој народот него не го познавал. Во Платоновата академија јонскиот службен 529 г.- ја затворил Јустинијан.
Според Хан (1865), коине бил византиски јазик. Затоа од него произлезениот катаревуса бил само по 1865 г.
Следи првиот службен јазик во Елада бил катаревуса само од 1868 година. Ова било само поради тоа што
Цариградската патријаршија дотогаш катаревуса не го прифаќала. Пак, димотики бил прифатен 1977 год.
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Со ова се потврдува дека катаревуса и димотики како „мешани“ јазици на коине биле дворасни на Белци и
Црнци. Ова се потврдува што авторите говорал за сличност на коине со новоперсиски, дури и се говори за
фузија на персиски и хеленскиот јазик, како и сличност на арапски со катаревуса. Па арапскиот бил само
вулгарен арамејски јазик. Се заклучува, Еладците биле одродени Пелазги (тн.Словени). (ФБ- 09.10.2014)
Словенството произлегло од Слово и Божјо Слово, ...Евангелие на Јован...проповедано од Кирил Солунски!
МАКЕДОНЦИТЕ ПИШЕЛЕ СО ЦРТИ И РЕЦКИ. ОВА БИЛО ПОВОД ШТО ОД ГРОБНИЦАТА НА ФИЛИП II
МАКЕДОНСКИ КУТЛЕШ ВО ОКУПИРАН ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА НАОДИТЕ БИЛЕ УНИШТЕНИ!
ЕВРОПА СÈ ЗНАЕ-ЛА ЗА АНТИЧКА=ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА, И ЗАТОА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БЕЗ ДРЖАВА !
Овде за пример се наведува и програмата КЕРА, кога биле откриени над 5.000 кратки текстови на древно
македонскиот говор. Па овие написи биле ставени под забрана. Следи 1988 година Оикономидес во Book
review во Чикаго го објави овој податок, со напомена за да не бидат искористени од „државата на Скопје“
(Р.Македонија, Р.И.). Но кога пристигнал Оикономидес во Атина, тој бил отруен, како грчка „нормална“
практика. Значи, овие наоди, таму и на други места, се кријат намерно или се уништени-да продолжиме:
И тој ги посетил ископините на гробот на Филип Македонски, а изложувањата биле донесени од музеите од
Атина, а оставштината на македонското било скриено некаде итн. Зошто ? Па следи само за потсетување,
Македонците пишеле со црти и рецки, кои во 19 век биле прогласени за словенски, иако писмото било во
Западна Азија, Крит, Балканот...кај Етрурците и Европа. Токму за тие црти и рецки, кои биле само руни со
мноштво кирилични слова пишувал Г.Гриневич...Тој истражувал за Крит, Етрурија...; иста била Македонија.
Во Gene Haddlebury се истакнува за она што веќе наведе што во 1988 година Оикономидес во Book review во
Чикаго, за гробницата на Филип II Македонски, таткото на Александар lll Македонски. А бидејќи случајот со
Оикономидес беше познат, сè што беше пронајдено во гробницата на Филип во Кутлеш биле однесени на
тајно место, кои биле здробени на ситни парчиња и фрлени во длабочините на Егејското море- без траг.
Ова мора да се образложи: во Атина се пишувало на јонски јазик со јонско писмо од островот Милет. Ова
било превземено од македонскиот крал Архелај, што продолжило и за време на Филип Македонски со свој
син Александар Македонски. Па ова јонско писмо било прифатено во јазикот коине (19 таканаречен старогрчки) јазик, кој бил само Птоломејов јазик од 300-та г.п.н.е., што било само во македонска Александрија...
Бидејќи коине произлегол само од семитскиот старо-египетски, со него не се разбира Хомеровиот јазик кој
било словенски (германски лингвист Пасоф-1815) и само славо-македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907).
Меѓутоа, понатаму Македонците пишеле со црти и рецки, како што било на Камен Розета-Египет...Бидејќи,
според Г.Гриневич, во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета- Египет имало исти знаци со исти
значења, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден ист народ со ист јазик. Па и
рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини-1601).Бидејќи оваа
состојба им била позната на германскиот народ Еладци со баварско знаме, наодите биле уништени! (ФБ- 10.
10.2020) Бидејќи Европа сè знае за античките=етничките Македонци, само Македонците се без своја држава !
ПОТЕКЛОТО НА ТН.СЛОВЕНИ- САМО ТЕЗИ И ТЕОРИИ, И ЗАТОА НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ СМЕ БЕЗ ДРЖАВА!
Денес (10.10.2016) ја објавив мојата 95- та книга. Еве ја содржината:
Предговор 3
Тн.Словени 4
Индо- иранските лингвистички корени 8
Потеклото на тн.Словени- само тези и теории 11
Расправии за тезите и теориите 21
Тн.словенска митологија 31
Христијанството 40
Леденото доба 53
Левантот 59
Подунавјето само продолжување на Левантот 65
Флората и фауната 78
Населувањето на Европа 83
Поместувањето на сувиот појас кон северот 85

251
Тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) 87
Русите до 860 година никогаш не се изјаснале Словени 91
„Варјагите или Русите“ имале ист јазик со Викинзите 96
Во Египет, Месопотамија и Европа еден јазик- име Сербон... 107
Варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски јазик 113
Владетелите од Цариград и Русија со ист народен јазик 119
Се говорел тн.словенски јазик- без тн.словенски народ 133
Збрките со поимите Хелени, Хеладци и Грци 137
Во Елада се говорел варварски=пелазгиски=тн.словенски 140 (ФБ- 10.10.2016)- Македонци ние сме вечни !

11-ТИ ОКТОМВРИ 1941 ГОДИНА НЕ БИЛО ПРВОТО МАКЕДОНСКО ВОСТАНИЕ- ТОА БИЛО ПОСЛЕДНОТО !
Историски било познато, Македонците во јуни 1941 година дигнале востание. Па тоа било само за
ослободување и обединување на Македонија. Следи тоа се разликувало од кај нашите соседи, кои имале
свои држави и се бореле за системот кој требало да владее во тие држави. Ним не им биле потребни никакви
востанија со кои тие би се ослободиле- тие живееле во своите држави. Напротив, на Македонците им биле
потребни востанија, тие да се ослободат од окупаторите. Не случајно, она востание на Илинден 1903 година
се прави бугарско, па АСНОМ како македонски државнотворно во 2018 година да се видоизменува и тоа сè
само од историската сцена да ги снема само Македонците.
Секако, да не се изуми дека имало акција на 04.06.1941 кога бил уништен германскиот воен авион на
скопскиот аеродром. Па нешто потоа следела друга акција на Скопскиот Партизански Одред и тоа на
22.08.1941. Таа акција била по наредба на Секретарот на КПМ, Методија Шаторов- Шарло. Меѓутоа, се слави
оној со акцијата во Прилеп на 11.10.1941 како почеток на востанието, дури и со во Куманово.
Се поставува прашањето, до кога од нас Македонците ќе се крие вистината...?! Тоа ќе биде сè додека соодветните места во држбата Р.Македонија ќе ги превезамат само соодветни македонски кадри, а не лица кои се
во служба на соседите, кои ништат сè македонско. Како таква се потврди МАНУ и други. (ФБ- 11.10. 2018)
ПА БИДЕЈЌИ АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ=СЕ СО ХОМЕРОВ СЛАВО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
(ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907), РАСИСТИЧКО-ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА ОСПОРУВА МАКЕДОНЦИ!
Во Нова Македонија, од 20.09.2020, се наведува следното, за расистичко-фашистичка Бугарија:
ЦИА: Бугарија го забранува искажувањето на македонската национална свест
Во 2009 година беше објавен еден декласифицираниот извештај на ЦИА од мај 1972 год. Станува збор за
опширен извештајот на 195 страни во кои се образложени истражувањата и анализите на американските
разузунавачки служби.
Од денешна перспектива интересни се неколку забелешки на ЦИА. Според извештајот, македонското
малцинство живее во југозападните делови на Бугарија и кај него можат да се забележат одделни македонски
национални чувства.
Во однос на составот на населението се вели дека во 1967 години во бугарската држава живееле 85,3 отсто
Бугари, 8,5 отсто Турци, 2,6 отсто Роми, 2,5 отсто Македонци, 0,3 отсто Ерменци и итн. За Македонците во
фуснота се потенцира дека од 1958 година Бугарија го негира постоењето на оделна национална група –
Македонци, и дека за последен пат во државниот попис на Бугарија, графата Македонци се забележува во
1956 година, и врз основа на овој попис се вели дека во Бугарија живеат 187,789 Македонци, односно 2,5
отсто од вкупното население.
Секое малцинство подетално се разгледува во извештајот, а за Македонците се вели дека најголемиот дел
од нив живеаат во погранините делови со Југославија и Грција, и дека еден дел од овие Македонци мечтаат
за обединета Македонија.
Според ЦИА, бугарската држава ги забранува сите политички активности кои се поврзани со македонскиот
национализам и ги загушува сите културни активности кои се уникатни за Македонците, како што се песните и
фолклорот. На Македонците во споредба со Турците, им забранува да имаат училишта со нивниот природен
јазик.
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Според извештајот, тврдото бугарско стојалиште води кон намалување на бројот на Македонците во пописот
од 1965 година, како оправдување пред Југославија дека нема Македонци во Бугарија. (ФБ- 11.10.2020)
ПА ПОСТОЕЛ САМО „...ВАРВАРИН Т.Е. ВУЛГАРОС, Т.Е. БУГАРИН !“ БЕЗ НАРОД БУГАРИ- ТИЕ БИЛЕ ЛАГА!
НАРОДОТ БИЛ СО ЕДЕН ЈАЗИК,БУГАРИТЕ ТРИ: ТАТАРСКИ, ОД ВАРНА И ЗАПАДЕН 2/2 20 ВЕК ХА ХА ХА...!
Ubavo e da se potsetime i na ovoj nas Prosvetitell Jordan Hagi Kostantinov - Ginot (1821 - 1882 vo Veles),
nastavnik, metereolog, ucebnikar "Tablica pervaja". Poradi voveduvanje nastava na naroden makedonski jazik vo
ucilisteto vo Veles bil nakodosen od gratskite golemci i proteran. Ucitelstvuval i vo Skopje, Vatasa, Moglinsko i Prilep
od kade bil povtorno nakodosen od grckite dodvoruvaci zasto predaval i na makedonski jazik i osuden od Turcite na
101 god. od koi odlezal samo 3 godini, kade go izgubil ednoto oko. Od zapisite na d-r Gane Todorovski za Ginot stoi i
ovaa objava: - Grcite slovenskite sosedi gi narekuvale Bugari "Pas mi Elin, Varvaros esti". (sekoj koj ne e Grk e
Varvarin, t.e. Vulgaros, t.e. Bugarin!) Ne e ni cudo sto Bugarite si ja prisvoija Kirilicata, a so nea i site nasi i
seslovenski prosvetiteli! (Иван Трпоски, ФБ- напис од 11.10.2020)
Јордан Хаџи Џинот (1821 - 1882) изјавил: „Грците словенските соседи ги нарекувале Бугари ‘Pas mi Elin,
Varvaros esti’. (секој кој не е Грк е Варварин, т.е. Вулгарос, т.е. Бугарин!)“ (Следи Булгарин=Бугарин, Р.И.)
Се потврдува фалсификат, Варвари со варварски јазик биле Склавините, кои си се појавиле само во 6 век.
Тие на Балканот биле Повеќебожци ги обожувале египетските Хорус со Исис, и персискиот Митра. Ваквите
обожувања ги забранил Јустинијан, што било во 560 година. Јустинијан бил прв христијански цар. Тој како
таков во 529 г. ја затворил повеќебожната Платонова академија во Атина- тој сè повеќебожно истребувал.
На Балканот живеел еден народ Пелазги со еден те ист јазик варварскиот. Варварски јазик бил склавински од
VI век, потврдено од Приск, Прокопиј, Јорданес...За Теофилакт Охридски Македонија била варварска земја,
со географски имиња...на варварски јазик. Тој варварски јазик на Пелазгите бил само Хомеров јазик.
Бидејќи варварскиот јазик бил јазик на Пелазгите, а Пелазги биле Хелените и Македонците, сè било јасно.
Па следи народ на германски е Volk=фолк=полк, со своја полка: Volk=волк=волг + ар = волгар, вулгар сосе
Вулгарос. И за потсета, постоел вулгарлатински (народенлатински). Следи никогаш немало народ Бугари!
Како доказ дека Македонците се домородни, ние сме ДНК- блиски на Критјаните, а не на Подунавците и на
Заткарпатци каде не се обожувал Дионис=дианис=дианиш=пианиш, Опиум=опи ум, Еумен=е умен=ум мен!
(ФБ- 12.10.2020) Народ со еден јазик- Бугарите 3: татарски, јазик од 19 век и од 2/2 20 век (Штепан), по 1974 г.
СЛЕДИ ЕВРОПА ЗНАЕЛА ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ „ТРАЧАНИ, ПЕОНИ, СКЛАВИНИ, ДИВ И РЕЧИСИ
МИТСКИ НАРОД“- ВО 1903-ТА ГОДИНА ! ШТО ЗА НЕА СЕ ПРОМЕНА НАС МАКЕДОНЦИ ДА НЕ НИШТАТ ?!
Виктор Берар за Македонците 1903 година говори: „До скоро Франција не ги познаваше Македонците. Тие за
нас беа Трачани, Пеони, Склавини, див и речиси митски народ, кој живее некаде на дното од нам непозната
земја. Ние не ги познававме или ги презиравме, зошто за нив дознавме од пакосните белешки на старите и
сегашните Грци. И, да ја кажеме вистината, ние и сега не ги познаваме. Погледнето го нашиот секојдневен
печат и гледајте какви чудовишни откритија за Македонците и за нивната земја прават нашите журналисти...“.
Склавините во Македонија се појавиле во 6 век. Тие биле само Повеќебожци. Тие како домородни во
Македонија, ги обожувале египетските божества Хорус и Исис, што било по смртта на Александар
Македонски. Истото било и со персискиот бог Митра итн. Склавините во Македонија биле домородни.
Јазикот на Склавините бил варварски (Прокопиј, Јорданес...), кој бил јазик на Пелазгите. Па Пелазги биле
Хелените и Македонците (Херодот, Тукидид, Платон...Јустин...).
Во прилог говори и Димитар Миладинов, во своето обраќање до Кукушаните (24. октомври 1857), каде што тој
го говори ова: „Го напаѓаат нашиот словенско- пелазгиски јазик, еден од најдревните и најбогати јазици,
нарекувајќи го варварски јазик...“. (К.Миладинов, Избор, Мисла, Скопје, 1980).
Макс Фасмер (1941) вели, на островот Крит имало словенски имиња пред населување на Словените. Со
наводот се потврдува, преселби на Словени немало, туку словенскиот јазик бил/е само Хомеров.
Критското писмо било словенското со црти и рецки (руни- Сипријан Робер)- руните биле со Кирилични слова.
Академикот Петар Илиевски истакнува дека византиските извори регистрирале бројни словенски имиња на
места кои се распространети и на грчкиот Пелопонез и на Крит, како што се: Белица, Бистрица, Горица,
Ораховец и др. Тој наведува дека некогаш познатиот полски славист од чешкиот универзитет Збигњев,
анализирал сто педесет словенски имиња на места на Пелопонез, од I век до доаѓањето на Словените од
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византиските автори, каде заклучува дека содржат јужнословенски јазични особини, иако во тоа време
Словени немало, што поново укажува на заеднички особини на јазикот и писмото...“.Словените домородни.
Пак, Макс Фасмер истакнува: „Конечно е уште доказот од XV век за понатамошното живеење на Словените на
Тајгетос да се спомене местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Кананос во Германија и северни
земји, чие постанување е одредено од Василев (Buzeskul- Festschrift S. 397ff.) во годината 1412 -1418. Гркот
таму ја опишува околината на Либек и ја наведува земјата Сθλαβουνια. Тој тогаш додава забелешка за
сродноста на либекските Словени со Зиготите на Пелопонес“. (Затоа само едно Склавини=тн.Словени, Р.И.)
Токму затоа следи да се заклучи:Склавините (тн.Словени) на Пелопонез биле домородни со склавински јазик.
Па бидејќи Склавините на Пелопонес биле домородни на Пелопонес, говорот на Пелопонес бил ист како на
Либек. Се потврдува, во 15, 16, 17, 18, 19 и 20 век во Елада се говорел само нашиот варварски=пелазгиски.
Во Летописот на Монемвасија се наведува, кога на Пелопонес дошле Аварите кои биле Монголи, тие таму ги
нашле Склавините. Следи Склавините биле домородни на Пелопонес. Па склава означувала само област.
На Крит се говорело словенски во старата ера. Истото било и на Пелопонес, како и I…VI (склавински) ... XV
век. Бидејќи склавинскиот=т.н.словенски јазик бил јазик дури во XV в., Склавините си биле само домородни.
“Модерните Грци биолошки се многу поблиску до Словените одошто до старите Грци. Денешните Грци се
само хеленизирани Словени кои се хеленизирале со примањето на христијанството”, пишува Збигњев
Голомб во своето дело “Јазикот на првите Словени во Грција, 7 и 8 век (The lenguage of the first Slavs in
Greece: VII-VIII Centuries), објавено од МАНУ во 1989 година.
Иво Вукчевиќ наведува: „Постојат докази дека словенските населби можда датираат уште од времето на
почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои географски имиња од
периодот имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност
биле некој од народите кои говореле со словенски јазик’ “. (Пајонци=Пеонци со Итер Пео..., Р.И.)
Ј.Г. Хан (1865) вели: Во пределот Мариово „...ниту има некаде меѓу ним други народности. Мариовците се
мирни луѓе, кај кои не се знае за разбојништво, убиства па ни за крадење на добиток. Се раскажува дека во
повеќе села е толкаво гостопримството, да ни за самата своја жена не се љубоморни“.
Секаде се краде, убива..., но не кај Мариовците- тие како домородци биле питоми,со стари традиции...
Секаде има арамии до каде стигнале арамиските Арнаути- без Мариово каде не дошле Арнаути. Кои биле тие
Мариовци ? Ништо друго туку само едно Пеонци. Следи на каков јазик говореле Пеонците ? Само Хомеров !
Службен бил египетскиот семитски јазик коине, од 19 век бил таканаречен старо-грчки јазик. За доказ дека
Александријскиот Птоломејов јазик коине, од 300-та г.п.н.е., бил само семитски јазик, се најдува во списот кај
Лонорман: „уште во длабоката минатост од Истокот, Грците (Македонците,Р.И.) од Семитете освоиле мошне
многу зборови“. Токму за коине како наследник на староегипетскиот семитски јазик пишува Мартин Бернал...
Па следи и според Ханс Јоахим Фридрихс..., „...Александрија во Египет, грчкиот јазик (коине, Р.И.) и грчката
(хеленската, Р.И.) култура биле проширени, така што како една мешавина со ориенталните елементи можело
да постане една хеленска светска кулутура“. (Ориентални=семитски елементи во коине- само од Египет, Р.И.)
Бидејќи коине произлегол од семитскиот староегипетски, со коине и неговиот наследник катаревуса (1868
година) не се разбира-л Хомеровиот јазик кој бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815). И следи
еве прилози: според Меиле и Веиле, „...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“!
“Документ кој датира од 1967-та, 1968-та и 1969-та година…извадок од светски признаената Вебстер
енциклопедија во која стои дека сите словенски јазици потекнуваат од македонскиот јазик...”. Сè бил/ејасно!
„Заради иронијата на историјата, народот чии предци им го дадоа на Словените нивниот прв литературен
јазик беа последни на кои им се призна нивниот модерен јазик како словенски и различен од соседните
српски и бугарски“ (Славист Реџиналд де Бреј). Па и следи македонските говори биле од старата ера итн.
Во Википедија се кажува:Чулкас „во 1907 година издава речник ‘Доприносите на кон двојазичноста на
Македонците во споредба на славофонскиот со грчкиот’ со над 4000 думи од македонските диалекти, кои
според него произлегуваат од дорскиот древногрчки дијалект“. Па овој и другите биле Хомерови. Еве доказ:
Константин Порфирогенит (10 век), римскиот=ромејскиот цар од Македонската династија, кој столувал во
Цариград, ги наведува говорите од варварскиот јазик на Пелазгите- следи тие 5, 6... век биле и склавински:
„...јазикот на Хелените се дели на пет дијалекти: 1- Атички, 2- Јонски, 3- Еолски, 4-Дорски и 5-општи, со кои
ние секогаш ги користиме...“. Следи хеленски говори- коине бил службен и христијански јазик на Ромеите.
Ова лесно се образложува: Балканот е мало генетско-географско подрачје со варварски јазик на Пелазгите!
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Следи потврда, во Македонија се говореле мноштво (општи) говори, од 6 век како склавински=тн.словенски.
Пак, Словенството било само според Слово, а имало и Божјо Слово- Македонците биле/се само домородни!
СПОРЕД РИМЈАНИНОТ=РОМЕЕЦОТ (ГРКОТ) ТЕОФИЛАКТ ОХРИДСКИ, БУЛГАРИ БИЛЕ ЕПИРЦИТЕ, А ТИЕ
ДЕНЕСКА СЕ ВЛАСИТЕ И СКИПТАРИТЕ, КОИ СПОРЕД ГУСТАВ ВАЈГАНД (1924) БИЛЕ “БРАЌА“ ! БИДЕЈЌИ
БУГАРИ БИЛЕ ЕПИРЦИТЕ (ВЛАСИ И СКИПТАРИ), БУГАРИ КАКО НАРОД ВО БУГАРИЈА НИКАКО НЕМАЛО!
Историски е познато дека од поимот Варвари произлегол поимот Вулгарос=Булгарос- булгарно=народно!
Следи Епир бил римски=ромејски, „тема Вулгарија, а сите жители во географската област Вулгарија биле
нарекувани - Вулгари“. Па Булгари=Бугари. Булгари биле Епирците, а тие денес се Власите и Скиптарите. За
Густав Вајганд (1924) тие биле „браќа“, со словенскиот темен вокал: Власите ā и Скиптарите (с=ш) ë. А и се
совпаѓа со наводот: „...во житието, Словените, сите словенски народи во ромејската област Вулгарија, Гркот
Теофилакт ги нарекува - вулгарски народ. За него, Славјаните биле Вулгари“. Па следи Варварин=Вулгарос.
Во Macedonia : a True Endless Story, презевмено од ФБ на 12.10.2020.
Бугарски фалсификати околу „Анонимната космографија“ од Равена.
Kaкoв бугарин е Гркот Теофилакт?
Теофилакт бил средновековен поглавар на Охридската архиепископија, во рамки на Ромејското Царство /
„Византија“, за периодот 1090 – 1119 г. Тој бил Византиец - Грк од Епир. Бил и еден од биографите на Св.
Климент Охридски. („Пространото Житие на Св. Климент,“ Охридски ракопис во Румјанцев музејот во Москва,
стр. 11-6 / Архивeн институт при БАН (кутија III, папка IV.))
Тогаш, Епир се наоѓа во ромејската воено-административна тема Вулгарија, а сите жители во
ГЕОГРАФСКАТА ОБЛАСТ Вулгарија биле нарекувани - Вулгари.
Претходно во папкава објавивме дека, во житието, Словените, сите словенски народи во ромејската област
Вулгарија, Гркот Теофилакт ги нарекува - вулгарски народ. За него, Славјаните биле Вулгари.
Но, Гркот и за себе вели дека е вулгар. Во 23-то поглавје, тој пишува - „на нас Вулгарите“ (прво лице) Св.
Климент ни предал сѐ за да се прослави Божјата памет...
Па, каков бугарин бил Гркот Теофилакт?
Ова е најјасен доказ дека во средниот век, поимот Бугарин / Вулгар не е етничко име.
Во прилог на ова се додава, за време на ромејскиот цар Василиј II Македонски, тој создал тема Булгарија, со
главен град Скопје. Па следи Варварите во Македонија биле Булгари (Бугари), сите само Римјани (Ромејци).
Стјепан Антолјак вели: „Во бугарските земји пак помеѓу балканските планини и Дунав царот ја формирал
темата Паристрион или Пардунавон со средиште во Силистрија, некогашен Дрстр, чија епархија потпаднала
под Цариградската патријаршија“. Во Подунавјето немало никакви Бугари, ни бугарска црква со свој народ!
Па мора да се разликува Склавини=Повеќебожци (тн.Словени) и Словени од Божјо Слово како Христијани!
Г.Острогорски наведува: „Сложеноста на прашањето за етничкиот состав на Второто бугарско царство во
науката предизвика многу спорови. Паѓа в очи што Никита Хонијат во својот приказ не зборува за Бугарите,
туку само за Власите...Никита Хонијат изрично вели дека варварите од подрачјето на планината Балкан,
коишто порано се викале Мезијци, сега се викаат Власи...“.
Народот имал по едно етничко име. Па овде се две: Бугари и Власи за два народи.
Па бугарските академици, историчари...интелектуалци...да си фрлата ждрепка самите да си одлучат, што
сакаат да бидат: Бугари (селани) или Власи (пастири според словенскиот бог Волос=Велес) ?! (ФБ- 13.10.
2020) Бидејќи Бугари биле Епирците (Власи и Скиптари), Бугари во Бугарија како народ никогаш немало !
Образложение: Варвари биле оние кои говореле варварски јазик кој бил Хомеров како словенски (Пасоф1815) и само славо- македонски (Чулкас- 1907). Овој јазик бил јазик на Склавините. Римјаните (Ромејците) до
5 век непознавале Склавини, а тие на Балканот се појавиле во 6 век. Тие биле Повеќебоци со Хомеров јазик а
Римјаните=Ромејците Христијани со коине (19 век тн.старо-грчки). Затоа следи Епирците биле само Склавини
тн.Словени, а Словени според Словото и Божјото Слово што го проповедал и Константин (Кирил) Филозоф!
СО ЛАГИ НА ЦАРИГРАДСКА ПАТРИЈАШИЈА БИЛА УКИНАТА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА !
Надлежен во православието бил само царот во Цариград. Ова било повод, под единствениот цар да бидат
двата поглавари на двете цркви, патријархот на Цариградската патријаршија и архиепископот на Охридската
архиепископија. Состојбата се менала само со синот на Никола, Самуил, соработник на Ватикан- Охридската
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црква била под Царот Самуил, што било дело само на папата. Па следело негово рушење, поставање на
архиепископот директно под царот, Василиј II Македонски, под Македонската династија, која Никола го
поставила месник…Со крстоносните војни царот бил срушен, патријархот го назначувале папата. Оттогаш
патријархот бил унијат. Па во 15 век Цариградската патријаршија била унијатска. Ова било повод Русите
Цариград да го проколнат, и да не го бранат Цариград...Ватикан се појавил и во случајот со укинувањето на
Охридската црква со лаги на патријархот унијат сè до денес.
ГАВРИЛ КРСТОВИЧ: Како Грците издејствувале укинување на Охридската архиепископија, во Денешен
весник (12.10.2018).
Според истражувањето на Гаврил Крстович од 1869 година, кој имал на располагање голем број документи
од архивата на Вселенската патријаршија, но и од архивата на турската империја во врска со укинувањето на
Охридската архиепископија, барањето на Вселенската патријаршија за укинувањето на архиепископијата е
базирано врз лажни обвинувања и фалсификувани документи
Патријархот Самуил заедно со Синодот на Цариградската Патријаршија фалсификувале документи со кои
укинување на Охридската патријаршија наводно барал самиот Арсениј, архиепископ на Охридската
архиепископија, заедно со епископите и верниците. Според таквото фалсификувано барање главна причина
за укинување на Охридската архиепископија е финансискиот крах на архиепископијата, но и на сите епархии
со кои управувала. Но, вистинските причини за укинување на Охридската архиепископија не се финансиските
долгови, кои наводно биле толку големи што ја парализирале работата на црквата, како што тврдел
патријархот Самуил, туку желбата Патријаршијата во Цариград, односно Грците, да ги приграбат за себе сите
31 епархиии со кои раководела Охридската архиепископија. Според истражувањето на Гаврил Крстович од
1869 година, кој имал на располагање голем број документи од архивата на Вселенската патријаршија, но и
од архивата на турската империја во врска со укинувањето на Охридската архиепископија, барањето на
Вселенската патријаршија за укинувањето на архиепископијата е базирано врз лажни обвинувања и
фалсификувани документи.
Шест епископии предавници
Вселенскиот патријарх Самуил и Светиот синод на Вселенската партријаршија со смислена игра за наводни
финансиски проблеми на Архиепископијата во Охрид успеале да издејствуваат од султанот Мустафа трети ,
син на султанот Ахмед трети, одлука со која се укинува Охридската архиепископија, а целокупниот имот,
заедно со верниците, во пакет, се префрла во надлежност на Вселенската патријаршија со седиште во
Цариград. Во документите до кои дошол Крстович меѓудругото стои дека Вселенската патријаршија меѓу
причините за укинувањето на Охридската архиепископија, освен катастрофалната финансиска состојба и
молбата на шест епископи на Охридската архиепископија, по народност Грци, кои молат да се припојат кон
Цариградската патријаршија затоа што албанските качаци ги уништиле епархиите со пљачкање, убиства и
палежи, како важна причина ги наведува и честите речиси постојани промени на архиепископот, кои тие ги
нарекуават несреќни и недостојни.
Се разбира ваквото тврдење на патријархот Самуил Ханџера упатено до Портата воопшто не е точно, зашто
пред Арсениј, последниот охридски архиепископ не станува збор за чести промени на престолот. Имено, само
двајца архиепископи владееле кратко, а тоа се Јеремија, кој починал брзо по назначувањето, и Ананија, кој
бил сменет затоа што сосила седнал на архиепископскиот трон во Охрид. Во истиот на документ на
Патријаршијата, кој наводно бил упатен до Султанот а со кој се бара укинувањето на Охридската
архиепископија, може да се види дека укинувањето на архиепископијата наводно го бараат сите епископи и
сите христијани од Македонија.
Но дали овој документ, односно дали ваков документ стигнал до Султанот? Според истражувањето на
Крстович, кој посебно бил заинтересиран за укинувањето на Пеќката патријаршија но истовремено ги
анализирал и документите поврзани со укинувањето на Охридската архиепископија, во архивата на Високата
порта, односно во актите што се однесуваат на верските прашања во Отоманската империја, нема никаков
документ со кој наводно епископите и верниците-христијани од Македонија поднеле некакво барање за
укинување на Охридската архиепископија до Султанот. Таков документ едноставно нема. Постои некаков
запис во еден царски берат со кој се нотира барањето за укинување на Охридската архиепископија и нејзино
припојување на Цариградската патријаршија од страна на Патријаршијата и Синодот, кои всушност молат да
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се нареди да се запише во документите на Портата припојувањето на Охридската архиепископија кон
Патријаршијата со забрана Охридската архиепископија некогаш да побара отцепување од Патријаршијата.
Значи, записникот од архивата на Портата само потврдува дека укинувањето на Охридската архиепископија
не е барање на архиепископот, народот и свештенството во Македонија, туку намера и желба на
Патријаршијата. Имено, укинувањето е одобрено на барање и предлог, односно молба од страна на
Вселенскиот патријарх и Синодот на Патријаршијата во Цариград.
Ферман за укинување на Охридската архиепископија- нема!
За да се увери дека не постои никаков документ со кој самата Охридска архиепископија наводно бара
припојување кон Цариградската патријаршија, во 1867 година, значи сто години по укинувањето на
Охридската архиепископија, Гаврил Крстович писмено се обраќа до Високата Порта во Цариград со молба да
му се издаде препис од Високата заповед со која се укинува Охридската архиепископија:
„Откако беше примена нашата молба веднаш бил побаран таков документ во архивата но одговорот што
стигна беше дека Висока заповед или ферман за укинување на Архиепископијата во Охрид нема. Постои
само кус запис на крајот од еден лист на записник со молба од патријархот Самуил за укинување на
Охридската архиепископија. Освен препис од тој записник добивме и препис од берат со кој се поставува
првиот митрополит на Цариградската патријаршија во Охрид по укинувањето на Охридската архиепископија.
Станува збор за митрополитот Григориј Драченски. Со двата документи само се потврдува дека укинувањето
на Охридската архиепископија е направено на барање на Цариградската патријаршија, со молба и мазар на
Цариградскиот патријарх и Светиот синод“.
Според тоа, укинувањете на Охридската архиепископија, а тоа го потврдуваат документите на самата
Патријаршијата, но и оние што се наоѓаат во архивата на Високата порта во Цариград, е дело на патријархот
Самуил и Синодот на грчката патријаршија во Цариград, а приказната дека тоа се прави по барање на
свештенството и народот е чиста лага. Значи, нема никакво барање од народот за укинување на
архиепископијата и нејзино припојување на Патријаршијата, а нема никаква молба ниту од архиепископот
Арсениј туку само негова оставка која е поднесена под притисок на шестемина Грци, митрополити на
Охридската архиепископија, кои во дослух со патријархот Самуил ја имаат замислено, испланирано и
реализирано комплетната стратегија и акција околу укинувањето на Охридската арихиепископија.
Самиот чин на укинување на архиепископијата пред султанот се правда со некаква грижа, односно желба да
им се помогне на верниците кои молат да се спасат од пропаста во која е пропадната Охридската
архиепископија. Се разбира основната цел на проектот за укинување на Охридската архиепископија всушност
е уништување на националната свест кај народот, која засилено почнува да се пројавува под патронат на
Охридската архиепископија. Дополнителен мотив за таквиот проект на Самуил е можноста да се приберат
дополнителни пари за Патријаршијата која до гуша е во големи долгови кон Високата порта, кои мора да се
платат.
Од друга страна, дека архиепископот Арсениј ниту некогаш напишал молба за укинување на Охридската
архиепископија, ниту пак некогаш се согласил со такви нешто, сведочи и настанот што се случил за време на
неговото заточение во манастирот Зограф на Света Гора. Имено, неколку години подоцна, токму поради
финансискиот крах на Патријаршијата и големите злоупотреби на средства од патријаршиската каса, на
Света Гора привремено бил заточен и самиот Самуил, патријархиот што го испрати на заточение Арсениј,
последниот Охридски архиепископ. Според запис на отец Нестор, но и според сведоштвата на монасите во
манастирот Зограф, еден ден Арсениј и Самуил случајано се сретнале во дворот на манастирот, па сите
имале можност да видат како Арсениј со горки зборови го прекорувал и проколнувал Самуил за укинувањето
на Охридската архиепископија.
Притоа треба да се знае дека Самуил е Грк, а Арсениј Македонец од семејството Беласчеви од Охрид.
Султанов ферман за подршка на Охридската архипепископија
Според османлиските документи што можат во секое време да се анализираат, а тоа значи документирано да
се реконстриура вистината околу укинувањето на Охридската архиепископија, недвосмислено е дека Самуил,
патријархот на Цариградската патријаршија во време на укинувањето на Охридската архиепископија,
употребил само лаги и клевети, тврдејќи дури и тоа дека автономијата на Охридската архиепископија , со
нејзините словенски арихиепископи, всушност има намера, односно постојано се бори за политичко
отцепување од Портата. Освен тоа, според Грците во Патријаршијата во Цариград, Архиепископијата била во
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големи долгови, но и во постојани кавги меѓу епископите кои наводно крваво се бореле за тронот, а
останувале многу кратко на него, и ништо не се менувало во раководењето. Заедно со сите тие лаги, Самуил
обезбедил и поткрепа од шест митрополити од 31 колку што во тоа време имала Охридската архиепископија,
да го поддржат во лагите за пропаста на Архиепископијата и опасноста од нејзината автономија. Сето тоа,
заедно со лажното барање на верниците, го ускористил за да ја убеди Високата порта да ја укине Охридската
архиепископија, да го укине тронот на самостојната македонска црква, односно да ја припои на Цариградската
патријаршија.
Се разбира самиот чин на укинување на Охридската архиепископија е противзаконска и антиканонска
постапка во чија основа лежи користољубието, властољубието и омразата на Патријаршијата, која, како што
вели Георги Беласчев, праправнук на архиепископот Арсениј, преку Гркот Самуил по секоја цена сакала да ги
потчини под нејзина управа ‘прекрасните епархии на Македонија’.
Во архивата на Османската империја има документ, односно ферман на Султанот Мехмед трети кој директно
се однесува на Охридската архиепископија, односно на наводната финансиска пропаст од која патријархот
Самуил наводно сакал да ја спаси со укинување.
Специјалната архива за црковни работи се чува во Цариград под името ‘бископос муката’. Овој ферман на
Мехмед трети е напишан на третиот ден од месецот Реџеп во 1171 година (1758 по Христа) во Цариград на
барање на Методиј, архиепископ на Охридската архиепископија, кој со писмо се обраќа до Султанот за да го
заштити од разните лихвари кои секојдневно го притискаат за некакви наводни долгови кои ги направиле
неговите претходници. Со ферманот од 1758 година Султанот меѓудругото наредува да се престане со
притисоците, нагласувајќи дека ‘кога некој патријах умре или биде сменет, и на негово место се назначи друг,
новиот патријарх ги плаќа само долговите кон Државниот трезор на неговиот претходник, ако такви долгови
има за плаќање. По плаќањето на овој долг новиот патријарх не треба да се вознемирува за никакви други
долгови. Оттука, за да се почитува законот, го издавам овој ферман со кој заповедам веднаш по
пристигнувањето на оваа моја одлука да се постапи според неа и да се погрижите и постапите како што е
наредено. Значи, забранувам да се вознемирува спомнатиот патријарх за долгови на неговиот претходник кон
кого и да било, освен долгот кон државата, кој треба да се плати за Државниот трезор, ако таков долг има’.
Значи, султанот Мехмед трети добро знаел дека врз архиепископот Методиј , по кој доаѓаат архиепискипите
Кирил, Ананија и Арсениј, се вршел притисок од разни лихвари за долгови кои Охридската архиепископија не
ги направила. Ферманот што го добил архиепископот Методиј го забранува ова своевидно рекетарство, кои
само девет години подоцна, заедно со фалсификуваните документи за доброволно напуштање на тронот од
страна на последниот Охридски архиепископ Арсениј, ќе биде искористено од Цариградскиот патријарх
Самуил за конечно укинување на Охридската архиепископија.
Според тоа, укинувањето на Охридската архиепископија е организирано од Цариградската патријаршија со
помош на, ако може така да се рече, локални рекетари, и со шпионскиот ангажман на шестмина епископи
Грци кои раководеле со шест епархии на Охридската архиепископија, со фалсификувано писмо на верници
кои бараат укинување на архиепископијата и со фалсификувано барање на Арсениј за припојување на
Охридската архиепископија кон Цариградската патријаршија.
Се разбира наводното барање на Арсениј е чист фалсификат, односно Арсениј со закани по неговиот живот е
присилен само да поднесе оставка од тронот, а оставката, со мала интервенција на заговорниците, е
претворена во барање за укинување на Охридиската архиепископија. (ФБ- 13.10.2018)
БИДЕЈЌИ ПРВА МАКЕДОНСКА ВЛАДА ИМАЛО 1880 ГОДИНА,МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ/СЕ САМО МАКЕДОНЦИ!
Следи 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 нашата "Историја на македонскиот народ" книга втора, стр. 106, објавена од Институтот за
национална историја во 1969 година“.
Па со тоа што Бугарското кнежевство било султаново, султанова Бугарска егзархија (1870) и Бугарска држава
само од 1908 година, а Македонска влада била уште од „21 мај 1880 година“, македонската историја си била
само македонска со македонски револуциоинери уште пред 1880 година, што продолжило и потоа, ова значи
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дури 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. (ФБ- 13.10.2017)
ФАШИСТИЧКА ГЕРМАНИЈА ГО ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, ШТО НЕ ВАЖИ ЗА ФАШИСТИЧКА
БУЛГАРИЈА, НИТУ ФАШИСТИЧКА АЛБАНИЈА, НИКАКО ЦИГАНСКА ГРЦИЈА СО ИНДИСКИОТ МУЗИЧКИ
ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ ! КАКО ТИЕ ЌЕ ГИ ПРИЗНАТ МАКЕДОНЦИТЕ КОГА ТИЕ СЕ ВЕШТАЧКИ 19 И 20 ВЕК!
Пред себе имам преписи, на кои позади стои: ВЕРНО СО ОРИГИНАЛОТ ТВРДИ И ОВЕРУВА Архив на
Македонија- Скопје. Напред стои: ЦК КПМ АРХИВА. Овие дописи биле испратени од Германската војска до
командантите на националната македонско ослободителна војска. Тие го носат оригиналниот број под кој
биле заверени во Германската војска: 366, 367, 368 и 370.
Овде го пренесувам најкраткиот допис, кај нив заверен под број 366:
"An den
Kommandanten der II. Brigade
der national- mazedonischen Freiheitsarmee
Der Komandant von Struga wünscht diselbe Delegation, welche am 8.11.1943 in Meseviste anwesend war, am
27.11.43, 11,00 Uhr im gleichem Trefpunkt zu sprechen.
O. U., den 26.11.1943 Потпис
Oberst und Komandant".
Сите предмети се назначени на Kommandanten der II.Brigade der national- mazedonischen Freiheitsarmee.
Следи не било спорно, предметот се однесувал на Командантите на II национална Македонска
ослободителна војска. Значи, до Македонците.
Од наведеното се заклучува, Германците за време на Втората светска војна го признавале нашиот
македонски народ, што не важи од другите балкански држави: две фашистички Бугарија и Албанија, а и една
циганска со индискиот музички инстреимент бузуки Елада (тн.Грција)- тој само ги гнаси македонските музички
инструменти и од постеледно доба.
Да почнеме со Циганска Елада (тн.Грција). Во 14- 15 век на Пелопонез биле населени Цигани, за кои до денес
има остатоци на населби на индиски населби. За доказ се индискиот бивол, индиско- кинеската свиња...
Следи во „Македонска фаланга“- Прилеп да објавам напис: „Свињите ја изигруваат грчката историја“. На тие
простори Циганите го донеле својот индиски музички инструмент. Со скок доаѓаме до 1913 година, а во
Македонија окупирана од Елада се уште не бил донесен тој индиски музички инструмент. Правиме еден скок
до британска вокална група „Битлси“, кои сакале да се зафатат за еладската бузуки. Кога тие се убедиле дека
бузуки бил расипан индиски музички инструмент, се одлучиле да се зафатат со оригиналниот индиски
музички инструмент, и што се случило.
Да се вратиме во 1830 година, кога Фалмерајер ја издал својата книга на готица за Полуостровото Мореа
(Пелопонез), тој видел дека во Елада живеат само Словени и Шкиптари, но никако било какви Хелени. Тој
мислел дека коине (тн.старогрчки) се говорел во Елада- со ваква заблуда биле сите други автори. Бидејќи
коине бил само Александријски Птоломејов јазик, само од 300 г.п.н.е., кој постанал и христијански јазик, а во
Елада службен бил јонскиот со јонско писмо од Милет, заблудите биле огромни. Бидејќи за сите преселби
имало материјални докази/наоди, а немало само за Словените, овие биле лага. Пак, тн.словенски јазик бил
варварски= пелазгиски, на кој говорел и Платон. Следи заблудите се уште поголеми. Токму и затоа во Елада
бил вклучен за прв пат еладски јазик само во 1868 година. Бидејќи тој настанал со реформа од коине,
заблудите биле страшни и катастрофални, чии последици и до денес траат.
Еве уште следни докази: Според Пасоф (1815), Илијада била пишана на словенски јазик... Грчкиот лингвист
Чулкас (Тсиоулкас) во 1907 година запишал, Словено- Македонците во Лерин говореле Ран-хомеров јазик.
Бидејќи Критскиот јазик бил прогласен за Хомеров, следи најбитен доказ: Критјаните во 1913 година не го
разбирале еладскиот јазик туку бугарскиот. Во член 5 во Букурештанскиот договор се наведува дека Бугарија
била принудена, таа да се откаже од островото Крит, и што се случило итн.
Кои биле Шкиптарите, ш=с, Арбанасите. Еве што пишива Винко Клариќ, што јас не го знаев- му благодарам.
Тоа е само следново: „Задарските Арбанаси кои во два брана се доселувале 17./18. ст. биле српскоарбанашки народ кои не говореле шиптарски јазик, туку наш“. Овде се поставува прашањето: кога тие се
одродиле од својот тн.словенски јазик ? Бидејќи тие 100% биле под Охридската архиепископија, а таа била
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укината во 1767, нивното одродување започнало потоа. Па каков јазик зборуваат Шкиптарите ? Тие немаат
зборови на еден народ со еден јазик туку на четири народи со четири јазици, што се чита кај Г.Мајер: грчки,
романски, словенски и татаротурски. Па јазикот за лакрдија. Како потврда дека нивната историја никогаш не
бил национална било и нивното знаме. Тоа не било национално туку само династичко, види „Дневник“ на
Дуче- минстер на Мусолини.
Овде правиле една споредба како нив изроди Еладците. Историски е познато, секој народ има по еден јазик.
Меѓутоа, Еладците како најголеми мангупи, само тие имаат 4 јазици: Хомеров, коине, катаревуса и димотики.
Па ова е само комедија. Ако говорат четири Еладци по со еден јазик, тие меѓусебно нема да се разберат. Па
ова е само трагедија. И што е се ова ? Само траги- комедија. Секако, овде Скиптарите како најпаметни ги
надмудриле циганските Еладци. Како ? Па Шкиптарите во нивниот јазик имаат зборови на четири јазици.
Значи, на четири народи. Па ним им нема равни- тие се мангупи над сите мангупи.
За тие да бидат најбројни, се муслиманско-турско го прогласиле за албанско, дури и Монголи (Арнаути=Геги,
кои се 90%- Скиптари= Тоски 10%), ама и Цигани. И што се Шкиптарите ? Само двоконтинтално- двораснисамо расно несвесни. Исто така, и само муслимански= турски народ кој ништи се православно со п
равославен грб двоглав орел како на тн.Византија, Русија, Србија итн. Па тие биле/се само арамишта- немаат
тапии за сопственост итн.
Се кажа, секој народ имал по еден јазик. И Бугарите биле премудри. Нивниот прв јазик бил говорот од Варна,
кого македонските преродбеници тешко го разбирале- доказ Григор Прличев, кој понатаму си пишувал на
брзјачки. И што направиле Бугарите за нив полесно да ги разбираат Македонците ? Само едно: тие во 20 век
си го променале својот јазик со западен говор кој бил поблизок на македонските говори. Па кој го променал
бугарскиот јазик ? Само Македонците кои со векови се селеле во Бугарија. Значи, Македонците само ја
помакедончиле Бугарија, ништо повеќе и ништо инаку.
Се наведија трите држави. Па овие држави ја имаат врска со Германците, со Виена, Минхен... и Берлинсковиенската школа. Па ова е огромен заговор врз нас Македонците кои со векови не ништат. Па што да се
прави ? Нас ни треба само единство и љубов еден кон друг, а не самоуништување. (ФБ- 14.10.2014)
СПОРЕД ИВАМ ВАЗОВ, ЧЕСЕН, ИСКРЕН, БИЛ МАКЕДОНЕЦОТ. ПАК, БУГАРИНОТ САМО МАЛОДУШЕН !
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК Е КОДИФИЦИРАН 1944 ГОДИНА, ПОСТАР ОД БУГАРСКИОТ ОД ПО 1974 ГОД.!
Иван Вазов
Един къс от Цариград
Тук мяркат се пред твоя взор
и се кръстосват безразбор:
и мюслиманин добродушен,
и грък фудулин и лукав,
и българинът малодушен,
и македонец честен, прав,
и работливият арменец,
и образованият френец,
и анадолец груб и прост,
и мръсний, лошав арнаутин,
и спекулантинът чифутин,
и чер арап със сплескан нос,
El cetera, El cetera…
Цариград, 1872
Григор Прличев овој бугарски јазик не го разбирал. Па Рајко Жинзифов бил лош поет на овој јазик- тој овој
доволно не го познавал. Григор Прличев пишувал на коине (19 век таканаречен старо-грчки), наследникот на
семитскиот старо-египетски, и на брсјачкиот. Кочо Рацин пишувал на Хомеров стил. Македонскиот јазик бил/е
централен говор (Крсте Петков Мисирков), а центар била Битола, со црквата Св.Димитрија, соборна црква на
православниот Балкан, под која биле црквите на Елада со селото Атина- подоцна главен град на Елада. Во
Елада службен јазик бил коине само од македонска Александрија, прв христијански јазик со Апостол Павле,
па тн.византиски јазик. Покрај него во Елада службени јазици биле и германскиот со францускиот. А од коине
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произлегол катаревуса, признат од Цариградската патријаршија во 1868 година. Па јас бев во Бугарија 1974
година, чиј јазик не го познавав- по таа 1974 година следи и западен бугарски говор (Штепан), кој за мене е
поблизок на брсјачкиот кој е кодифициран со АСНОМ (1944), и со децении е постар од бугарскиот по 1974 г.
Бидејќи секој народ има еден јазик, а Бугарите два јазика (Варна и Западен), со јазиците на Бугарија е каша!
Наведеното не било сè, во 1977 година во Елада службен јазик станал димотики. Па сè ова е циркузијада !
Пак, шиптарскиот јазик е мешан и татаро-турски (Г.Мајер) како турски без родови од 1972 г., сè било злостор!
(ФБ- 14.10.2020) Она што го напишал Иван Вазов 1872 год., тоа и останало, и македонски непријател број 1!
КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ НЕ ГО ПОЗНАВАЛ КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ),КОЈ НЕ БИЛ НАРОДЕН ЈАЗИК!
БИДЕЈЌИ ИМИЊАТА НА СЕМЕЈСТВОТО НА РИМСКИОТ ЦАР ЈУСТИНИЈАН I БИЛЕ САМО НА НАШ ЈАЗИК,
НИКОГАШ НЕМАЛО СЛОВЕНСКИ ПРЕСЕЛБИ. Р.МАКЕДОНИЈА ЗА СÈ МАКЕДОНСКО ИТНО ДА ПРЕКИНЕ ДА
СЕ РАСПРАВА СО СОСЕДИ: ЕЛАДА, БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА-НИЕ СМЕ ДОМОРОДНИ СО ДНК И ДРУГО!
Олга Луковиќ-Пјановиќ пишува за имињата на семејството на Јустинијан. Следи од неа презема и Л.Славеска.
Во врска со насловот наведувам што Лидија Славеска, Македонска генеза, Матица македонска, 2008, на стр.
93 во објаснувањето 59, вели: „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“. (Па Уистина=Вистина; виста=биста=в[б] иста=уста…, Р.И.)
Во крвните садови на Константин Велики и Јустинијан течела словенска крв и Константин Велики не го знаел
грчкиот (Х.Џ.Велс). Пак, грчки=коине (19 век тн.старо-грчки) бил наследник на староегипетскиот, неразбирлив
за народниот варварскиот словенски, кој бил Хомеров словенски (Пасоф) и славо-македонски (Чулкас-1907).
Бидејќи античките Македонци опстолиле домородни, ние сме ДНК-блиски на Критјаните а не на Подунавците
и Заткарпатците. Следи итен прекин да се расправа со соседите Еладци, Бугари и Шкиптари-македономрзци!
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВОДЕН ГОВОРЕЛЕ ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ НАШ СЛАВО-МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС
-1907). ПАК, СО КАТАРЕВУСА (1868) НАСЛЕДНИК НА КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ), ПРОИЗЛЕЗЕН ОД
СТАРО-ЕГИПЕТСКИОТ, НЕ СЕ РАЗБИРА-Л ХОМЕРОВИОТ. БАНДИТИ НА ВАТИКАН, САД, ЕВРОПА И НАТО!
Македонец од Воден напишал сведоштво на 6 јуни 1934 година дека Грците ги тепаат и ги држат во притвор
Македонците затоа што си го зборуваат својот мајчин македонски јазик. Вели нас Македонците ништо не
може да не уплаши и ќе ја продолжиме борбата до своето целосно ослободување:
„Овде во Воден и во нашата околија, во срцето на Македонија, овде каде што ние МАКЕДОНЦИТЕ не знаеме
друг ЈАЗИК освен нашиот МАКЕДОНСКИ, разните органи на грчкиот капитализам не принудуваат да
зборуваме на грчки јазик, а да не го зборуваме нашиот јазик… Освен тоа, не лишуваат од слободата што ја
добиле нашите татковци по долгогодишна борба, гинејќи за ослободувањето на Македонија… Во основните
училишта секојдневно ги тепаат малите деца кои го зборуваат својот јазик. Особено тука во Воден,
послушникот и фашист Георгиадис ги тепа децата ако зборуваат на македонски јазик, ако ги завиткаат
тетратките во црвена хартија или ако користат црвено мастило или црвени бои...” (ФБ-17.2.2021)
ЕДНА СРПСКА АВТОРКА СО ГОВОРОТ ОД МАКЕДОНСКИ ВОДЕН ЈА ЧИТА БИБЛИЈАТА, А БАНДИТИТЕ НА
ВАТИКАН, ЕВРОПА И САД НЕ ИСТРЕБУВААТ НАС МАКЕДОНЦИТЕ- ЗА ОВА СУМ ЈА ОБЈАВИЛ И КНИГАТА:
МАКЕДОНЦИТЕ СО ЕДНОРАСЕНЈАЗИК НА БЕЛЦИ (ПЕЛАЗГИ)- ЕВРЕЈСКИОТ КАКО МАКЕДОНСКИ ГОВОР(2009). ЗБОР Е ЗА КНИГАТА НАЈСТАРИОТ ЈАЗИК НА БИБЛИЈАТА ИЛИ ЕДЕН ОД НАЈСТАРИТЕ КУЛТУРНИ
НАРОДИ, НА АНГЕЛИЈА СТАНЧИЌ- СПАСИЌЕВА, ОБЈАВЕНА 1929. ГОДИНА ВО БЕЛГРАД. ТАА ПРЕКРАСНА
АВТОРКА БИЛА МНОГУ ОЖАЛОСТЕНА ЗА НАПАТЕНИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД КОЈ И ТОГАШ СТРАДАЛ...!
И СЛЕДИ ИСТОРИСКА БОМБА ВО ГРЦИЈА:1905 ГОДИНА БИЛА СОЗДАДЕНА МАКЕДОНСКАТА ГРАМАТИКА,
СОСЕДИТЕ СТОРИЛЕ СÈ ДА ГО СПРЕЧАТ ТОА! ТОА ШТО БИЛО ОД ГЕРМАНСКИТЕ СОСЕДИ, ТРАЕ УШТЕ!
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Историските извори говорат за одлука на Македонската Организација за прогласување на Mакедонски јазик и
македонска граматика пред 1905 година! Тоа ги алармирало соседните држави да направат сè што можат да
спречат создавање на Македонски литературен јазик.
Грчкиот весник Скрип, на 8 јули 1905 година објавува алармантна вест. Веста е за одлуката на Македонската
Организација, за создавање на нова македонска граматика. Таа ќе се употребува во “бугарските училишта во
Македонија“, однесувајќи се на егзархиските училишта.
Во информацијата во грчкиот весник Скрип, понатаму се вели:
“…Пред неколку месеци во Битола е донесена одлука и е формирана Комисија од страна на Македонската
Организација. Таа комисија има задача да создаде македонска граматика. Комисијата се состои од седум
професори по лингвистика. Како основа на оваа граматика ќе се земе дијалектот кој се зборува во битолскиот
вилает. Овој дијалект (народен говор) веќе е прогласен од страна на Комисијата како Македонски јазик.
Учителите во словенските училишта во Македонија, имаат специјална наредба. Наредба да го учат овој јазик
наместо српскиот или бугарскиот. И преку него да се постават основите за создавање на независна
Македонија. Наскоро на овој јазик ќе се испечатат училишни и други книги. Организацијата потоа размислува
да ја забрани употребата на српскиот и бугарскиот јазик“, - завршен цитат.
Ова е до сега едно од најзначајните откритија од современите македонски истражители. Особено што говори
за создавање на посебен Македонски јазик и граматика и независна Македонија пред 1905 година. Тоа значи
дека ВМРО на Тодор Александров не е првото кое објавило слоган за Независна Македонија. Туку тоа било
цел на Македонската Организација уште во Илинденскиот период. (Фб- 05.06.2021) Па се говори за бугарски
училишта и егзархистите училишта. Бугарската егзархија ја создал султанот со центар во Цариград каде била
и Цариградската патријаршија за меѓусебно да се истребуваат православни-Ватикан ја постигнал својата цел!
ЗАЕДНИЧКИОТ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ЈАЗИК КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРОГРЧКИ) БИЛ САМО ОД 3 ВЕК П.Н.Е.!
ОД СО МАКЕДОНСКИОТ КРАЛ АРХЕЛАЈ...АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ...ЈУСТИНИЈАН СО ЈОНСКИ ЈАЗИК!
Па повеќе пати сум пишувал, македонскиот кралски двор го прифатил како службен јазик службениот јазик на
Атина. Тој бил јонскиот, на кого се проповедало дури и во Платоновата академија во Атина. Бидејќи таа била
само хеленска= повеќебожна, Јустинијан неа ја затворил во 529 година. Јонскиот јазик бил заменет од коине
(тн.старогрчки)- овој бил само едно Александријски Птолемејов јазик, чија прва граматика и прв речник биле
составени само во 300- та г.п.н.е., и тоа само во Александрија. Па Коине го познавал Апостол Павле и токму
затоа само коине постанал прв христијански јазик. Напротив, Апостол (=а по стол; Постол=по стол- столица...)
Павле не го познавал службениот јазик на Атина- јонскиот, кој опстоил дури до во 529 година..
Улрих Вилкен, „Александар Македонски“, Мисла, Скопје, 1988, на стр. 333, пишува: „Ова сместување заедно
на Македонците и Грците, кои дојдоа од најразлични места на грчкиот свет да живеат постојано еден до друг
во градовите на Александар и на Селеукидите, како и во населбите на Египет, природно изврши големо
влијание. Разликите на расите што во нивните земји беа силно изразени во јазикот и законот, религијата и
обичаите требаше да се отстранат во овој случај измешан свет. Овој процес е највидлив во случајот со
јазикот. Локалните дијалекти постепено исчезнувале. Во еден папирусен документ од времето на Александар
се дадени доризми и атицизми во тогаш предоминантниот јонски текст, додека во голем број документи од
третиот век наваму не се појавуваат вакви мешања на дијалекти или дијалектички форми. Не е пронајдено
ништо друго освен таканаречениот ‘заеднички говор’. Резултатот на напредокот на културата во петтиот и
четвртиот век доведе до тоа, атичкиот јазик, јонизиран во зборови и идиоми, да се смета небаре е
универзален јазик на светот. Ширењето на атичкиот јазик беше под влијание на Филиповото усвојување, како
што е означено, во неговиот врховен суд, а подоцна беше прифатен и од Александар. Наскоро заедничкиот
говор беше употребуван и во литературата и превладуваше во елинистичкото време сè до почетокот на
империјата кога беше истиснат од атицизмот“.
Се говори за „Во еден папирусен документ од времето на Александар се дадени доризми и атицизми во
тогаш предоминантниот јонски текст“.
Дури за време на Александар Македонски службен бил само јонскиот јазик.
Се наведе најботното: „додека во голем број документи од третиот век наваму не се појавуваат вакви
мешања на дијалекти или дијалектички форми. Не е пронајдено ништо друго освен таканаречениот
‘заеднички говор’...“.
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Следи коине „заеднички говор“ бил само „од третиот век наваму“.
Се заклучува, заедничкиот јазик коине бил само од 300 г.п.н.е.- од трет век. На коине Илијада во 3 век п.н.е.
Се кажа: „Наскоро заедничкиот говор беше употребуван и во литературата и превладуваше во елинистичкото
време сè до почетокот на империјата кога беше истиснат од атицизмот“.
Коине немал врска со атичкиот (Аријан и други), затоашто на јонскиот се пишувало и во новата ера- 529 г. Па
тогаш Јустинијан I ја затворил во Атина повеќебожната Платонова академија во која се проповедало само на
јонски со јонско писмо-Македонците пишеле со црти и рецки, славо- македонски Хомеров јазик (Чулкас-1907)!
ЈАС КАКО КАНДИДАТ ЗА ПРАТЕНИК НА ПРВИТЕ ПАРЛАМЕТАРНИ ИЗБОРИ НА ВМРО-ДПМНЕ ЗНАЕВ ДЕКА
НА ПРВИОТ КОНГРЕС НА СТРАНКАТА ИМАШЕ УФРЛЕН ЧОВЕК ОД УДБА КОЈ ЖИВЕЕШЕ ВО СТРАНСТО И
ИЗЈАВИ, ВТОРИОТ КОНГРЕС ВМРО-ДПМНЕ ЌЕ ГО ОДРЖИ ВО МАКЕДОНСКИ СОЛУН. ТОГАШ СТРАНКАТА
НЕМАШЕ ДОВОЛНО КАДАР, А ТИЕ ШТО СИ БЕА ХРАБРИ МАКЕДОНЦИ, КОИ СИ ЈА САКАА МАКЕДОНИЈА,
ЧИЈА ИДЕЈА БЕШЕ ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНИЈА. КОГА ВМРО-ДПМНЕ ДОБИ МНОГУ ПРАТЕНИЧКИ МЕСТА,
СТРАНКАТА СЕ БОРЕШЕ ЗА ВЛАСТ, ВО НЕА ОД ИНТЕРЕС СИ ВЛЕГЛЕ ЛИЦА, КОИ НИШТО НЕ БЕА ДРУГО
ОД АРАМИИТЕ НА СДСМ ИТН. НЕ САМО СТРАНКАТА СТАНА ВО СЛУЖБА НА ТУЃИ СИЛИ, ПОСЕБНО И ВО
СЛУЖБА НА САД КОЈА СЕ БОРЕШЕ...ЗА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА, А АЛБАНИЈА БИЛА САМО КАВКАЗКА ЗЕМЈА...
СО КАВКАЗКО БЕЛЕ КЕЧЕ И КАВКАЗКИ ТРАДИЦИ, ЗА ПРЕСПАНСКАТА СПОГОДБА ВО ПОЛЗА НА ЦИГАНИ
СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКА НА ОДРОДЕНИТЕ ЕЛАДЦИ ОД ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ
БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815) ОД ВРШКАТА НА ВМРО-ДПМНЕ СТРАНКА
ПОДРЖУВАНА ОД САД НЕ САМО ШТО НЕМА ДА СЕ ОДРЖИ ВТОРИОТ КОНГРЕС НА СТРАНКАТА ВО НАШ
СОЛУН, ИЗГУБИВМЕ ДА БИДЕМЕ МАКЕДОНЦИ И ВО Р.МАКЕДОНИЈА, ПА СО ДОГОВОРОТ СО ТАТАРСТАН
ИСТОРИЈАТА, МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНОСТ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. ЕЈ ВРШКИ ШТО НИ ПРАВИТЕ ?!
КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ- СО ОВАА МОЈА КНИГА ОД 2017 ГОДИНА
НЕМА НАДЛЕЖНИ МАКЕДОНЦИ ВО НАУКАТА, ВЛАСТА...ДА МУ ПОМОГНАТ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД !
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 166
Тн.Хомеров јазик бил само склавински=тн.словенски 173
Варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик 178
Коине не постоел за време на Александар Македонски 186
Коине (тн.старо-грчки) хеленски јазик од Александрија 196
Коине Александријски јазик- во Атина службен јонскиот 199
Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски 207
Римјаните како Хелените и Македонците биле Пелазги 214
Коптски јазик бил пелазгиски=тн.словенски јазик 220
Црковниот јазик наследство на коине 222 (ФБ- 17.11.2017) Со пуч на АСНОМ Македонци повеќе нема водачи !
Види www.brigien.com.: „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“ (2017), под број 77 а и во други.
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ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ СТАРОРУСКИ, СТАРОСРПСКИ И СТАРОБУГАРСКИ- СО ЖДРЕПКА!

Бидејќи Русите тн.старословенски јазик го нарекуваат староруски, Србите старосрпски и Бугарите
старобугарски, за тие повеќе меѓусебно да не се расправаат, нека си фрлат ждрепка. Па на оној на кому
ќе му падне ждрепката, нека му е со среќа. Пак, Константин Филозоф бил само Македонец, па и затоа
јазикот бил само едно: македонски. Да не се изуми, рускиот и српскиот јазик биле само падежниот
тн.старословенски јазик- народот говори без падежи. Следи бугарскиот јазик не бил говорот од Варна
кој македонските преродбеници потешко го разбирале, туку во 20 век променетиот бугарски јазик со
западен говор, што било дело на Македонците- овие со векови се преселувале во Бугарија. Значи, Македонците си го внеле својот говор=јазик и така Бугарија успешно си ја помакедончиле. (ФБ-17.11.2014)
БУГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА Е РАСИСТИЧКО- ФАШИСТИЧКА: КИРИЛ И МЕТОДИЈ, УЧЕНИЦИТЕ И ЦАР
САМУИЛ БИЛЕ РИМЈАНИ=РОМЕЈЦИ; ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ПИШУВАЛ САМО НА РОМЕЈСКИОТ ЈАЗИК КОИНЕ
(19 ВЕК ТАКАНАРЕЧЕН СТАРО-ГРЧКИ) КОЈ БИЛ САМО ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ А НЕ
БУГАРСКИ; ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ТВОРЕЛ САМО НА КОИНЕ. ТОЈ И БРАЌА МИЛАДИНОВИ БИЛЕ САМО ГРЦИ,
ПРИПАДНИЦИ НА СУЛТАНОВА ЦАРИГРАДСКА ПАТРИЈАШИЈА СО ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ ОД САМО
МАКЕДОНСКАТА АЛЕКСАНДРИЈА;ПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БИЛ БУГАРИН, ПРИПАДНИК САМО НА СУЛТАНОВАТА
БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА ОД 1870 ГОДИНА; ЗА КУЗМАН ШАПКАРЕВ (1870 ГОД.): „ЕДВА СЕ ОСЛОБОДИВМЕ
ОД ГРЦИТЕ...ЗАР СЕГА БУГАРИ ЛИ ДА СТАНЕМЕ“- ИМАЛО ЦРКОВНИ НАРОДИ, БУГАРСКА ДРЖАВА САМО
ОД 1908 ГОД. СЛЕДИ САМО РУСКАТА БУГАРИЈА СТАНАЛА ГЕРМАНСКА КАКО И ЕЛАДА СО ШКИПТАРИЈА !
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БИЛ МАКЕДОНЕЦ И ЗАТОА СЕ БОРЕЛ ЗА МАКЕДОНИЈА, А НЕ САНСТЕФАНСКА БУГАРИЈА!
За наведеното е пишувано повеќе пати. За бугарските историчари, дудуци и тиквари, само ова се наведува:
Гоце Делчев рекол: „Ќе огрее и над Македонија сонце, но нема да биде бугарско“: па Македонци=Македонци.
Гоце Делчев велел: „Дали има народ кој толку многу страдал од своите синови изроди, како македонскиот“.
Димо Хаџи Димов кажал: „Плачот на Гоцета нека ја раствори наполно таа долго очекувана пролет и нека во
најблиско време одново да си подадеме сите братска рака како синови на Македонија така како што некогаш
околу Гоцета се чувствуваме како една челад и социјалисти, и анархисти, и националисти, зашто мислевме и
дејствуваме само како Македонци, сите до еден и сите како еден!“ И следи само едно Македонци=Македонци!
Па Тодор Павлов,член на Бугарската Академија и регент на Бугарија, одржал говор во кој меѓу другото, рекол:
„Гоце Делчев можеме слободно да го сметаме за основач на Македонскиот Народноослободителен Фронт кој
во нашето време успеа да ја воспостави слободната и суверена Македонска Држава, која слободно и самостојно се определи да стане рамноправна република во Титова Федеративна Југославија...“. (ФБ- 16.10.2020)
ТОСКИТЕ (ШКИПТАРИТЕ) БИЛЕ 100% ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ- КУТРИ НЕ ГО ЗНААТ СВОЕТО ПОТЕКЛО !
1. Бранко Вукушиќ, „За Тројанската словенска мистерија“, наведува она што го пишувал Мексиканецот
Роберто Салинас Прајс. „Албанија...Салинас, на пример, мисли дека Албанците и Словените имаат исто
потекло...“; „Ќе има неколку големи изненадувања за нашите пријатели Албанци. Во дополнетото издание на
‘Хомерова слепа публика’ докажувам дека многу албански топоними се со словенско потекло, што повеќе
дека и Албанците водат потекло од Словените, така нивната теорија за тоа дека се народ со несловенско
потекло ќе биде буквално смешно...“. Ова го потврдува Макс Фасмер и многу други автори. (ФБ- 17.11.2018)
2.Арбанасите=Шкиптарите биле само одродени тн.Словени, потврдено со јазикот кој ги содржи сите наши
тн.словенски гласови, посебно тн.словенски темен вокал (ë), македонското ѕ, брзјачкото дативно у на крајот
на презимињата и т за трето лице еднина..., а јазикот им бил и монголски (татаро- турски, види кај Г.Мајер),
поради што Шкиптарите грешат со тн.словенски родови-турските јазици биле/се без родови. Па Арбанасите
во Задар (18 век) говореле само со наш јазик (словенски). Според Ф.Ј.Фалмерајер (1836), Шкиптарите се „без
литература, без книга и самите се без писмо“- тие до 19 век не само што биле неписмени, а без писмо немале
литература, ни една книга. Ова говори, Шкиптарите сè до 19 век не постоеле како народ со свој јазик. И следи
Шкиптарскиот јазик бил само нов само од 19 век,што го потврдил Ами Буе, кој наведува, јазикот се создава во
негово време. Најбитни се гласовите на Вук Караџиќ, кој творел само во 19 век.Јазикот било дело на Австрија.
3. А.М.Селишев,„Словенското население во Албанија“, Софија, 1936, наведува: „Албанските населби во
Македонија не се од дамнешно потекло. Албанците се населуваат во текот на XVIII и XIX век...“.... Академикот
професор М. Селишев тврди дека најголемата експанзија- движењето на Албанците кон исток и север, се
одвивало од крајот на XVII век во текот на XVIII и XIX век. Продорот на Албанците во Македонија, како и во
Стара Србија, на Косово, се одвивало сè до балканските војни 1912- 1913 г.
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Петар Влаховиќ вели: „Продорот на Турците...Настаните кои се одвивале на крајот на 17. и првата половина
на 18 век, во кои Арбанасите учествуваат на турска страна, го забрзува нивното продирање на исток длабоко
во јужнословенскиот етнички простор...“. Има совпаѓање. Затоа Арнаутите лажговци.
4. Хенри Ноел Брејслфорд (1905), Македонија, Култура, Скопје, 2003, на стр. 149, пишува: 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 како муслимани=Турци.
5. Густав Вајганд (1924) наведува, „...Албанците во Македонија се населуваат постепено најповеќе тек во
претходниот век...“. Следи Арнаутите во Македонија биле колонизирани во 19 век. (ФБ- 18.10.2018) Најдобар
доказ дека Шкиптарите биле одродени тн.Словени Шкиптарија била само под Охридската архиепископија, чиј
архиепископ носел скиптар=шкиптар со двоглаворел, каде се проповедало на црковно-словенскиот јазик.Сета
оставштина на семејството на Ѓорѓи Кастриот била само на нашиот јазик,кој бил крал на Македонија и крал на
Епир кој секогаш бил само македонски. Следи Епир го внел Нерон според македонскиот крал Пир со роговите
на јарец, богот Арес, што било со Александар Македонски во Библијата, и нивното чедо Скендербег. Па токму
овој за ФрансоаПуквил бил Македонец.Александар Македонски се борел против Албанците само од Кавказот!
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ МОЖЕЛ ДА БИДЕ САМО МАКЕДОНСКИ: МАКЕДОНСКИ=МАКЕДОНСКИ. СО
ЦЕЛ РИМ ДА ГО ИЗБРИШЕ ИМЕТО МАКЕДОНСКО, НЕГО ГО ПРЕКРСТИЛ ВО ВЕЛИКИ ШТО БИЛО САМО
ВО РИМСКО ВРЕМЕ, А НЕ ЗА ВРЕМЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЦАРСТВО. ЦИА- ЗЛОЧИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ДУРИ ГО ПРОГЛАСУВА ЗА АЛБАНЕЦ. ПАК, АЛБАНИЈА БИЛА КАВКАЗКА ЗЕМЈА СО АЛБАНЦИ ПЕШАДИЈЦИ
БОРЦИ ОД СТРАНА НА ПЕРСИСКИОТ КРАЛ ДАРИЈ, А ПРОТИВ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ. БЕЗ УСПЕХ
РИМ ГО ВНЕСУВАЛ ИМЕТО АЛБАНИЈА НА БАЛКАНОТ, ПОВРЗУВАЈЌИ ГО ПОТЕКЛОТО СО АЛБАНИТЕ НА
АПЕНИСКНИОТ ПОЛУОСТРОВ СО КОИ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕМАЛ НИКАКОВ ДОПИР. И ОВА СЕ
ЧИТА КАЈ МАРИН БАРЛЕТИ (16 ВЕК) ВО КНИГАТА „СКЕНДЕРБЕГ“, СО ИМЕ АЛБАНИЈА СО ИТАЛИЈАНСКО
ПОТЕКЛО, КОЕ СЛОВЕНСКИТЕ АРБАНАСИ НИКОГАШ НЕ ГО ПРИФАТИЛЕ. БИДЕЈЌИ АРБАНАСИЈА БИЛА
САМО ПОД ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА, ЧИЈ АРХИЕПИСКОП ВЛАДЕЕЛ СО СКИПТАР НА КОГО БИЛ
ПРАВОСЛАВЕН ДВОГЛАВ ОРЕЛ. ПА ПОСТОИ СКИПТАРИЈА, С=Ш, СО ПРАВОСЛАВЕН ДВОГЛАВ. БИДЕЈЌИ
ШКИПТАРИТЕ СЕ ИСЛАМИЗИРАЛЕ, КАЈ НИВ И ДЕНЕС Е ПРАВОСЛАВНИОТ ДВОГЛАВОРЕЛ,ДЕНЕС РУСКИ
И СРПСКИ. ИАКО ВАКВА Е СОСТОЈБАТА,НЕКОЈ ИТАЛИЈАН ОБЈАВИЛ КНИГА ДЕКА АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ
БИЛ АЛБАНЕЦ... БИДЕЈЌИ АЛЕКСАНДАР САМО МАКЕДОНСКИ НЕ ПОЗНАВАЛ БИЛО КАКОВ ЗБОР ВЕЛИКИ
НА ЛАТИНСКИ, А ЛАТИНСКИОТ БИЛ САМО ОД 240 Г.П.Н.Е. ОД ЛИВ АНДРОНИК, И ТОЈ ПОЗНАВАЛ САМО
АЛБАНИЈА НА КАВКАЗОТ СО АЛБАНЦИ ПРОТИВ КОИ СЕ БОРЕЛ, ЦИА И ИТАЛИЈАНОТ СЕ 100% ЛУДАЦИ !
МАКЕДОНЦИТЕ ДО 837 ГОДИНА БИЛЕ САМО СКЛАВИНИ=ПОВЕЌЕБОЖЦИ, А ТЕК ПОТОА ХРИСТИЈАНИ=
РИМЈАНИ (РОМЕЈЦИ) СО СЛОВОТО И БОЖЈОТО СЛОВО НА КИРИЛ- САМО ОД МАКЕДОНСКИОТ СОЛУН
СЛОВЕНИ ! ПА СЛЕДИ САМО ОД МАКЕДОНСКОТО СЛОВО ДЕНЕС ПОСТОЈАТ 350 МИЛИОНИ СЛОВЕНИ !
Римјаните сè до 5 век не познавале Склавини. Следи на Балканот се појавиле Склавините само од 6 век. Тие
биле само едно Повеќебожци. Наспроти Склавините, а склава=област, постоеле Римјани (Ромејци), кои биле
Христијани. Ова било повод, во Солун да живеат Ромејци Христијани. Околу Солун постоеле само Склавини,
кои биле Повеќебожци, наследство на предхристијанскиот период. Со христијанизирањето на Склавините,
тие постепено изчезнуваат. Ваквата улога ја вршел Константин Филиозоф, подоцна Кирил. Тој го проповедал
Словото и Божјото Слово. Токму од Словото и Божјото Слово произлегле Словените.
Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Мисла, Скопје, 1985, на стр. 120, пишува: „По 837 г. во
византиските извори веќе не се споменува ниедна македонска склавина. Што не значи дека тие и понатаму не
постоеле. Секако, врз основа на Константин VII Порфирогенит може со сигурност да се претпостави дека тие
постоеле и понатаму, откако во првата половина на IX век биле организирани како посебни теми и области на
Солун и Драч, тие централни византиски бази и упоришта на Егејското и Јадранското Море. Со
понатамошното изградување на тематскиот систем на Балканскиот Полустров, пак постепено повторно се
воспоставувала византиската (римската, Р.И.) власт од одделни предели...“.
Стр. 122: „Виталноста на македонските склавинии, а посебно на оние што се простирале во близината на
Солун и Тракија, била очигледна и за време на владеењето на Михаил II (820- 829), против кого тие се
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бунтовале. Овде голема улога одиграла токму склавинијата во околината на Солун, каде што нејзиниот
анонимен водач кренал големо востание во 836/837 година. (Бунт на Повеќебожци против Христијани, Р.И.)
Тогаш, во изворите, последен пат се споменуваат македонски склавинии, на чиишто владетели и поглавари
им ги знаеме титулите на грчки (коине, Р.И.) јазик (архон...)“.
Стр. 126: „4. Македонските Склавинии се споменуваат само до 836/7 година кога од изворите им изчезнува
секоја трага“. (Без Склавинии=тн.Словени немало Склавини=тн.Словени туку само Словени од Слово, Р.И.)
Во Македонија Склавините се христијанизирале најпорво. Па токму и затоа во Македонија повеќе немало
Склавини. Тврдењето дека Брсјаци и Мијаци биле Склавини, не е точно- тие постоел и порано (Ј.Цвииќ).
Бидејќи постоела тема (област на коине, 19 век таканаречен старо-грчки) Македонија, имало Македонци.
Само тие повеќе не биле Склавини=тн.Словени туку само Христијани со Слово и Божјо Слово Словени !
Само од Македонскиот Солун до Словени. Следи само од Македонското Слово има 350 милиони Словени!
(ФБ- 19.10.2020) Како што Германците кои не се разбираат се обединале и тие ќе мораат да се обединат !
МАКЕДОНЦИТЕ И ЕЛАДЦИТЕ (ТН.ГРЦИ) ИМАЛЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК. ПА ТН.СТАРО-ГРЧКИ
(КОИНЕ) БИЛ СО ПОТЕКЛО САМО МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК ОД 300 Г.П.Н.Е!
Во Р.Македонија има-ло три групи на автори кои пишеле што се денешните Македонци: 1) Македонците биле
Словени- Дојденци на Балканот; 2) Антички Македонци- Домородци на Балканот и 3) И за најмудрите авториМакедонците биле мешанци: Словените дошле на Балканот, на него ги нашле Македонците, и тие меѓусебно
си се измешале. Со тоа што денешните Македонци говорат словенски јазик, според нив изгледа дека
античките Македонци биле словенизирани. Очигледна циркузијата.
Што биле Хелените и Македонците следат доказиве:
1. Херодот пишува за Александар Македонски I- Александар говорел дека тој бил Аргеец. Тој само излагал,
говорејќи за Аргос Орестикон и Аргос на Пелопонес, за божемното хеленско потекло. Не случајно, Ф.Н.Борза
истакнува- Теменидите треба да изчеснат од македонската историја. Па тие биле дело само на Александар I.
Приказната за Теменидите е преземена од Тукидид и од Еврипид дури направено во време на Архелај (413399) итн.
2) Според Херодот, Тукидид, Платон...Хелените говореле варварски= пелазгиски јазик. На ист јазик говореле
и Римјаните, потврдено од Дионисиј Халиокарнишки- тој во 1 век н.е. живеел во Рим. И следи Македонците
биле само варвари. Па според Херодот, и Хелените во Јонија биле варвари. И се заклучува, Македонците и
Хелените биле едно те исто со еден те ист јазик варварски= пелазгиски- Јустин пушува, Македонците биле
Пелазги.
3) Следи Хелените и Македонците имале исто пелазгиско потекло. Значи, меѓу нив немало ништо различно
ни раса, ниту јазик. Секој оној кој говори за разлики меѓу нив, тој не само што другите ги лажи, тој и самиот се
лажи- лажговците се штетни за вистината за која се борат Македонците.
4) Старо- грчки јазик всушност бил само македонски Александријски Птоломејов јазик коине (тн.старо-грчки),
чија прва граматика и прв речник биле напишани само во 300- та г.п.н.е. Токму и затоа Илијада на коине била
преведена само во Александрија, и тоа само во 3 век п.н.е. Бидејќи Римјаните сакале да си имат преводи на
Хомеровите дела Греикот (Гркот) Лив Андроник само во 240 г.п.н.е. направил преводи на латински. Па значи,
латинскиот јазик бил нов, не од некој си Римјанин, ниту некој си Латин туку само од Греик итн.
5) Со Апостол Павле коине станал христијански јазик- тој го познавал коине, но не јонскиот јазик на Хелените
во Јонија кои биле варвари. Значи, нивниот јазик бил само пелазгиски.
6) Во Источното Римската Царство службен јазик бил латинскиот, а црковен коине- за време на Јустинијан се
пишело на латински. Само со Ираклиј коине бил единствен службен јазик.
7) Бидејќи ваква била состојбата, во Елада се говорел само варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик. Ова
било повод, авторите да пишуваат, во Елада имало Словени, но не Хелени со јазикот коине.
Со доаѓањето на баварскиот принц Ото, кој бил прв тн.грчки крал, во Елада службени биле сам коине и
германски, и дополнително француски јазик. Па во Елада не биле во употреба атичкиот, ниту баварскиот на
кои и не се пишувало- дека во Елада на атички не се пишувало доказ бил Лукијан (2 век н.е.), кој пишувал на
латински, коине и јонски.
9) Кораис во Парис го реформирал коине и го создал катаревуса- тој службен јазик станал само од 1868
година.
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Од изложеното се потврдува, во Хелас=Хелада=Елада се говорел само нашиот варварски= пелазгиски=
тн.Платонов= тн.словенски јазик, како што биле и македонските говори- од време на Архелај во македонскиот
кралски двор службен бил јонски јазик, што било и за време на Филип, Александар Македонски...Јустинијан...
Следи Еладците биле само одродени Варвари= Пелазги= тн.Словени, никако инаку ниту друго. (19.10.2016)
СПОРЕД ХЕРОДОТ, ИМИЊАТА НА ПЕРСИЈЦИТЕ, ЈОНЦИТЕ И ДОРЦИТЕ ЗАВРШУВАЛЕ СО ОС- КАКО ВО
НАШАТА БРИГИЈА=БРЗЈАКИЈА ОКТОНОС: ОКТО-ОКОТО(ОКАТИ); ОКТОНОС, ДУКОС+КИ=ДУКОСКИ-БЕЗ В!
Овој напис е само дополна на претходниот за да се дообјасни поимот окто=окото да се окати- извади како
јатката на орев од лушпата која се вика и галка, која плива како галка до галика со галии... Според Роберт
Гревс, келтската писменост била фригиска=бригиска, а од Бриг божица Бригита, Бриг=Бриж, Фриг=Фриж=
Фриз=Фризија чие говедо било бригиско=брзјачко со кратки рогови, кои биле симбол на Викинзите. Па се ова
говори, белата раса била еден те ист народ со пелазгиски= тн.словенски јазик. И следи со иста митолошка
основа и со Персеј... до Персија. Херодот пишува, имињата на Персијците, Јонците и Дорците завршуваат на
с, што останало дури во Демир Хисар- битолски. Демирхисарци говорат, пармакоско=пармакос ко, кочоско=
кочос ко- завршница. Тн.византиско презиме Дукас во с.Бабино Дукоски=дукос ки; Хелиос=Илиос-илиоско.
(ФБ- 19.10.2015) Она што се говори дека Лазар Колишевски го внел -ски, а наполно лага, како и Словените !
БИДЕЈЌИ ОКТОНОС НА НИЕДЕН ЈАЗИК НЕ ОЗНАЧУВАЛ НИТУ ОЗНАЧУВА НИКАКО НЕ ЌЕ ОЗНАЧУВА
УБИЕЦ, ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ БИЛ САМО ОКО ДА ОКАТИ- ОКО ОКАТУВАЧ (ВАДАЧ- ОСЛЕПУВАЧ...)
Редовно учиме- така на учат, Василиј II бил Грк, и тој како таков бил убиец на не-Грците. Всушност, тој бил
само Македонски, член на македонската династија, која го водела православното царство, непријтелско на
она католичкото. Ова било повод, кога Василиј II Македонски бил во судири со Истокот, синовите на Никола,
православниот намесник поставен од македонската династија да се подигнат, тие да се осамостојат, и така да
си создадат свое кралство и царство. Бидејќи врз православието бил надлежен само цариградскиот цар, се
вмешал ненадлежниот папа од Ватикан, а македонската династија ја владеела Јужна Италија до 1071 год.
На Василиј II Македонски, еден од најуспешните македонски цара, народен јазик бил само еден варварски=
пелазгиски= тн.словенски јазик а службен само христијанскиот Александријски Птоломејов јазик коине, кој го
познавал Апосток Павле- тој не го познавал атинскиот службен јонски јазик, службен и во царскиот двор на
Филип Македонски. Ова било повод, женски род да завршува само на нашиот јазик, но не и на коине: Ирена,
Теофана...Ана Комнена: берлинско- виенската школа последното а го пиши како е.Па следат фалсификати.
По завршувањето на судирите на Истокот, Василиј II Македонски му се повратил на унијатот- Самуил кој му
бил соработник на папата, чии борци биле богомилите, тогашни крвни непријатели на христијаните. Па иако
папата нив ги уништувал низ Европа, нему ваквите неверници добре му дошле, тој да го уништи она другото
христијанско царство, за католиците православните неверници, процес кој до денес се уште не дозавршил.
Василиј I Македонски, основач на Македонската династија, крваво ги уништувал Павлиевци, кои биле само
претходници на богомилите, што се гледа од истребувањето на нивните водачи. Па берлинско- виенската
школа овде не говори за октонос бил убиец. Исто така, Василиј II Македонски на руските војници само како
повеќебожци- неверници наредувал да им ги вадат очите. И овде ниеден автор не навел, тој октонос бил
убиец- тој останал само око окати, око вади, око слепи. Па се доаѓа до Водоча, Слепче итн. итн. Токму и затоа
како што ова не важело за наведените случаји, истото било и со унијатот- Самуил, кој за Цариград бил само
неверник, како што биле богомилите неверници кои Ватикан ги истребувал низ целата Европа. (ФБ-19.10.
2015) Следи ниеден автор не навел според кој јазик во светот поимот означува-л убиец. Па во ниеден јазик !
БИТОЛА АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТАР НА РУМЕЛИЈА ДО ЕЛАДА-АТИНА БИЛА СЕЛО БЕЗ ЦРКВА !
Велимир Т. Арсиќ (1930), на српски јазик, во „Црквата Св. Великомаченик Димитрија во Битола“, по повод на
прославата на нејзината стогодишница 1830- 1930, вели: „Иако точно и поверливо не може да се каже кога и
на кој начин Пелагонија го примила христијанството, ипак, на основа на доказите дека имињата на епископите
на пелагонската црква се споменуваат и во најраните векови на христијанската ера, може да се претпостави,
дека христијанството било пренесено во овој крај на Балканскиот Полуостров уште за време на апостол
Павле и неговите ученици. Меѓу потписите на отците кои учествувале на Сардискиот собор (343- 4) се наоѓал
и потписникот Евагриј од Македонија, од Херакле Линка. Во ефескиот собор, кој бил одржан 449 год., и која
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поради неговата неправилна работа наречен ефески разбојнички синод, покрај преостанатите претставници
на христијанската црква, заседувал и Квинтиј Хераклејски, кој имал право да гласа и во името на епископ
солунски. Две години подоцна, 451 година, истиот Квинтиј учествувал во работата на Халкидонскиот собор и
се потпишал како episkopus Heraclea Pelagoniensis. Но, покрај него на истиот Халкидонски собор, во име на
Хераклеја Линкестидска- а тое е исто што и: во име Heraclea Pelagoniensis- бил присутен и некој епископ
Дионисиј“....„Во работата на 5 вселенски собор (553 г.) зел учество и некој Benignus Heraclea Pelagoniensis, кој
бил овластен да гласа и во името на солунскиот епископ“....„Се до 1382- 1383 година, кога, според Хаџи
Калиф, турски географ од 17 век, турскиот војсководител Лала Шакин...’ со сабјата во рацете’, Битола и
неговата непосредна околина била, како што преданието, чуено со своите многубројни цркви и манастири.
Тоа предание, како и фактот дека Турците Битола ја викаат Манастир, го навел рускиот патник В.Глигорович,
кој 1846 година ги поминувал овие краеви“...„Внатре во состојбата на турското царство, како и создавањето на
новата грчка држава, 1830 година, во тоа време Битола да постани главен административен центар ‘за сите
краеви од скопските, призренските и скадарските краеви, па кога- кога и до самата граница на Грција’, а
подоцна, 1835 год., и средиште на румелискиот вилает. Во тоа време кога Белград имал само 13.000 жители,
Битола имала меѓу 33.000 до 37000 души“. (Селото Атина без црква за Елада немала никаква историска
важност, Р.И.)
Па под соборната црква Св.Димитрија- Битола биле црквите во Елада (тн.стара Грција), црквите во
Шкиптарија ... До денес Циганите Грци знаат за значењето и важноста на црквата Св.Димитрија, а не
Македонците. Таа била подигната на темели на стара црква. Нејзиното подигнување го попречувале
Арнаутите- во Битола до денес има Арнаут- и Маџермаала на маџери/маџари=дојденци, но никаква Албанска
или Шкиптарска маала. Бидејќи до 1870 г. без султанова Бугарска егзархија, немало Бугари.
Па сите цркви кои биле подпаднале под Цариградската патријаршија, биле само грчки. Па грчка била и
Св.Димитрија- Битола. Сите цркви во Долна Македонија, под окупација на Елада од 1913 година, се само под
Цариградската патријаршија, а не под Атина. Без Атинска/Еладска црква немало Еладци...
Грците и Бугарите биле само црковни народи на Цариградската патријаршија и Бугарската егзархија. (ФБ- 21.
10.2019) По Втората светска војна Скопје бил предложен за главен град, а Битола сè до денес се доуништува!
ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ, БУГАРИТЕ, СРБИТЕ, ЦРНОГОРЦИТЕ... РУСИТЕ... САМО СО НАШИОТ
ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК. ПА КОЈ ТОА МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ ? САМО РУСИТЕ И СРБИТЕ ! ЗОШТО ?
ЗАТОАШТО РУСКИОТ И СРПСКИОТ ЈАЗИК НИКАКО НЕ БИЛЕ НАРОДНИ БЕЗПАДЕЖНИ ЈАЗИЦИ ТУКУ
САМО СЛУЖБЕНИ И ТОА НАСЛЕДСТВО НА ЦРКОВНО-СЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК ОД МАКЕДОНСКИ СОЛУН!
О.Луковиќ- Пјановиќ, го наведува што пишувал Милош С. Милојевиќ. Според него на Балканот се пишувало
пушката, среброто, благото... „тоа исто се покажува кај Велико- Русите околу Архалгенско и Бело, или
Леденото Море...Пример за тоа имаме кај Максимовиќ (Год. на север.сп.1864, г. II…)“.
Се потврдува, во Македонија со се Србија..., а и во Русија, се говорел исто со в-н-т (куќава- куќана- куќата).
Ова значи, дека сите тие биле еден те ист народ.
Г. Гриневич пишува дека исти знаци со исто значење имало на Каменот Розета, Балканот, Подунавјето,
Украина, Русија...- еден ист народ со еден ист јазик.
Олга Луковиќ- Пјановиќ, во поднасловот а) Јован Цвииќ и Срби од почеток, наведува: „На ова место...Во оваа
своја опсежна студија Цвииќ го изразува уверувањето, дека современи дијалекти на српскиот јазик, значи се:
Штокавски, кој се дели на старо-штокавски (Македонија), средно- штокавски (Србија северно источно од
Стара Србија, одн. Македонија) и новоштокавски (Далмација, Лика, Кордун, Банија, Славонија, Босна,
Херцеговина, Црна Гора, Косово, Метохија, Војоводина и Шумадија), со: поддијалекти: екавски, ијекавски,
икаквски, постоеле веќе на тлото на Тракија и Илирија, на основ што се наметнува заклучокот, дека
словенскиот јазик не е донесен на Балканот тек во VII век по Христо. Цвииќ не бил лингвист, ама како научник
со високи вредности имал универзален дух и тешко би било да се помисли, дека тој великан на мисли можел
толку да тешко се излаже...почесен доктор на Сорбона...и на Универзитетот во Праг...“.
Значи, во Македонија се говорело стар јазик, до Крушевац среден и во Шумадија каде била создадена Србија
само со Белградската митрополија бил нов јазик. Или инаку пренесено, Македонците биле стар народ, до
Крушевац среден народ, а во Шумадија каде била создадена Србија нов народ. (Србија држава 1830 г., Р.И.)
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Па што се случило, од еден православен тн.словенски народ со само православен црковен словенски јазик да
се создадат два нови народи со свои јазици,во кои повеќе не се говори со в-н-т ... туку со падежи како што бил
црковнословенски јазик итн.
Во Русија имало полемика- за и против црковно-словенскиот јазик. Победиле модернистите. Прв познат
писател на руски јазик бил Пушкин.
Со овој потег победила Берлинско- виенската школа, која го раскинала православното ткиво. Пак, ова било во
времето кога Германците се обединувале со германскиот на тн.Словен Лутер, кој бил протестантен јазик, а
Германци има и католоци. Конечно Германците со јазикот на Лутер ги обединал на сила Бизмарк, кој не бил
било каков Германец туку само Србин.
Пак, еден друг Србин Вук Караџиќ, заведен од Браќата Грим, Гете..., ги зафркнал Русите, и создал втор нов
народ Срби со неговиот српски јазик. (Тој го отврлил темниот вокал и женскиот род, Р.И.)
Бидејќи до денес Германците меѓусебно не се разбираат со своите јазици (Баварци со Прусинци), а се
обединале со Лутеровиот јазик, мудар потег, тие станале она што денес се- најмоќни.
Па што станало со православните тн.Словени ? Иако тие до денес меѓусебно се разбираат, секој село сака да
биде посебен народ со посебен јазик- раздели па владеј ! Ама ова ние самите си го правиме и очите си ги
вадиме. До кога ?!
Херодот бил во право- тој напишал: Траките се најбројни и најмоќни, но не единствени. Истото ова денес
важи за нас- секој може да не истреби...
Следи заклучокот дека ние потребно повраќање на црковниот словенски јазик од 9 век. Бидејќи рускиот и
српскиот јазик се негови наследници, Русите и Србите треба да се зафатат со обединување со повраќање на
истиот за да се постане една моќна нација. Со текот на времето ќе се доразрешат црковно- националните
прашања, и ќе се дојде до она што уште Јан Колар (1824) се залагал. Ако некој сака да каже дека раздорите
се огромни меѓу нас, тоа е точно, но тие никогаш не биле поголеми отколку што биле кај Германците, со
мноштво војни. И нивното обединување го направил никој друг туку Србинот Бизмарк- неговата баба била во
дописи со Петар Велики како еден народ. Следи очигледна врска меѓу Русите и Србите, која треба да си ја
дозавршат меѓусебно и со нивните Собраќа до со Македонија.
Како прво јазикот треба да биде само црковен... Кон него подоцна ќе се приклучат и католичките тн.Словени...
Па тоа сè 300- 350 милиони- европски најброен народ. Нема ништо посрамно да се обедини Европа со
англиски јазик во кого има монголски зборови: Пекинг=пе (град) кинг (владетел): кинг=кениг, Викинг=вик кинг,
во готските јазици источно од Франција има завршетови их, инг, унг итн. Дури ü итн. инт.
Ништо не е доцна, кога се работи за единство и добробит на 350 милиони луѓе. (ФБ- 21.10.2014) Па се кажа:
рускиот јазик бил наследник на црковно-словенскиот јазик со 6 падежи, наследник на коине (19 век тн.старогрчки), со иста синтакса, фонологија на Александријскиот Птоломејов јазик од 300- та г.п.н.е. Следи српскиот !
Академикот на САНУ Сима Ќирковиќ во книгата „Србите меѓу европските народи“ (Загреб, 2008), пишува: „При
пригода на прогласувањето на документот со кој султанот ја признал наследната власт во вазалното
кнежество, во декември, 1830, Милош Обреновиќ на насобраните угледници им рекол: „Така, браќа, и ние
постанавме од вчера народ“. Па следел српскиот јазик, дело на Вук Караџиќ, кој бил во служба на Виена итн. !
БИДЕЈЌИ САМО МАКЕДОНИЈА БИЛА ДРЖАВА СО СВОЈ НАРОД,САМО ТАА И МАКЕДОНЦИТЕ СЕ НИШТАТ:
ЕЛАДА СО СЕЛОТО АТИНА БЕЗ КАНАЛИЗАЦИЈА СТАНАЛЕ САМО ДРЖАВА И ГРАД САМО НА БАВАРИЈА!
Волф Зајдл, Баварија во Грција (Елада), на германски јазик, наведува: баварскиот принц Ото бил во Елада со
десетина илјади Баварци во служба на новосоздадената држава, со службеници, офицери, војници инајважно - учители, лекари, архитекти, научници... Тие дошле од неа да направат држава...
Се наведува слика од Атина запустеното село Атина, со турски пазар и џамија, и школа на коранот. И слика
со Акрополис, сè пусто. Истото се гледа и на следната слика. Потоа слика во која нема црква...
1834- една година по стапување на власт на Ото, Атина била прогласена за главен град. Во таа нова држава
излегува првиот лист, седум недели по пристигнување на кралот Отон во Науплиа, на 28.02. 1833, со
прокламација на кралот. Таа е на јазикот коине и германски- коине бил македонски јазик од Александрија, од
300-та г.п.н.е., наследник на старо-египетскиот, неразбирлив за Хомеровиот јазик, кој бил славо- македонски
(Чулкас- 1907) - без свој еладски јазик. (Хелените биле Пелазги како Македонците [Херодот, Тукидид...], Р.И.)
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Бидејќи Атина било запустено, без црква, таа немала канализација. Кога немало канализација, измет течел
низ селото, па смрдело. Ништожната Атина без канализација не била спремна за главен град.
Лео фон Кленце, автор на Кралското место, Вителбахското место, Оденското место и јужниот дел на Лудвиг
улицата во Минхен како архитект, според него се гради во Атина. Некогашниот кралски дворец на Синтагма
место денес служи како зграда на парламентот, сè како во Минхен, дело на Кленце ...
„Ото- Кралот на Хелените“ (но не на Грците- Грци биле припадници на Цариградската патријаршија).
Кога Баварците дошле во Елада, тие со себе го донеле баварското знаме, денес еладско. Еладците се
откажале од својот грб двоглаворел, грб на Источноторимско Царство, од 16 век тн.Византија, кој денес е
правослен руски и српски грб, грб на Грците- припадници на Цариградската патријаршија на Јустинија Први.
Тој ги краси македонските цркви- изродите Еладци се откажале од него. А тоа не било сè- тие се откажале од
својот Хомеров јазик, кој бил само словенскиот јазик (Пасоф- 1815). Сè ова било дело на Германија. Да не се
изуми, шкиптарскиот јазик кој бил и монголски било дело на Австрија... Еј кутри Еладци и Шкиптари не знаете
кои сте, што сте биле, што од вас направија германските држави! Шкиптрија има православен двоглаворел со
кого се ништи и истребува сè православно- злосторници! (ФБ- 22.10.2019) Еве зошто се ништи Македонија !
БИДЕЈЌИ СКЛАВИНИТЕ=ТН.СЛОВЕНИ НА ПЕЛОПОНЕЗ БИЛЕ ДОМОРОДНИ, СЛОВЕНИТЕ БИЛЕ/СЕ ЛАГАДО КОГА ЦИГАНИТЕ ГРЦИ СО ИНДИСКА БУЗУКА САМО ВРЗ НАС МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ВРШАТ ГЕНОЦИД ?!
На Константин му престоела смрт од цаот Галериус. За Константин да се спаси да не биде убиен, тој него му
соопштува, дека следниот ден ќе патува кај својот татко. Во тој миг кога тој му го кажал својот пат за следниот
ден, тој одма тргнал да бега кај таткому. Тој со својата придружба бодинкал по долините на Вардар- МораваДунав..., само ги менувале заморените коњи со свежи за да избегаат пред да бидат стигнати од потерата на
царот Галериус. Во своето патување по реката Вардар- Морава- Дунав... не сретнал никакви си Склавини, а
склава означувала област. Па во негово време не можело да постојат Склавини, затоашто во негово време
постоеле само легии. Со неговото стапување на престолот, како Велики, тој прави пресвртница во историјата
во однос на начинот на војувањето. Дотогаш се војувало само со легии- легиите доаѓале на границата, ги
протерувале непријателите, и се враќале назад. Бидејќи Монголите навлегувале преку границата Дунав,тој
создава гранични единици. На границата на реката се создала склавинија, со свои Склавини. Такви Склавини
на Балканот биле создадени во 6 век. Само за нив пишува Прокопиј- тој не познавал Словени. Еве го доказот:
бидејќи Русите пишеле со рецки, тие биле рецкари („роски народ“). Тие за прв пат се изјаснале за Словени во
860 год. (Фотиос) од слово. Ова што го навел Фотиј, само во 860 година, ниеден друг тоа не го навел итн.
Во мојата книга „Склавините=тн.Словени на Пелопонез“, потврдувам дека Склавините на Пелопонез биле
домородни. Следи имено, кога Аварите како Монголи дошле на Пелопонез, тие таму ги нашле Склавините
како домородни. Па Склавините не биле било каков етнички народ туку тие биле само Повеќебожци, како
спротивност на Римјаните (Ромејците). Склавините говореле на народен јазик кој бил пелазгиски- тој бил
Хомеров како само словенски (Пасоф- 1815) и само славо-македонски (Чулкас- 1907), како спротивност на
Ромејците само како христијани со христијански јазик коине (тн.старо-грчки). Коине бил наследник на староегипетскиот. Токму и затоа со коине и наслдниците не се разбира само Хомеровиот славо-македонски јазик.
До кога Циганите Грци со индиски музички инструмент бузука врз Македонците ќе врши геноцид, а ние само
ќе молчеме, молчејќи го подржуваме геноцидот врз нас, подржуван од САД, Европа и НАТО. Па следи редно
е Македонците да кажат доста беше, и конечна Р.Македонија за него да ја тужи Циганлија... (ФБ- 22.10.2018)
БЛАГОДАРАМ ШТО БАВАРСКАТА ДРЖАВНА БИБЛИОТЕКА ГИ ПОСТАВИ ВО СВОЈОТ КАТАЛОГ
СКЛАВИНИТЕ=ТН.СЛОВЕНИ ДОМОРОДНИ НА ПЕЛОПОНЕЗ И АНТИЧКА=ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА
Баварската државна библиотека има на својот католог шест мои книги:Средоземјето прадомовина на
Европјаните, Нов Александар Македонски, Одродување на Македонците, Возобновување на античка
Македонија, античка=етничка Македонија и Склавините=тн.Словени домородни на Пелопонез.
Со наведените книги се потврдува, Македонците се домородни во Македонија, во Македонија оние кои не се
Македонци се дојденци или колонисти- Арнаутите (Черкези,Татари и Шкиптари) биле само турски колонисти.
Пред некоја година кај мене на врата во станот, Битола, чукна некој. Отворив, тој беше германец. Тој како
цивилизиран ми го почитуваше мојот мајчин и татков јазик, македонскиот, на кого ми се обрати. Извинтете, го
барам господинот доктор Ристо Ивановски ?Одговорив, тоа сум јас! Тој ми објасна, вие сте авторот на книгата
Склавините=тн.Словени домородни на Пелопонез, која се најдува во Германската национална библиотека ?
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Па одговорив потврдно ! Го поканив да влезе внатре. Тој сакаше да ги собуе чевлите, што јас не му дозволив.
Ми ја побара книгата во два примероци. Неа му ја дадов. Тој ми даде пари, што јас ги одбив- тогаш тој ги одби
книгите без да ги плати. Ова е наспроти Македонците, кои не сакаат да си платат. За пр., еден зеде 11 а друг
6 мои книги по препорака, но ништо не ми платија итн. Тогаш тој ми рече: Вие сте единствен во светот автор
кој пиши книги а не постои (нема телефон, без електронска пошта, поради што јас морав лично да дојдам...).
По една недела Баварската државна библиотека ја стави на свој каталог. На почетокот на овој октомври 2018
ја постави и античка=етничка Македонија.
Бидејќи Македонците се домородни во Македонија мора да прекини спогодбата со циганските Грци (Еладци),
расистичко- фашистичкиот Рамковен договор со Арнаутите и со Бугарите на Габорис габор татарски. (ФБ- 23.
10.2018) Русите ги ослободиле Елада и Бугарија- ги презеле Германците. Следи Елада била 100% баварска !
ПА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА, ПОД ОКУПАЦИЈА НА СРБИЈА, ЗА ВРЕМЕ НА
ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА, МИСЛЕЛЕ ТИЕ БИЛЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД БУГАРИТЕ. ПА ТИЕ СЕ УБЕДИЛЕ, ТИЕ
СРПСКАТА ОКУПАЦИЈА ЈА ЗАМЕНАЛЕ САМО СО БУГАРСКАТА- МАСОВНО ТИЕ БИЛЕ ПРОТИВ БУГАРИТЕ!
Вчера (22.10.2020) ми беше испратено преку YuoTube како во мај 1941 година Бугарската војска влегува во
Охрид. Во филмот се гледа како Охриѓани ја очекуваат Бугарската војска. Тоа било оправдано затоа што
српската окупација била тешка и злочинечка. Па следела и фашистичката грозна окупација на Бугарија, а и
арамиската Бугарија: биле однесена златна маска на античка Македонија..., сквернување на гробот на св.
Климент, оплачкување сè што било вредно. Во ваквите злостори не заостанувало и со Цар Самуил, син на
татко Никола, намесник поставен од Македонската династија, секако и оставштината на Комнени, со имотот
на Цар Самуил. Крадење на круната...лустерот од Офицерски дом во Скопје...Па тие се надевале, Бугарија ги
ослободила Македонците од српската окупација итн. За подобро да ја објаснам состојбата, Македонците не
биле изроди на својот род, одушевувањето на Македонците не било ништо различно од она што било познато
во историјата: Персискиот крал Кирос 539 г.п.н.е. го освојува Вавилон. Всушност, Персијците не го освоиле
Вавилон туку Вавилонците Повеќебожци со помош на Кирос го ослободиле Вавилон. Во Вавилон тогаш
кралувал кралот Набонид (Набонис). Бидејќи тој бил еретик, против повеќебожеството, Вавилонците го
срушиле својот крал. Така Вавилон потпаднал под Персија, се ослободил од Набонид со еднобожеството
наследството на египетскиот крал Ехнатон. Александар Македонски со Македонците го ослободил Египет од
Персијците. Следи што било со Египет ?! Египтјаните го заменале персиското ропство со македонското итн.
Како што историјата во минатото се повторувала, и тоа се случило со во Охрид..., кои страдале од Србите.
Како што Египтјаните биле во ропство под Персија, па под Македонија, и конечна под Рим, истото било и со
Македонија: под Римската Империја со Источноримско Царство само како возбновено Македонско Царство
со Никомедија Илирот Диоклецијан, Тракиец Константин Цариград..., Македонска династија сосе македонска
ренесанса, и Македонците Комнени. Комнени биле и султаните (Јозеф фон Хамер, Ланге), што го признал и
султанот Мехмед Втори...Македонија потпаѓа под Османите, кои биле Комнени. Комнен бил Македонецот
Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег)...Па Македонец бил и Али Мохамед, крал на Египет, со семејство до Насер...
По Балканските војни Егејскиот дел на Македонија подпаднал под Елада, Вардарскиот дел на Македонија под
Србија и Пиринскиот дел под Бугарија. Па со создавање на Шкиптарија и размена територии дури и под неа.
Бидејќи Вардарскиот дел бил под Србија, Србија си стекнала свои подржувачи, кои многу подобро живееле
од мнозинството Македонци. Бидејќи мнозинството многу страдало, тоа барало ослободител, како што го
наведив со Вавилон и Египет. Кога навлегувале Бугарите, за мнозинството Македонци Бугарите биле само
ослободители- историската традиција. Меѓутоа, Македонците српското ропство го заменале со бугарското.
Бидејќи малцинството Македонци ги замениле српските со бугарските привилегии, мнозинство Македонци со
пушката в раце се бореле против фашистичка Бугарија. Следи со АСНОМ со македонска држава, македонска
нација, македонски јазик и македонска историја. Ова Бугарија не го признава- Бугарија денес фашистичка!
(ФБ- 23.10.2020) Фашизмот на Бугарија продолжува од време на изродот Тодор Живков и трае сè до денес !
БИДЕЈЌИ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ОД 1858 ДО 1864 БИЛ САМО СУЛТАНОВ ГРК, ЕБАТИ БУГАРСКАТА ИСТОРИЈА !

Следи од 1858 до 1864, Бугарскиот преродбеник Васил Левски бил грчки монах. Пред 1870 год. немало
Бугарска црква, султанова Бугарска егзархија, порадишто православните биле султанови народи ! И па
Васил Левски бил грк- припадник на Цариградската патријаршија, а Гоце Делчев бугарин припадник на
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Бугарската егзархија. Бидејќи само со Берлинскиот конгрес 1878 година било создадено султаново бугарско
кнежество Бугарија, а бугарска држава имало само во 1908 година, бугарска држава со бугарски народ 1908 г.
СПОРЕД ЃОРЃИЕВ, „ЗНАЧЕЊЕТО НА ТЕРМИНИТЕ ‘БУГАРИН’ И ‘МАКЕДОНЕЦ“ ПРЕД 1000 ГОДИНИ И
ДЕНЕС НЕ СЕ ИСТИ“! БЕЗ БУГАРСКИ НАРОД, А ОД 1870 ГОДИНА ИМАЛО САМО СУЛТАНОВИ БУГАРИ !
Константин (Кирил) и Методиј биле Римјани (Ромејци) од Солун. Солунчани биле Христијани со коине (19 век
само таканаречен старо-грчки), кој бил службен и христијански јазик. Околу Солун постоеле само Склавини=
Повеќебожци обожователи на египетското божество Хорус што било по смртта на Александар Македонски
Македонската династија го поставила за намесник Никола, таткото на Самуил. Тие биле Римјани (Ромејци).
За Самуил постојат докази дека владетелската област била Склавинија за време на царот Хајнрих II (10021024). Следи тогаш се споменувале: Roma, Galia, Germania и Sclaunia. Па се работело само за Склавинија на
Склавини со склавински јазик. Склавинскиот јазик бил варварскиот на Пелазгите (Македонците и Хелените).
Стојан Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990, го наведува ова:
„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“. (Нација само со/по Француската револуција, Р.И.)
Значи, „сите овие балкански ‘царства’ претставувале ефемерни имитации на византиското царство“, кое било
само римско (ромејско). Па ова било повод Еладците и во 19 век да бидат Римјани (Ромејци), што го навел
Фергусон. Тој како и сите други биле изненадени што Хелените во Елада не говореле со коине (тн.старо-грчки
јазик) кој бил царски јазик на македонската династија Василиј I Македонски ...Василиј II Македонски...Јазикот
коине бил царски јазик на Цар Самуил...Цар Душан...и сите бугарски владетели. При тоа Цар Самуил ја имал
само Охридската црква, а Бугарите само Трновската црква. Ова не било сè 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
едно: само Македонци- Во ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил наречен Rex.
Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo. Македонски биле Софија (Ланге), а пак Пловдив бил
главниот град на Македонија. И сè ова говори Подунавјето било во Македонија, а таа се протегала до реката
Дунав што се променало со Цојне (1808) во Балкански Полуостров. А Булгари со Булгарската егзархија било
дело само на султанот, со центарот во Цариград до центарот на Цариградската патријаршија. Тогаш Грците и
Булгарите не биле етнички народи туку само едно црковни цариградски народи- бугарска држава од 1908
година и јазик од 2/2 20 век (Х-Л.Штепан) (само по 1974 година, Р.И.).
Бидејќи бугарска држава немало сè до 1908 год., која била германска, Самуил не бил Бугарин=Татарин.
Бидејќи според Сефтерски, кај Симеон дома се говорело само бугарски (татарски, чувашки) јазик, а кај Цар
Самуил народен брсјачки, црковен старословенски и царски коине (т.н.старогрчки), кој бил само еден:
Александријски Птоломејов јазик од 300- та г.п.н.е., тој бил ромејски јазик. Па Ромејци биле Еладците во 1949
година (Фергусон). Па само за лудаците Бугари Самуил бил булгарин, а без бугарска Трновска црква.
Со укинување на Охридската архиепископија во 1767 год., дело на ненадлежниот султан, и создавање на
султанова Бугарска егзархија 1870 г., само султанови црковни народи: султанови Грци и султанови Бугари.
Следи Ханс- Лотар Штепан наведува: „Во 1870 год. султанот даде одобрение за афтокефалната Бугарска
православна црква, Егзархијата. Подоцна султанот се фалеше дека со тоа набил клин, кој има долготрајно
дејство врз односите помеѓу Бугарија и Грција. Ова и навистина се случи, но на прво место беше на товар на
Македонците, и тоа не само на нивниот јазик и идентитет, туку и на егзистенцијата на целиот народ“.
Ова било повод Македонците меѓусебно да се истребуваат само како султанови Грци и султанови Бугари!
Еј кутри Бугари и бугараши, вие не сте биле етнички Бугари (Татари) туку клиносани од султанот Бугари !
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Еве да се образложи се наведува примеров: 1870 година...Кузман Шапкарев...Едва се ослободивме од Грците
...Зар Сега Бугари ли да станеме... (Правда, Цариград, 30.11.1870) Овие биле само црковни народи, а никако
етнички ! (ФБ- 24.10.2020) Сè ова говори дека Бугарија била, е и ќе биде вечно македонски непријател број 1!
НАСПРОТИ МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА ОТСЕКОГАШ СЕ И СЕКОГАШ Ќ Е БИДАТ МНОЗИНСТВО,
БУГАРИТЕ ВО 2030 ГОДИНА НА ТУРЦИТЕ И ЦИГАНИТЕ ЌЕ ИМ БИДАТ МАЛЦИНСТВО. А ПАК, ВО ЕЛАДА
НИКОГАШ НЕМАЛО ЕДЕН ЕЛАДСКИ НАРОД ТУКУ ВО ЕЛАДА ЖИВЕАТ ПОВЕЌЕ НАРОДИ, БАВАРСКИТЕ
ЕЛАДЦИ, ВЛАСИТЕ ВО ТЕСАЛИЈА И ЕПИР КОИ ОПСТОИЛЕ НАЈГОЛЕМИ ГРЦИ КАКО ПРИПАДНИЦИ НА
ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА ВО ОСМАНОВОТО ЦАРСТВО НЕПЛАЌАЛЕ ПАШАРИНА... СО МНОГУ
ПРИВЛИЛЕГИИ. ПА МАКЕДОНЦИТЕ ДУРИ СЕКОЈА ГОДИНА МОРАЛЕ ДА СИ ЈА ОТКУПУВААТ СВОЈАТА
ГЛАВА ОПСТОИЛЕ НАЈБЕДНИ. БИДЕЈЌИ ВЛАСИТЕ ВО ТЕСАЛИЈА И ЕПИР СЕ ПОГОЛЕМИ ГРЦИ И ОД
САМИТЕ ЕЛАДЦИ ОД ЕЛАДА, НИКАКО НЕ ГО САКААТ ВЛАШКИОТ ЈАЗИК, А ВО Р.МАКЕДОНИЈА ТИЕ ВО
ПОЛЗА НА ГРЦИТЕ СЕ БОРАТ ЗА НИВ И ВЛАШКИОТ ЈАЗИК ДА ИМ БИДЕ ВНСЕНИ ВО УСТАВОТ, ШТО Е И
ОСТВАРЕНО, ШТО Е ВО ПОЛЗА НА ГРЦИЈА ЦИГАНЛИЈА САМО СО ЦЕЛ ДА СЕ ИЗБРИШИ СÈ НАШЕ ШТО Е
МАКЕДОНСКО. ПАК, ЗА АРНАУТИТЕ КОИ ВО 1997 ГОДИНА СЕ БОРЕЛЕ ДА ЈА ПОДЕЛАТ ШКИПТАРИЈА НА
ДВА ДЕЛА, ЈУГ НА ПИТОМИТЕ ТОСКИ (ШКИПТАРИ) И СЕВЕР ДИВИТЕ ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ). ТОКМУ
И ОВАА ПОДЕЛБА ЈА СПРЕЧИЛЕ СОЗДАВАЧИТЕ НА ШКИПТАРИЈА, АВСТРИЈА И ИТАЛИЈА, ТВОРЦИТЕ НА
ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК КОДИФИЦИРАН ВО 1972 ГОДИНА КОГО ГЕГИТЕ ВО ЦРНА ГОРА ВО 1980 ГОДИНА
ГЕГИТЕ (КАВКАЗКИ БЕЛОКАПЦИ) НЕ ГО РАЗБИРААТ. СЛЕДИ ТИЕ ВОН ШКИПТАРИЈА НА ПРАВОСЛАВНИ
ПРОСТОРИ, ВО ОДНОС 90% ГЕГИ И 10% ТОСКИ, ГИ ОБЕДИНАЛ ИСЛАМОТ. ЗА ДОКАЗ ДЕКА ТИЕ И СÈ ДО
ДЕНЕС НЕ СЕ ЕДЕН НАРОД, ТИЕ МЕЃУСЕБНО НЕ ОПШТЕЛЕ, НЕ СТАПУВАЛЕ ВО БРАКОВИ, И ТИЕ КАКО
ДВА НАРОДИ, МЕЃУСЕБНО НЕ СЕ РАЗБИРААТ... А ИСТРЕБУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ И МАКЕДОНИЈА
КОИ САМО ТИЕ ПОСТОЕЛЕ, БИЛО ДЕЛО БАНДИТИТЕ НА ВАТИКАН ОД 1071 Г., ЕВРОПА, САД И НАТО !
СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ ТВРДИ, ФИЛИП МАКЕДОНСКИ И ДЕМОСТЕН ГОВОРЕЛЕ СО ДВА РАЗЛИЧНИ ЈАЗИЦИ ЗА
КОИ БИЛ ПОТРЕБЕН ПРЕВЕДУВАЧ, ТОЈ ИЗУМИЛ ДЕКА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО ВАРВАРСКИ=
ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.ПЛАТОНОВ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК;ТЕОФИЛАКТ ОХРИДСКИ-МАКЕДОНИЈА ВАРВАРСКА!
По пропаѓањето на Источното Римско Царство, така наречена Византија само од со Волф (1516-1580),со него
почнале студиите за наведеното царство. Ваквото задоцнување само по уништувањето на Царството, од кое
сè било оплачкано, се мислело, коине бил старо- грчки јазик, кој произлегол од Елада. Па токму само поради
јазикот коине се тврдело, Хелените говореле на коине, а коине бил само хеленски јазик. Следи Македонците
како варвари биле со посебен јазик од Хелените, и тоа само поради коине (19 век така наречен.старо-грчки).
Со тоа што коине бил само македонски Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматики и прв речник
биле составени само од 300- та г.п.н.е., коине немал врска со Балканот и Мала Азија туку само со Египет каде
владееле Птоломејците. Токму само во Александрија Илијада од службениот јонски јазик на Атина со Елада,
што било и кај Филип со Александар Македонски,на коине била преведена само во 3 век п.н.е.Не случајно, сите дела кои биле преведени и пишани на коине биле само по таа 300- та г.п.н.е., и тоа само во Александрија.
Авторите пишуваат, Хелените изчезнале- тие не го говореле хеленскиот јазик коине туку словенскиот јазик.
Ваков став имал и Јакоб Филип Фалмерајер (1790- 1861)- тој запишал, тие во Средниот век сосема
подлегнале на словенизацијата и тој народ како таков од тогаш всушност и не постои.
Се говори за Фалмерајер (19 век) и Фолф (16 век). Па тоа сè било само од 16 век. Значи, збрките почнале да
се јавуваат од 16 век- тогаш се говори за Византијци, и не се знаела вистината. Еве што Георги Острогорски,
на стр. 6, пишува: „...секогаш не се правеше разлика меѓу античката и византиската книжевност“- тогаш се
мислело, коине бил антички јазик, на Елада, кој произлегол од атичкиот, иако Лукијан (2 век) кажал на атички
не се пишело, а Аријан пишувал само на јонски, латински и коине, но никако на атички говор на кого и не се
пишувало. И Григор Прличев пишел на коине, но не на брсјачкиот. Бидејќи еладскиот јазик бил реформиран
коина, кој станал службен од 1868 година, Григор Прличев не го познавал еладскиот- катаревуса на Кораис.
По 16 век следел 17 век- Во тој век живеел Ј.Френсхајм. Тој двете први книги изгубени од Квинт Куртиј Руф ги
напишал според повеќе автори, ама внел дека коине постоел за време на Александар Македонски. Книгата
на Куртиј за Александар излегува со двете книги на Френсхајм во 1648 и 1670 година. Се потврдува, за коине
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фалсификатот бил направен само во 17 век, а авторот Руф не бил антички туку од 9 век н.е.- најстар манускрипт бил од 9 век, а книгата е печатена во 1470 и 1472 година. Очигледен фалсификат на Рим- Ватикан.
Бидејќи во Елада се говорел само варварски= пелазгиски, на кого говорел Платон, кој бил само тн.словенски,
Македонците и Хелените во Елада не биле словенизирани туку тој словенски јазик бил на Хомер (Пасоф1815, Чулкас- 1907 итн). Секој оној Македонец кој пишува, Хелените и Македонците биле посебна раса со
посебен јазик за кого бил потребен преведувач, тој изумил дека Македонците говореле само на варварски=
пелазгиски= тн.Платонов= тн.словенски јазик, и на вистината за Македонците и нанесува огромна штета.
Бидејќи моите книги се само мои, со свои ставови, поради кои не ми беше дозволено да објавувам во
„Македонско сонце,“ во полза на друго лице, кое станало најбитното, дури снима филм за расата и јазикот на
Македонците, се создаваат збрки кај Македонците не само овде туку и во странство- македонските
иселеници, во иднина со штетни последици. (ФБ- 22.10.2016) За Теофилакт Охридски Македонија варварска
земја, градот Кичево на варварски јазик ! Пак, варварски јазик бил само народен, а коине христијански јазик!
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КОИНЕ (19 ВЕК СТАРО-ГРЧКИ) НЕ БИЛ ПОЗНАТ ЗА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ!
СЛЕДИ ЖИТЕЛИТЕ ВО ЕЛАДА СО АТИНА СЕ ОДРОДИЛЕ ОД ХОМЕРОВИОТ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ОД 19 В. !
Во ниедна книга од антички автор за Александар Македонски не се наведува јазикот коине. Ова било само
поради тоа што коине (во 19 век таканаречен старо-грчки) во негово време не постоел. Книга во која се говори
за јазикот коине е само книгата на Квинт Куртиј Руф, Историја на Александар Македонски, и тоа во двете први
изгубени (уништени) книги, кои биле дело на Ј. Френсхајм во XVII век. „...ги пополнил лакуните во ракописите
на оригиналниот текст, според податоци, преземени од Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин“. И следи
Френсхајм направил фалсификати. Имено, тој говори за Евреите, а Евреи не наведуваат Херодот, Тукидид,
Платон и античките автори кои пишувале за Александар Македонски. Евреи не наведува ниту К.К.Руф. А се
говори за Германи- такви никогаш немало туку само Келти. Дури Грци, а овој поим се употребува од 9 в.н.е.
Ова се совпаѓа со наводот за книгата на авторот К.К.Руф: „...Сочувани се повеќе манускрипти од неговото
дело, но ниеден не е постар од IX век...“- само 9 век.
Ласкавиот прекар Велики го добил Александар Македонски „два века по неговата смрт“- без Велики.
Пак, книгата е печатена „во Венеција 1470 година, а две години подоцна 1472 година во Рим. Следи првото
издание со суплементите на Френсхајм излегува 1647 година во Стразбург а уште едно такво издание се
печати во 1670 година...“. Во книгата се користи дури и поимот Епир, кој бил внесен за време на цар Нерон...
Еве го фалсификатот за коине: II- 12: „Откако...И овие се по род од Ајолида, но зборувале варварски јазик,
зашто се беа одвикнале од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку
затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а
паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Се мисли само на коине- варварски народен, Р.И)
Секој луд може да верува: „нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот
јазик, а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Без коине дотогаш, Р.И.)
Она што се говори во VI-9 и 10 за со Филота, се однесува на јонскиот јазик кој го внел кралот Архелај.
Александар Македонски го освоил Египет, основал град Александрија, во кого владееле Птоломеите со својот
пелагонски говор- битолскиот. Тие го заменале старо-египетскиот со коине. Па за коине да го замени староегипетскиот, тој морал да произлезе од семитскиот староегипетски јазик. Следи за коине првиот речник и
граматика биле составени во 300-та г.п.н.е. Ова било повод Илијада од јонски јазик кој бил само Хомеров
(словенски Пасоф- 1815 и само славо-македонски Чулкас- 1907) само во Александрија, и тоа само по 300- та
г.п.н.е., во 3 век п.н.е. да биде преведена на коине. Бидејќи Апостол Павле не го познавал јонскиот на Атина
туку само коине, коине станал прв христијански јазик. Со тоа што со коине и неговиот наследник катаревуса
од 1868 год. не се разбира-л Хомеровиот јазик, коине бил семитски од Египет. Па и Македонците во Пакистан
коине не го познаваат.
Со наведеното се потврдува, жителите во Елада се одродени од Хомеровиот јазик само од 19 век. Па ова го
потврдува дури Фалмерајер- тој во Елада видел таму живеат Словени, со словенски јазик, а не со коине. Во
прилог бил и Макс Фасмер (1941). Според него, темниот вокал кој бил само словенски бил во употреба во
Елада, а на Крит имало словенски називи пред 6 век. Следи словенски преселби немало... (ФБ- 20.10.2019)
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СПОРЕДУВАЈЌИ ГИ ЗБОРОВИТЕ ВО НА ИЛИЈАДАТА ОД 6 ВЕК П.Н.Е., ХОМЕРОВИТЕ=Т.Н.СЛОВЕНСКИ ВО
МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ (300 Г.П.Н.Е.) И ВО НАСЛЕДНИКОТ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ИМА РАЗЛИКИ!
Бидејќи на Пеисистратос=Пизистрат во 6 век п.н.е., за потребите на Атина, му требало дело слично како и на
Гигамешовиот еп итн., следело неговиот Редакциски одбор составил од повеќе простори дело. Во Илијада се
најдуваат зборови на Хомеровиот јазик, кој бил само наш словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и само
наш славо- македонски (грчки лингвист Чулкас-1907) со говорот од Лереин, сосед на Битола, во Пелагонија....
Следи Чулкас избројал 4000 збора, кои ги говореле Леринчани. Што значи македонски од нашата Пелагонија.
Бидејќи Македонците владееле со Египет, во 300-та г.п.н.е. во Александрија Птоломејците извршиле голема
улога, заменувајќи го староегипетскиот со својот наследник, македонскиот коине. Бидејќи првата граматика и
првиот речник биле составени во 300-та г.п.н.е., сите дела на коине кои биле преведени и напишани биле
само по таа 300- та г.п.н.е. Па Илијада била преведена од јонски на македонскиот коине само 3 век п.н.е.
Како што за време на Птоломеите се извршило реформа на староегипетскиот во коптски фараонскиот јазик
пред Ехнатон да го внеси староегипетскиот како службен јазик, со кој не се разбира Хомеровиот, Константин
Филозоф (Кирил) направил исто- од коине тој ги отстранил семитските зборови и се дошло до наш Хомеров...
Бидејќи македонските говори од 6 век п.н.е. сè до денес се доразвивале, на почетокот биле слоговни- кратки,
потоа зборовите добивале дообјаснувања, со што тие станувале подолги итн. Следат збрки. (ФБ- 21.09.2019)

КАКО ШТО КОНСТАНТИН (КИРИЛ) И МЕТОДИЈ ТВОРЕЛЕ НА СКЛАВИНСКИ, ИМАЛО ДРУГИ РИМЈАНИ !
БУГАРСКИОТ КРАЛ ИВАН АЛЕКСАНДАР- МАКЕДОНЕЦОТ НАРАЧАЛ ПРИКАЗ НА СКЛАВИНСКИ ЈАЗИК !
Па историски е познато дека Константин (Кирил) и Методиј твореле на склавински јазик кој бил варварски
(Прокоп, Јордан) на Пелазгите, кои биле Хелените и Македонците. Дури Хелените во Јонија биле варвари.
Варвари биле Македонците. Следи името Хелен и Македон биле митолошки, од ист род. Значи, едно исто!
Како што Солунските Браќа од македонски Солун твореле на склавински=варварски јазик од македонските
Склавини, кои биле само Повеќебожци, на склавински=варварски јазик твореле и други римски (ромејски)
автори. Таков бил источноримскиот (источноромејски) автор Манасес од 12 век. Тој ја напишал историјата
што било по нарачка на бугарскиот крал Иван Александар. Во неа се говори за крстењето на бугарскиот крал
Борис, војната на кралот Крум со царот Никифор... Римјаните твореле на коине и црковно-словенскиот јазик.
Па што сакале и што биле бугарските кралеви ? Следи само едно: Македонци- Во ватиканскиот препис на
Манасиевиот летопис, ханот Крум бил наречен Rex. Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo.
Се заклучува, историјата ја нарачал бугарскиот крал Иван Александар, кој самиот си се нарекол Македонец !
Бидејќи бугарските кралеви биле само македонски, Солун бил само македонски, Бугарија е 100% лудница !
(ФБ- 26.10.2020) Античките Македонци биле варвари. За Теофилакт Охридски Македонија варварска земја...!
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПАКИСТАН СЕ СО ИСТИ ГРАДЕЖИ КАКО НА БРИГИТЕ (ПЕЛАГОНИЈА ДО ДРАЧ), СО
БРИГИСКИОТ БОГ АРЕС=ЈАРЕС=ЈАРЕЦ КАКО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ, МАКЕДОНСКИОТ КРАЛ ПИР
СО ЦАР НЕРОН ДО ОБЛАСТ ЕПИР И СКЕНДЕРБЕГ МАКЕДОНЕЦ(ФРАНСО ПУКВИЛ)КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА
И ЕПИР, НАСЛЕДНИКОТ НА КОМНЕНИТЕ МАКЕДОНЦИ (...Р.ЛАНГЕ...) И СО ЈАЗИК КАКО ВО ГРАД ВЕЛЕС!
(ФОТО) ТАЈНА – НЕ ЗНААТ ЗА РАК: Мени на НАЈЗДРАВИОТ народ на светот!, 23.09.2020- Екран, 26.10.2021.
Нивното потекло е обвиткано со тајна. Тенот им е посветол од сите соседни народи, а нивниот јазик
(бурушаски) е повеќе сличен на баскискиот отколку на кој било друг што ги опкружува.
На крајниот север на Пакистан, во планинската долина Хунза, која се наоѓа во регионот Гилгит-Балтистан,
луѓето живеат до 120, 130 години. Некои од нив дури го прославиле и својот 145-ти роденден пред да заминат
од овој свет. Точниот број на години е тешко да се утврди затоа што Хунзите немаат извод од матичната
книга на родените, ниту докази за да ја поддржат нивната виталност.
Во остатокот од Пакистан, очекуваното траење на животот е 67. години, но на покривот на светот, во
изолираните пустини на Хималаите, владеат сосема различни закони за живот и смрт. Истражувачите
забележале дека жените можат да забременат многу доцна, во шеесеттите години и подоцна, а исто така се
верува дека не страдаат од рак. Научниците бараат објаснување во животната средина и храната.
Хунзите пијат вода од исвори, одгледуваат своја храна и бидејќи се отсечени од околните градови, тие не
јадат ништо преработено. Кајсиите често се наоѓаат на нивното мени, а за време на постот со денови или
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дури месеци, тие не јадат ништо друго освен свежо исцеден сок и семки од тоа супер здраво овошје. Месото
не им е на менито секој ден, доминираат житарки и зеленчук. Тие вежбаат јога, вежби за дишење и
медитација.
Нивното потекло е обвиткано со тајна. ПТенот им е посветол од сите соседни народи, а нивниот јазик
(Бурушаски) е повеќе сличен на баскискиот отколку на кој било друг што ги опкружува. Се шпекулира дека тие
се потомци на војниците на Александар Велики кои не можеле да го следат, туку решиле да останат на
Хималаите. (Баскискиот како јазикот на Велешаните од Велес поврзано со од на Ј.Цвииќ- О.Л.Пјановиќ, Р.И.)
КАКО Е МОЖНО ВО ИМЕ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ПАРТИЈАТА (ВМРО-ДПМНЕ...), ЗДРУЖЕНИЕ... И
БИЛО ШТО ДА НЕ ПОДНЕСЕ ТУЖБА ЗА ПОДЕЛБАТА НА МАКЕДОНИЈА, ПРОТИВ БУКРЕШТАНСКИОТ
ДОГОВОР, ГЕНОЦИДОТ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА И ОДРОДУВАЊЕ НА
МАКЕДОНЦИТЕ ОД 1981 ГОДИНА КОГА ЕЛАДА БЕШЕ ПРИМЕНА ВО ЕВРОПА, ФИНАНСИРАЈЌИ ВО ЕЛАДА
ДА СЕ ГРАДАТ ГРАДИНКИ САМО ЗА МАКЕДОНЧИЊАТА ДА УЧАТ ЕЛАДСКИ ЈАЗИК ДИМОТИКИ- ТОЈ БИЛ
ОД 1977 ГОДИНА, А НЕ КАТАРЕВУСА ПРИЗНАТ ОД 1868 ГОДИНА, НАСЛЕДНИКОТ НА КОИНЕ (19 ВЕК
Т.Н.СТАРО-ГРЧКИ), НАСЛЕДНИК НА СТАРО-ЕГИПЕТСКИОТ, СО КОИ НЕ СЕ РАЗБИРА НАШИОТ ХОМЕРОВ
СЛАВО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (ГРКОТ ЧУЛКАС- 1907, ПРИПАДНИКОТ НА ЦАРИГРАДСКАТА
ПАТРИЈАРШИЈА); НИКОЈ НЕ ЈА ТУЖИЛ ГЕРМАНСКА БУГАРИЈА ОД 1913 ГОДИНА ЗА ГЕНОЦИДОТ ВРЗ
МАКЕДОНЦИТЕ ОД ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА, КАКО И ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА ЗА ВРЕМЕ НА
ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА; НИКОЈ НЕ ГИ ТУЖИЛ И АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ЗА
ГЕНОЦИДОТ ЗА ВРЕМЕ НА ОСМАНОВОТО ЦАРСТВО, ФАШИЗМОТ И ПОТОА, ПА ДУРИ И ВО 20 И 21 ВЕК;
СЛЕДИ САМО СО СРБИЈА ИМАМЕ ИСТОРИЈА И НЕКОИ НЕРАЗРЕШЕНИ СПОРОВИ, ЗА КОИ ДРДОРАТ
БУГАРАШИТЕ; БУГАРИ БИЛЕ САМО ТАТАРИ СО ЧУВАШКИ ЈАЗИК НА КОГО ДОМА ГОВОРЕЛ СИМЕОН СО
СВОИТЕ ГАГАУЗИ КОИ ВО ПРВИТЕ ПОПИСИ БИЛЕ САМО СТАРИ БУГАРИ, БЕЛЦИТЕ НОВИ БУГАРИ, ШТО
ГО ЗАБОРАВИЛЕ НОВИТЕ БУГАРИ КОИ БИЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ- МАКЕДОНИЈА БИЛА СÈ ДО РЕКАТА
ДУНАВ...А И БИДЕЈЌИ ВАКВА БИЛА И Е СОСТОЈБАТА, ВО Р.МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНСКО НАЦИОНАЛНОБЕЗ БИЛО ШТО МАКЕДОНСКО, СО ТЕШКИ ПОСЛЕДИЦИ КОИ НИКОГАШ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ НЕМА ДА
ЗАВРШАТ. ВО ПРИЛОГ НАВЕДУВАМ ЕДЕН ДОКАЗ: ОД 27.12.2017 СЕКОЈ МЕСЕЦ РЕДОВНО ПИШУВАМ ЗА
ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК САМО КАКО НАШ СЛАВО-МАКЕДОНСКИ НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС
ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), ТАА ДА СЕ ПРИФАТИ, ПА ПРЕВЕДЕ НА АНГЛИСКИ А И
ИСПРАТИ НАСЕКАДЕ..., СО ШТО ЌЕ МОРА ДА ПОБЕДИ ВИСТИНАТА, МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДНИ,
СО ДНК-БЛИСКОСТ НА КРИТЈАНИТЕ, НО НЕ НА ПОДУНАВЦИТЕ И ЗАТКАРПАТЦИТЕ. ЗА ЖАЛ, САМО СЕ
МОЛЧИ. НИКАДЕ ЈА НЕМА ВМРО-ДПМНЕ, НИТУ ДРУГА ПАРТИЈА, ЗДРУЖЕНИЕ...СИТЕ СЕ САМО НЕМИ!
(ФБ- 21.09.2020) ВО Р.МАКЕДОНИЈА ТРАГЕДИЈАТА ПРОДОЛЖУВА, ЗАТОАШТО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМИ !
ПОВИК ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА Р.МАКЕДОНИЈА И ЧЕЛНИЦИТЕ НА МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ, КАКО И НА
ЗДРУЖЕНИЈАТА, УСТАНОВИТЕ И ДРУГИ ЗА ВИСТИНАТА НА ОДРОДЕНИТЕ ЕЛАДЦИ ОД САМО НАШИОТ
ХОМЕРОТ ЈАЗИК, А И ЗА ГЕНОЦИДОТ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК ВО САМАТА ЕЛАДА !
На 27.12.2017 објавив за Хомеровиот јазик само како славо- македонски на Леринчани од книгата на нашиот
Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907)! На ист ден секој месец поновувам, а се молчи!
Во Википедија се кажува: Чулкас „во 1907 година издава речник ‘Доприносите на кон двојазичноста на
Македонците во споредба на славофонскиот со грчкиот’ со над 4000 думи од македонските диалекти, кои
според него произлегуваат од дорскиот древногрчки дијалект“. Па овој а и другите биле само наши Хомерови.
Уште ако кон ова да се додаде и германскиот лингвист Пасоф (1815),кој наведува, Хомеровиот јазик бил само
словенски (чешки и словачки), Македонците со фалсификатот историја на Елада одма си завршуваме! ... Па
кои сме ние Македонците,што творците на соседните нови држави од 19 и 20 век нас не нарекуваат Словени?
Еве овде прилози: според Меиле и Веиле, „...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“!
“Документ кој датира од 1967-та, 1968-та и 1969-та година…извадок од светски признаената Вебстер
енциклопедија во која стои дека сите словенски јазици потекнуваат од македонскиот јазик...”. И сè е јасно!
„Заради иронијата на историјата, народот чии предци им го дадоа на Словените нивниот прв литературен
јазик беа последни на кои им се призна нивниот модерен јазик како словенски и различен од соседните
српски и бугарски“ (Славист Реџиналд де Бреј). Па и следи македонските говори биле од старата ера итн.
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Пак, Словенството било само според Слово, а имало и Божјо Слово. Токму ова постоело кај египетскиот
Птах, локалниот бог на Мемфис, Платоновиот и Христијанскиот LOGOS СЛОВОТО, што се најдува дури во
Евагелието на Св.Јован, што се чита на Велигден, проповедано и од Кирил. Русите пишеле само со црти и
рецки-тие биле „роцки (роски) народ“. Само по тајната христијанска мисија во Русија на Солунските Браќа,
Русите го прифатиле Словото и Божјото Слова. Токму и само ова било повод, Русите само во 860 година да
се изјаснат за Словени, што го наведува само цариградскио патријарх Фотиј во 860 год, а не пред 860 год.
Па и рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини-1601). (ФБ27.10.2020) Германците се залагаат за Пангерманизмот, а Русите за Пансловенизмот, страдаат Македонците!
БИДЕЈЌИ ЈАЗИКОТ КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ СЛИЧЕН СО ПЕРСИСКИОТ, КОИНЕ НЕ БИЛ ХОМЕРОВ
ЈАЗИК КАКО ШТО БИЛ ЈАЗИКОТ НА ХЕЛЕНИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ (ХЕРОДОТ,ТУКИДИД,ПЛАТОН...ЈУСТИН)!
Според Херодот, Тукидид, Платон...Хелените биле Пелазги, како што биле Македонците (Јустин). Па следи
јазикот на Македонците и Хелените бил само варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов- само наш
тн.словенски. Токму и затоа ниеден антички автор не напишал, Македонците со Хелените во Јонија сосе
Елада меѓусебно не се разбирале, и затоа ним им бил потребен преведувач.
Отстапување има само кај авторот Квинт Куртиј Руф, чиј настар манускрипт бил од 9 век, а книгата била
печатена само во 15 век. Од неговата книга првите две книги недостасувале- веројатно такви биле намерите
на Рим со Ватикан. Во нив Ј. Френсхајм во 17 век внел, јазикот коине (тн.старо-грчки) постоел за време на
Александар Македонски, и тоа наједноставно: одма веќе беше го заборавиле мајчиниот јазик и го прифатиле
новиот јазик (коине). Бидејќи ниеден човек во светот одма не го заборава својот мајчини јазик, за тој одма да
прифати нов тек тогаш непознат јазик, е предрско и неозбилно. Неговите дрскости биле прифатени со тешки
последици сè до денес. Ова важело и за следниов автор.
Харолд Ламб, Александар Македонски, Култура, Скопје, 1989, на стр. 274, пишува за Александар Македонски:
„Веќе имал средство за општење со луѓето; грчкиот јазик кој со општопознатиот трговски говор коине што се
разбирале на исток се до Вавилон. Од Вавилон на исток персискиот, јазикот на судовите и на трговските
центри, бил општо средство за општење. А научниците што ја придржувале војската откриле сличности меѓу
двата јазика...“.
Бидејќи персискиот и коине биле слични, тие не биле варварски= пелазгиски= тн.Хомерови= тн.Платоновисамо тн.словенски јазици. Следи само по 515 г..п.н.е. бил создаден новоперсиски јазик- следи тој го заменил
сиријскиот арамејски јазик. Исто така, коине го заменил старо-египетскиот јазик- коине бил само по 300-та
г.п.н.е. Со тоа што коине бил само наследник на старо-египетскиот во Египет, каде владееле МакедонцитеПтоломеите, коине не можел да биде разбирлив со нашиот пелазгиски= тн.словенски јазик. Коине како таков
не бил народен јазик, и затоа тој морал да се учи за тој и да се научи. Коине го учел и Григор Прличев- тој бил
наречен дефтер Омер: дефтер= де фтер= втер= втор Омер. (ФБ-27.10.2016)Хомеровиот словенски (Пасоф...)!
ДОКАЗИ ДЕКА ВО ЕЛАДА (ТН.СТАРА ГРЦИЈА) СЕ ГОВОРЕЛ САМО НА НАШИОТ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК !
Историски било потврдено дека во Елада (тн.Стара Грција) се говорел само наш тн.словенски јазик. Следи
според Херодот, Тукидид, Платон... во Елада се говорел само варварски јазик кој бил пелазгиски, всушност
само нашиот тн.словенски јазик.
Бидејќи Елада била Пелазгија, и Атина била пелазгиска, во нив друг јазик не можел да се говори освен само
на пелазгиски. Па истото било и за Македонците. Според Јустин, Македонците биле еден пелазгиски народ.
Овде се говори за народ. А ова било само поради тоа што само Македонците имале своја една држава, како
спротивност на Елада која никогаш не била една држава- таа била само град=држави. Па и токму затоа таа
никогаш немала свој еладски народ. Токму затоа следи секогаш Елада била македонска, а никогаш обратно.
Со наводот се докажува, не можеле Еладците да им го наметнат нивниот јазик врз Македонците ако тој за
помоќните Македонци не би бил разбирлив- досега историски е потврдено дека само владеачкиот народ го
наметнувал својот јазик врз потчинетите. Па бидејќи ваква била состојбата, зошто само Македонците би го
прифатиле еладскиот јазик ако тој за Македонците не би бил разбирлив ?! Следи заклучокот, Македонците со
своја држава и народ владееле врз Еладците со истиот варварски= пелазгиски јазик. А и со ова се потврдува,
Македонците и Еладците имале еден те ист јазик кој бил само варварски=пелазгиски јазик- Хомеров јазик.
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Бидејќи во Елада не бил службен атичкиот говор, на кого не се пишувало (Лукијан), се пишувало на јонскиот
јазик, јазик= говор, потврдено и со Херодот кој живеел и во Атина. Па и тој творел на јонскиот. Исто така, на
јонскиот пишувал и Аријан- тој Индијската историја ја напишал на јонски, иако тој пишувал и на коине (19 век
тн.старогрчки) и латински.
Па кои биле Јонците ? Според Херодот, Хелените во Јонија биле варвари. Па варвари биле и Македонците.
Дури Демостен говори за Филип Македонецот како варварин и тоа наспроти Хелените. Следи хеленски јазик
бил и јонскиот кој бил разбирлив во Атина, на кого била пренесена и Илијада. Токму со атинската Илијада на
јонскиот Македонецот Аристотел неа ја носи во Македонија. Следи дури и за време на Филип Македонски во
употреба бил јонскиот јазик со јонското писмо од Милет. Ова било само поради тоа што јонскиот имал долга
традиција, тој бил усовршен за пишување, но никако атичкиот на кого многу тешко се пишело. Јонскиот јазик
опостоил дури и за време на Јустинијан, кој во 529 година ја затворил Платоновата академија која била само
повеќебожна, а Римјаните (Ромејците) биле христијсни со коине. Следи за да се долови вистината, еве еден
пример со Григор Прличев. Тој пишувал извонредно на коине, кој бил христијански и тн.византиски јазик, но
многу тешко на брзјачкиот. Ова објаснува пишувачката традиција на Јонците била стара и развиена, но не на
атичкиот и брзјачкиот говор во 19 век.
Бидејќи овде се говори за Брзјаци, а според наводите на Херодот, Брзјаците живееле на бригиски простори,
бриг=бриж=брж=брз + јак = брзјак, кои ја создале Анадолија и Ерменија, а историски се говори во Мала Азија
и за Фригија, јазикот во Мала Азија, Балканот и Италија бил само еден те ист јазик. Еве го доказот: Дионисиј
Халикарнишки кој во Рим живеел во 1 век н.е. запишал, Римјаните говореле варварски и пелазгиски. Значи,
само на наш тн.словенски јазик. Дека ова така било, неслучајно, што овој најпознат јазичар она што го пиши
за Римјаните сите го одбегнувале. А како не ќе го одбегнувале, кога со неговиот доказ се потврдува дека во
Италија се говорел само наш тн.словенски јазик. Па Италија била само венетска. Значи, само тн.словенска.
Пак, латински бил наследник на коине. Латинскиот не го создал некаков си Римјан или било каков Латин, туку
само еден Греик (Грк) Лив Андроник, и тоа од 240 г.п.н.е. Значи, како што Рим со својот Ватикан со милениуми
не лаже за коине, не лаже и за латинскиот. Па како може коине и латински да се народни јазици,кога тие сè до
денес се само мртви јазици. Токму и затоа следи коинистите (тн.старо-грци) и латинисти се само мртви !
Римскиот историчар Прискус (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 година,
напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот, хунскиот и
латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“.
Се говори за готски, хунски и латински, а никаде го нема коине. Со ова се потврдува коине тогаш бил само
христијански јазик, но никако државен. Тој како единствен државен јазик постанал само со Хераклиус. Со ова
се заклучува, народен бил само варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик,кој бил тн.Хомеров, тн.Платонов...
јазик. Пак, коине бил само Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник биле составени
само во 300 г.п.н.е. само во Александрија. На него пишел Апостол Павле, но не на службениот јазик во Атина.
Коине како христијански, а Православно Царство била тн.Византија, бил и тн.византијски јазик (Фалмерајер,
1830; Хан, 1865...). Овде следи да се разликуваат, народен варварски јазик и државно- црковен јазик коине.
Бидејќи варварски=пелазгиски бил тн.словенски јазик, а Елада не можела да биде како посебна без ист наш
тн.словенски јазик, затоашто таа би се „удавила“ во тоа наше тн.словенско море. Па во прилог се наведуваат
само некои докази:
Макс Фасмер за Тесалија, на стр.85, пишува „Велегезитаи, чија област во 12 до 13 век се викала Велегезас“...
„чие образување воочливо се всогласува со името на Антите Тазиархос Доврагезас“. Антите и Склавините
имале ист варварски јазик кој бил на Пелазгите (Хелените и Македонците, според сите автори).
Макс Фасмер, на стр. 18, вели: „Конечно од 15 век уште за понатамошниот живот на Словените на Тајгетос
како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Канонос за Deutschland и северните земји
да се спомене, чие постанување Василјев (Buzeskul- Festschrift стр. 397 фф) го поставил во 1412- 1418
година. Таму Гркот (Ромеецот, Р.И.) исто така го опишува опкружувањето на Либек и таа земја ја нарекува
Stlavounia. Тој тогаш ја додал забелешката за сродноста на либекските Словени со Зигиотите на Пелопонез“.
Ова говори, таму се говорел само: варварски=пелазгиски=склавински јазик кој бил само наш Хомеров јазик.
Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Еладците како Македонците во 15 век
говореле само склавински= тн.словенски. А овој бил само варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов=
тн.словенски-народот говорел варварски, а според Теофилакт Македонски, Македонија била варварска земја.
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Ф.Ј.Фалмерајер (1836), на стр. 447, пишува: „На рамницата напротив, во селата и местата, на планините како
и на равниците, биле населени како четврт елемент Стлавиноите, т.е. наследниците на преостанатите оние
московитски и сусдалските Словени. кои делумно биле навлезени, делумно населени за време на
создавањето на големото бугарско царство на Полуостровото, и кои на сведоштвото на Атињанинот
Халкокондилас од Спарта до Кап Тенарус уште годината 1470 п.Хр. по обичај и јазик потполно биле слични на
московитските Сармати...“.
Значи, во 15 век од Москва се говорело тн.словенски јазик низ цел Балкан со 100% Елада (тн.Грција) ! Па како
може да опстои било каков хеленски народ со посебен јазик различен од само нашиот варварски=пелазгиски=
тн.словенски јазик, кој бил сличен на „московитските Сармати...“.?! Кога се говори за Московитските Сармати,
следи и рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини- 1601)...
Следи прашањето: кој бил тој хеленски јазик со кого би морало да има посебен хеленски јазик, неразбирлив
за Македонците и денешните нивни наследници- нашиот македонски народ ? Само коине ! Кој за него пиши,
дека тој бил јазик на Елада ? Фалмерајер и сите други !
Што Фалмерајер (1830) нашол во Елада ? Во неа немало Хелени кои би го говореле хеленскиот јазик коине
туку само Словени со словенски јазик и словенски акцент!
Па кои биле Словените ? Народ чиј јазик бил варварски= пелазгиски, на кого говорел Платон...
Авторите пишуваат, коине бил атички јазик ! Пак, Лукијан (2 век н.е.) од Самосота запишал, на атички не се
пишело- се морало да се преправа на коине! Па што напишал Аријан (2 век н.е.)- тој пишел на јонски, коине и
латински ! Па никаде го нема атички, како што во 19 век кај Григор Прличев го немало брзјачкиот говор, кој му
бил мајчин и татков јазик: јазик= говор. Тој бил Втор Хомер- првиот пишувал на словенски (Пасоф, Чулкас...)!
За ова самиот Рим си се наседнал ! На неговиот автор Куртиј Руф најстар манускрипт му бил само од 9 век, а
книгата е печатена само во 15 век. Само во оваа книга се говори дека коине постоел за време на Александар
Македонски. Тоа било во првата и втората книга напишана од Френсхајм кој ги напишал само во 17 век- лага !
Меѓутоа, во Елада се говорел како на московски говор ! Зошто ? Во 15 век тн.словенски говори биле блиски.
Ова било повод што во 9 век Македонската династија го задолжила Константин Филозоф од коине да ги
отфрли семитските зборови, и се дошло до црковенсловенски јазик, кој 100% бил тн.Платонов јазик.
Пак, еладскиот јазик катаревуса го прифатила Цариградската патријаршија само во 1868 година. Јазикот го
правел Кораис во Парис и тоа по налог на Виена и Минхен, и тој бил само реформиран коине, четирипадежен
како што бил германскиот. Бидејќи народот во Елада го немал дативот, а коине бил дативен јазик, се дошло
до димотики без датив. Конечен заклучок: без дативна Елада нема врска со коине.
Бидејќи Еладците биле вештачки и нов народ, најголем изрод на пелазгискиот јазик, итно да се прекинат сите
расправите за името и за сè друго македонско. (ФБ- 28.10.2014) Елада од руска станала баварска со знаме...!
МАКЕДОНЦИТЕ ИМААТ 9 ТОНА ВО МАКЕДОНСКАТА ГАЈДА, А СКОТИТЕ САМО 5 ТОНА.ПА МАКЕДОНЦИТЕ
СЕ СО 5 ВОКАЛА, А ШВЕЃАНИТЕ ДЕВЕТ ВОКАЛА. СЛЕДИ ШВЕЃАНИТЕ ДА СЕ СО 4 СЛОВЕНСКИ ВОКАЛА,
КОИ НЕ ПОСТОЈАТ ВО МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ) И ЛАТИНСКИ. ЕВРОПЈАНИТЕ
БИЛЕ 100% ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ, СЛОВЕНИТЕ СПОРЕД СЛОВО И БОЖЈО СЛОВО, ПРОПОВЕДАНО И ОД
КИРИЛ И МЕТОДИЈ СОЛУНСКИ! ДО КОГА ЌЕ НЕ ЛАЖАТ ЕВРОПЈАНИТЕ, КАНИБАЛИСТИ ДУРИ ВО 16 ВЕК?!
Овде за Катерина Велика се наведува: „Зербст долго време бил претстолнина на војводството Anhalt-Zerbst.
Софија Аугуст од Anhalt-Zerbst, подоцна Катарина Велика, царицата на Русија (1762- 1796), овде ја спровела
својата младост и годините на своето одрастување. Еден од водечките на француските авторитети за
старата словенска цивилизација, Луј Леже (Lous Leger), сакал да ги потсетува своите студенти: ‘Да познатата
царица ја знаела историјата на својата татковина малку подобро, можела на своите руски поданици да им
каже дека имаат принцеза со словенско потекло’ “. Пак, таа била „северна Семирамида“. Таа имала мноштво
пријатели Волтер, д Аламбер, Дидеро. Во Фигаро Бернар Бонилори за неа напишал:
„...била прва (те.) Катерина Велика, која ја обелоденила супериорноста на словенската раса. А особено
сакала да докаже, дека словенскиот бил првобитниот јазик на човечкиот род. Во едно писмо, кое му го
упатила на Грим 1784.г. таа пишувала дека старите Словени им дале свои имиња на најголем број реки,
планини, равници, и области на Франција, Шпанија, Шкотска и на други краишта...“. (Само словенско, Р.И.)
Темниот вокал го немало во коине и латински- тој е словенски. Него и женскиот род Вук Караџиќ ги отфрлил.
Следело сета Европа била само словенска со темниот вокал, кој постои во шкиптарскиот (ë), влашкиот (ã), па
романскиот, португалскиот, во сите француски јазици (50% Французи), германскиот ä=ae, ö=oe, ü=ue, со трите
можности на теменвокал e=ë. Па Шведска=Сведска=с вед ска- 100% е тн.словенски. Во шведскиот јазик има 9
вокали (самогласки), а во македонскиот 5. Вокалите (самогласките) во шведскиот јазик се следниве: a , o , u ,
å , e , i , y , ä , ö. Не-Словените во Европа биле само едно: одродени Словени, и ништо друго и никако инаку!
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Во Пелагонија не се носеа пантолони, што долго време беше дури после 1953 година, што јас тоа го паметам.
Па тогаш машките носеа фустани (кошули). Бидејќи Пелагонците од 14 век со векови до со до Втора светска
војна беа плачкани, тие беа премногу сиромашки- мноштво семејства немаа средства за да си изградат куќи
со чврста градба. Токму и затоа по пелагонските села градеа со ѕидови- плетари, кои беа обложени со кравји
балеги измешани со слама, а кровот беше покриен со растително потекло. И така тие лесно беа изложени на
запалување. Меѓутоа, тие имале добар термоизолационен ефект против студ и горештини. Ваквите традиции
авторите им ги припишуваат на Траките. Следи бидејќи Пелагонија била во Бригија, а едни автори говорат за
Бригите како Траки, а други Бригите им биле сосед на Илирите, за трети илирски Бриги (Елијан), Пелагонците
биле домородни со својот Хомеров јазик. Па Хомеровиот јазик бил само наш словенски (Пасоф- 1815) и само
славо- македонски (Чулкас- 1907), кого го разбирале Критјаните во 1913 година, но не и на еладскиот од 1868
година. Токму тој произлегол само од коине (тн.старо-грчки) од Александрија дело за време на Птоломејците
кои биле кавалџии, гајдаџии...пелагонски и пошироко македонски музички инструменти, познати од стара ера.
Во прилог се наведува тоа што Скотите носат пелагонски фустанчиња како во с.Кукуречани- битолско, чорапи
со пупки... Па нивниот ритам бил 7/8 македонски, со гајдата, со која свиреле Македонците. Следи одредот на
свирачите со гајдите и тапаните се наредени како македонската фаланга. Тоа што било опстоило и денеска...
Па Скотите си ја бараат врската со на Александар Македонски, за кого имаат споменик. Името скот=скот е на
македонски. Следи и Единбург само Единбург=един бург=булг вулг=волг=фолк=полк за народ до полка како
народна музика. Кон ова да се додаде и Бригија=Фригија=Фризија, бриг=Бриж, божицата Бригита во Европа.
Наведеното објаснува зошто Македонската гајда е поразвиена- Пецо Атаносовски: „Шкотската гајда има 5
тона ! Македонската 9 тона!“ Изворската вода не само што е најчиста, е најпитка, а дури најкристална итн.!
БИДЕЈЌИ ЕЛАМИТИТЕ ПИШЕЛЕ СО ЦРТИ, ЦРТИТЕ И РЕЦКИТЕ НЕ БИЛЕ ПИСМО НА СЛОВЕНИТЕ! ПАК;
БОГОТ ПЕРУН СЕ ОБОЖУВАЛ НА КАВКАЗИЕТО... И КАЈ ЕТРУРЦИТЕ- СЛЕДИ СЛОВЕНИТЕ СЕ 100% ЛАГА !
Учевме, Словените не биле писмени. А тоа било само заради тоа што тие не употребувале Кирилови слова
кои биле грчки...И дури Словените го обожувале богот Перун. За нив, Перун бил само словенски бог.
Иако Словените не биле писмени, тие пишеле со црти и рецки. Очевидна лага- Словените без слова биле
неписмени. Па следи бидејќи Кинезите немале слова, и тие биле неписмени. Секако, и Јапонците итн. итн.
Андрас К. Хајне, Помалку познати култури, наведува, Еламите пишеле со „црти-писмо“. Токму со тие црти и
рецки пишеле Словените. Секако, меѓу Словените во 9 век и Еламитите некое милениумче во старата ера
пишеле со црти. С.Робер вели, цртите и рецките биле руни- со Кирилични слова. Со руни пишеле Етрурците,
создавачи на Рим... Со руни пишеле Скадинавците, Германите...-Словените биле 100% лага.
Се говори, богот Перун бил словенски, а не дека богот Перун бил истоветен со Зевс (Афанасиев). Не само
што кавказките простори го обожувале Перун, тоа било и со рунските Етрурци, дури и во Перу. За Перуанците
биле битни секајцата, грмежот и дождот, на богот Зевс кој бил истоветен со Перун... (ФБ- 29.10.2018)
ДОКАЗОТ ШТО КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ САМО АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК САМО ОД
300-ТА Г.П.Н.Е. СЕ НАЈДУВА И ВО ВИКИПЕДИЈА, СЛЕДИ Р.МАКЕДОНИЈА ПОД НАЈИТНО ДА ГИ ПРЕКИНИ
РАЗГОВОРИТЕ СО ЕЛАДА (ТН.СТАРА-ГРЦИЈА) ВО КОЈА НЕ СЕ ГОВОРИ ХОМЕРОВ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК !
Еве што пишува во Википедија што денес (30.10.2016) од интернет го симнав-презедов:
„Коин (грчки: Ελληνιστική Κοινή[1] МФА: [kɔɪnɛ̝^], современ грчки МФА: [kʲiˈni ee̞ liniˈkʲi], "заеднички грчки" или ἡ
κοινὴ διάλεκτος, [i kʲiˈni ðiˈalee̞ ktoo̞ s], „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
александриски, хеленистички, патристички, заеднички или библиски 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 заветна христијанската Библија односно Septuaginta (грчки превод на Стариот завет).[4] Коин
е главен предок на модерниот грчки јазик“.
Се наведе: „александриски, хеленистички, патристички, заеднички или библиски грчки“.
Објаснување: на атички не се пишувало туку на коине што го навел Лукијан. Покрај на коине и латински се
пишувало и на јонски. Следи Аријан да пишува на трите јазика, но не на атичкиот. Во Атина службен бил само
јонскиот, кој го прифатил и македонскиот крал Архелај. Ова продолжило и потоа, дури и за време на Филип и
Александар Македонски. Се ова наведува на доказот, коине бил само по смртта на Александар Македонски, и
тоа како „александриски, хеленистички, патристички, заеднички или библиски грчки“.
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Коине бил само Александријски Птоломејов јазик, и тоа само од 300-та г.п.н.е. Коине го познавал Апостол
Павле. Бидејќи тој јонскиот не го познавал, само коине станал библиски јазик. Не случајно, за време на
Јустинијан Први како римјанин и христијанин латинскиот бил службен, коине христијански, а јонскиот
повеќебожен јазик. Ова било повод, Јустинијан Први во 529 година да ја затвори Платоновата академија во
Атина која биле повеќебожна со службен јонски јазик.
Се кажа дури и следново: „Коин е главен предок на модерниот грчки јазик“.
Модерниот тн.грчки катаревуса бил дело на Кораис, кој го реформирал коине- катаревуса станал службен
јазик само од 1868 година. Во Елада се говорел само народниот варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик.
Токму и затоа кога Фалмераер (1830) во Елада дошол во неа не се говорел хеленскиот јазик коине туку само
словенскиот- таму имало Словени, а не Хелени.
Бидејќи ваква била и официјалната вистина, Р.Македонија не смее повеќе да има било какви разговори за
било што македонско со Циганите од Елада (тн.Грција) со својот индијски музички инструмент бузуки од 1414 век кога на Пелопонез беа населени Индијци (Цигани) мали луѓе со темен пигмент, кој денес може да се
сретне во нивната циганска (индиска) Елада (тн.Грција).
Па античките= етничките Македонци останале свои на своето со својот Хомеров јазик (Пасоф, 1815), Чулкас
(1907) и Критјаните во 1913 година кои го разбирале бугарскиот јазик но не еладскиот од 1868 година- види и
член 5 од Букурештанскиот договор со кого Бугарија се откажала од островот Крит.
Како што повеќепати Претседателот на државата, Министерот за надворешни работи итн. на циганската
Елада се македонско оспоруваат и истоветните личности на Р.Македонија се обврзани кон својот напатен и
уништен македонски народ кој е антички и етнички гласно јавно и официјално да даваат изјави, доста беше
од вас Цигани од Елада кои го гнасат пелазгискиот род, а таков бил на Хелените, Македонците итн. (ФБ30.10. 2016) Жалосно е што Елада Циганлија има подршка од Ватикан, Европа и САД, и таа ги
поткупува...изродите !
ПО УКИНУВАЊЕ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА, ДЕЛО НА НЕНАДЛЕЖНИОТ СУЛТАН, 1767 ГОД.,
БИТОЛЧАНИ БИЛЕ САМО ГРЦИ- ПРИПАДНИЦИ НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА. БИТОЛЧАНИТЕ
БИЛЕ ПОГРЕБУВАНИ ВО ГРЧКИТЕ ГРОБИШТА (БУКОВСКИ). ПА БИТОЛЧАНИТЕ НЕ САКАЛЕ ДА БИДАТ
ГРЦИ. СЛЕДЕЛО БИТОЛЧАНИ ПОДИГНАЛЕ ЦРКВА СВЕТА НЕДЕЛА И СЕ ПОГРЕБУВАНИ ВО ГРОБИШТА
НА СВЕТА НЕДЕЛА. 1870 Г. СУЛТАНОТ ЈА СОЗДАЛ БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА ЗА БУГАРИ. А РОМАНИЈА
ПОДИГНАЛА РОМАНСКА ЦРКВА ЗА ВЛАСИ (РОМАНЦИ) СО РОМАНСКИ И ВО РОМАНСКИ ГРОБИШТА!
Па ненадлежниот султан, 1767 година, ја укинал Охридската архиерпископија во која се проповедувало на
македонскиот црковни јазик од македонски Солун. Овој јазик произлегол од македонскиот Александријски
јазик коине, наследник на семитски старо-египетски со кого не се разбира-л Хомеровиот славо-македонски
(грчки лингвист Чулкас-1907). Со укинувањето на Охридската архипеипскопија, сите нејзини цркви биле под
Цариградската патријаршија- денес црквите во Егејскиот дел на Македонија се под Цариград, не под Атина
-тогаш село. Во Цариградската патријаршија службен бил коине, прв христијански јазик со Апостол Павле. На
коине творел Григор Прличев-тој од баварскиот принц Ото, прв еладски крал, бил прогласен за дефтер (=де
фтер=втер=втор) Омер. Следи Кораис го реформирал коине, од кого произлегол катаревуса- Цариградската
патријаршија катаревуса го признала дури 1868 година. Григор Прличев како припадник на Цариградската
патријашија бил Грк. Тој и другите македонски преродбеници се бореле да ја возобноват Охридската црква со
македонскиот црковен јазик, и да ги внесат македонските говори. И следеле македонски учебникари итн.
Бидејќи тогаш постоела само Цариградската патријаршија, имало само Грци. Битолчани како Грци, увиделе
зулуми од цариградските свештеници, решиле да се одвојат од Цариградската патријаршија. Тие подигнале
нова црква Света Недела.Следи тие своите мртовци не ги погребувале во грчките гробишта Буковски, туку
мртоците ги опејувале во црквата Света Недела на македонски црковен јазик а и ги погребувале во своите
гробишта, во Света Недела. А за султанот да ја постигне целта, тој во 1870 година ја основал султановата
Бугарска егзархија, и Македонците почнале меѓусебно како Грци и Бугари да се истребуваат. Па следела и
црквата Света Богородица, која станала бугарска под султановата Бугарска егзархија со центар Цариград.
Најдобар доказ дека во Битола имале црковни народи, биле Власите. Романија во Битола подигнала црква во
која се проповедало на романски. Се подигнале и Романски гробишта- од 1991 г. познати како влашки... Како
што Македонците меѓу себе се истребувале како султанови Грци и султанови Бугари, Власите во моја Битола
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се истребувале како султанови Грци на Цариградската црква и романски Романци (Власи). Пак, Власи според
словенскиот бог Велес (Волос) на роговните животни (Кавендиш-Линг)- па пастири (Г.Острогорски)! (ФБ-30.10.
2020) Власите од Тесалија, Епир и Шкиптарија се само Грци-само во Р.Македонија се Власи нас да не нема!
КАРПАТСКА ТЕОРИЈА ЗА ПОТЕКЛОТО ВАЖИ САМО ЗА РУСИТЕ КАКО ИЛИРИ ОД ПОДУНАВЈЕ-БАЛКАН!
Постои и Карпатска теорија за потеклото на Словените само од Слово и Божјо Слово. Само за оваа теорија
има еден несовладив проблем- постојат четири географски страни: Исток, Југ, Запад и Север. Следи имало
четири Заткарпатски страни. Што тоа значи ? Во сите држави кои денес постојат околу Карпатите нивните
историчари пишуваат дека Словените потекнале од Заткарпатите. Во ваквата состојба ним ни ждрепката не
ќе им помогне. Бидејќи балканските историчари, а такви биле и нашите македонски, пишуваат, Словените
потекнале од нашите Заткарпати, тоа говори, Словените потекнале од Русија- северно од Карпатите. Пак,
таму до денес ја нема лозата. Ова објаснува дека Русија до денес не била донаселена што важи и за Финска
со Скадинавија. И затоа на тие руски простори нема наоди дека таму се живеело многу рано во старата ера.
И што следи ? Русите нашите историчари гадно ги измамиле- руските историчари пишуваат, Русите
потекнале од Заткарпатите- руски заткарпатски простори биле Романија со Унгарија и Балканот. Токму за ова
има доказ: Па Нестор Киевски (11- 12 век) запишал, Русите потекнале од Илирија. Значи, само од Балканот.
Битно е дали некој автор потеклото на Словените го трагал ? Тоа бил и Французинот Сипријан Робер (19 век).
Тој тргнал од Чешка. Бидејќи таму ништо не нашол, продолжил понатаму и дошол во Русија, па денешна
Украина, и оттаму добил упатства за од Балканот- украинските традиции биле 100% само балкански. Што
станало со неговата книга ? Ништо добро- само заборавена и недостапна. Пак, Јан Колар, кој пишувал
Словените се еден народ, и тие треба да се обединат (1824), напишал книга дека Италија била само
словенска- со словенски географски имиња. Што станало со неговата книга ? Ватикан ја забранил. Зошто ?
Затоашто словенски народи историски не се познати, а тн.словенски бил варварски= пелазгиски јазик, како
што отсекогаш зборувале Римјаните. Ова го забележал Дионисиј Халиканаршки кој во Рим бил и во 1 век на
новата ера. Па следи што станало со неговото дело, дали некој европски автор неговото дело за Римјаните
варвари, како Македонците, го употребува-л ? Тоа не било дозволено, затоашто Римјаните биле ист народ со
Македонците и Еладците (тн.старо Грци). Пак, латинскиот не било дело на некој Римјанин или некој Латин
туку само на Греик (тн.Грк) Лив Андроник од 240 г.п.н.е. Овој јазик бил само „копија“ на македонскиот
Александријски јазик коине кој било од 300 г.п.н.е. Пак, манускриптот на Куртиј Руф бил од 9 век, а печатена
само во 15 век- први две книги 17 век. Значи, таа била 100% фалсификат- без доказ за коине пред 300 г.п.н.е.
Во раните римски карти во Скадинавија, Британија се до со Шпанија и Португалија имало само тн.словенски
географски имиња. До денес тн.словенски темен вокал го има во Франција, португалското крајно е во
имињата е темен вокал. Исто така, со темен вокал останал романскиот влашкиот и скиптарскиот итн.
Во Британија..., Германија... се учи, тамошните народи имале илирска култура. Што тоа значи ? Само едносите тие биле само Илири- Балканци. Еве еден доказ: името Герман е на тн.словенски бог чие име потекнало
од Балканот- Македонија. Името Deutsch- според Деут=Теут до Теута- илирска кралица. Бидејќи цела Европа
била само со балкански животни, а до денес ниедно европско животно не преминало на Балканот и од него
нема траг, 100% Европа била само балканско потекло. Исто така, бидејќи крвната група А настанала поради
маласипаница и грип од чумата на говедото и грипот на свињата, кои биле балкански, Европјаните биле 100%
Балканци. Инаку Европјаните само со крвна група 0 ќе изумреле 95% како Индијанците. Само ова е билошка
историја, а не произволна европска историја на народите, кои никогаш и не постоеле.
И конечно: според Арнолд Тојнби, Пеонците говореле некој словенски говор. Па следи ако античките Пеонци
говореле некаков словенски јазик, а тие биле и Македонци, кои говореле варварски= пелазгиски јазик како
Еладците и Римјаните, каква е таа проклета историја поради која до денес страдаме ? Таа била само едно
најголема глупост. (ФБ- 21.09.2014) Кога се говори за Карпатите, во Егејот постои острово Карпатос. Името
било само словенско и преселбите се глупост-заради таквата глупост,ние Македонците само (ќе)си страдаме!
РИМЈАНИТЕ СКЛАВИНИ НЕ ПОЗНАВАЛЕ ДО 5 ВЕК. ТИЕ НА БАЛКАНОТ СЕ ПОЈАВИЛЕ САМО ВО 6 ВЕК.
СКЛАВИНИ ПРОИЗЛЕГО ОД СКЛАВА=ОБЛАСТ, ШТО НЕМАЛО ВРСКА СО СКЛАВИ=РОБОВИ. И СЛЕДИ
СКЛАВИНИ ИМАЛО СĖ ДО РЕКАТА РАЈНА, ВО ФРАНЦИЈА, ШПАНИЈА-СПОРЕД АРАПСКИТЕ ИЗВОРИ.
СКЛАВИНИТЕ=ОБЛАСНИЦИТЕ НА БАЛКАНОТ БИЛЕ ПОВЕЌЕБОЖЦИ, ОБОЖУВАТЕЛИ НА ХОРУС ОД
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ЕГИПЕТ, ШТО БИЛО НАСЛЕДСТВО САМО ПО СМРТТА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ- ВИДИ ПОВЕЌЕ
КАЈ ЛИБКЕРСЛЕКСИКОН 1914. ПА СЛОВЕНИ БИЛО СПОРЕД ЛОГОС=СЛОВО НА ЕГИПЕТСКИОТ ПТАХ,
ЛОКАЛНИОТ БОГ НА МЕМФИС. СЛЕДИ ПТАХОВО, ПЛАТОНОВО И ХРИСТИЈАНСКО ЛОГОС=СЛОВО СЕ
НАЈДУВА ВО ЕВАНГЕЛИЕТО НА СВ.ЈОВАН- ВЕЛИГДЕН. ПА БИДЕЈЌИ РУСИТЕ ПИШЕЛЕ СО РЕЦКИ БИЛЕ
РЕЦКИ=РЕСКИ (РОСКИ) НАРОД. СО ПРЕЗЕМАЊЕ НА ХРИСТИЈАНСКОТО СЛОВО, РУСИТЕ ЗА СЛОВЕНИ
ПРВПАТ СЕ ИЗЈАСНИЛЕ САМО 860 ГОДИНА ШТО ГО НАПИШАЛ ЦАРИГРАДСКИОТ ПАТРИЈАРХ ФОТИУСНИКАКО ПРЕД 860 ГОД. И БИДЕЈЌИ СЛОВЕНИ БИЛО САМО СПОРЕД СЛОВО, НИКАКО СЛОВЕНИ = СЛО +
ВЕНИ ДО ВЕНЕТИ. ПА СЕТА ЕВРОПА ПИШЕЛА СО ВЕНЕТСКИ РУНИ ВО КОИ ИМА КИРИЛИЧНИ СЛОВА, А
РУНИТЕ БИЛЕ И ГЕРМАНСКО ПИСМО. СКЛАВИНИТЕ БИЛЕ СКЛАВИНИ, АНТИ=АНТИ И ВЕНЕТИ=ВЕНЕТИ
СО ИСТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ ВАРВАРСКИ (ПРОКОПИЈ...) КОЈ БИЛ ПЕЛАЗГИСКИ, А ПЕЛАЗГИ БИЛЕ ХЕЛЕНИТЕ,
МАКЕДОНЦИТЕ И ДР. (ХЕРОДОТ, ТУКИДИД, ПЛАТОН...ЈУСТИН). ОВА ГОВОРИ, ВО ЕЛАДА ХОМЕРОВИОТ
ЈАЗИК БИЛ НАРОДЕН ЈАЗИК, КОЈ БИЛ ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ=СКЛАВИНСКИ, ШТО
ГО ПОТВРДИЛ ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ (1815) И САМО СЛАВО-МАКЕДОНСКИ ГРЧКИ ЛИНГВИСТ
ЧУЛКАС(1907). БИДЕЈЌИ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НЕ СЕ РАЗБИРА-Л СО МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ (ОД 19 ВЕК
ТАКАНАРЕЧЕН СТАРО-ГРЧКИ), КОЈ ПОТЕКНАЛ САМО ОД СТАРО-ЕГИПЕТСКИОТ, КОИНЕ И КОИНСКИОТ
НАСЛЕДНИК КАТАРЕВУСА ОД 1868 ГОДИНА НЕМАЛЕ ВРСКА СО МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК. А ПА
ОД ДРУГА СТРАНА, ШТО СО КОИНЕ И КАТАРЕВУСА НЕ СЕ РАЗБИРА-Л СЛАВО- МАКЕДОНСКИ ХОМЕРОВ
ЈАЗИК, ОД ЈОНСКИОТ И АХЕЈСКИОТ КАКО ХОМЕРОВИ НИКАКО НЕ ПРОИЗЛЕГОЛ КОИНЕ. А ТОА ШТО ВО
Р.МАКЕДОНИЈА СЕ ГОВОРИ И ПИШУВА СĖ И СĖШТО, ИМА ТЕШКИ ПОСЛЕДИЦИ ВРЗ НАС. СО ВАКВИТЕ
ТВРДЕЊА, АВТОРИТЕ НА ТИЕ ПИСАРИИ ИМ ГО НАЛЕВААТ ОГНОТ НА ЕЛАДЦИТЕ ! (ФБ- 24.10.2019)
АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК БИЛ ИЗРОД МАКЕДОНСКИ (АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК) КОИНЕ (ОД 19
ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ)- ВО АНГЛИСКИОТ ИМА 10.000 ЗБОРА ОД МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ ВО ЛАТИНСКИ !
Во ниедна книга од антички автор за Александар Македонски не се наведува јазикот коине. Ова било само
поради тоа што коине (во 19 век таканаречен старо-грчки) во негово време не постоел. Книга во која се говори
за јазикот коине е книгата на Квинт Куртиј Руф, Историја на Александар Македонски, и тоа во двете први
изгубени (уништени) книги, кои биле дело на Ј. Френсхајм во XVII век. „...ги пополнил лакуните во ракописите
на оригиналниот текст, според податоци, преземени од Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин“. Следи
Френсхајм направил фалсификати. Имено, тој говори за Евреите, а Евреи не наведуваат Херодот, Тукидид,
Платон и античките автори кои пишеле за Александар Македонски. Евреи не наведува ниту К.К.Руф. Па се
говори за Германи- такви никогаш немало туку само Келти. Дури Грци, а овој поим се употребува од 9 в.н.е.
Ова се совпаѓа со наводот за книгата на авторот К.К.Руф: „...Сочувани се повеќе манускрипти од неговото
дело, но ниеден не е постар од IX век...“- само 9 век.
Ласкавиот прекар Велики го добил Александар Македонски „два века по неговата смрт“- без никаков Велики.
Пак, книгата е печатена „во Венеција 1470 година, а две години подоцна1472 година во Рим. Прво издание со
суплементите на Френсхајм излегува 1647 година во Стразбург а уште едно такво издание се печати во 1670
година...“. Во книгата се користи поимот Епир, кој го внел царот Нерон според македонскиот крал Пир...
Еве го фалсификатот за коине: II- 12: „Откако...И овие се по род од Ајолида, но зборувале варварски јазик,
зашто се беа одвикнале од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку
затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а
паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Новиот коине, а варварски народниот јазик, Р.И)
Секој луд може да верува: „нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот
јазик, а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Без коине дотогаш, Р.И.)
Она што се говори во VI-9 и 10 за со Филота, се однесува само на јонскиот јазик кој го внел кралот Архелај...
Александар Македонски го освоил Египет, основал град Александрија, во кого владееле Птоломеите со својот
пелагонски говор- битолскиот. Тие го заменале старо-египетскиот со коине. Па за коине да го замени староегипетскиот, тој морал да произлезе од семитскиот староегипетски јазик. Следи за коине првиот речник и
граматика биле составени само во 300-та г.п.н.е. Ова било повод Илијада од јонски јазик кој бил Хомеров
(словенски Пасоф- 1815 и само славо-македонски Чулкас- 1907) само во Александрија, и тоа само по 300- та
г.п.н.е., во 3 век п.н.е. да биде преведена на коине. Бидејќи Апостол Павле не го познавал јонскиот на Атина
туку само коине, коине станал прв христијански јазик. Па за Фалмерајер (1830) и Хан (1865) јазикот коине бил
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византиски- катаревуса 1868 година. Со тоа што со коине и неговиот наследник катаревуса од 1868 год. не се
разбира Хомеровиот јазик, коине бил семитски од Египет- и Македонците во Пакистан коине не го познаваат.
Лив Андроник (240 г.п.н.е.) ги преведува делата на Хомер на латински. За тоа да се направи, тој во коине
внел Хомерови збора од Рим, а Римјаните говореле варварски=пелазгиски (Дионисиј кој во 1 век н.е. живеел
во Рим). Така се создал латинскиот. Бидејќи латинскиот бил беден со зборови, биле внесени уште 10.000
илјади коински збора. За нив се говори за грчко (коинско) и латинско потекло.
Италија била пелазгиска, како што биле Етрурија, а Етрурците го создале Рим. Етрурците пишеле со руни
како во нова ера и Русите- скадинавски и германски земји со руни во кои има Киричични слова.
Па македонскиот Хомеров јазик содржел теме вокал. Темен вокал има шкиптарскиот ë, влашкиот ā со
романскиот, сите јазици во Франција- Французите се 50%-, португалскиот (...крајно е) и во Бразилија говорат
Црнци. Исто така, го имаат и Германите како умлаут: ä, ö, ü, а се изговараат како ае, ое, уе-е. Па шведскиот...
Бидејќи се говори за Британија, таа била со илирска култура од Балканот (Холдејн, Џ.Хокс, Мекали-стер,
С.Пигот- за Пигот: цивилизацијата на Микена имала врска со жителите на британски острови...).
Следи бидејќи се говори за англиски јазик, а Европа била со словенски руни, словенски темен вокал, а сета
Британија имала илирска култура со потекло од Балканот, поправилно СФР Југославија, англискиот јазик бил
изрод на македонскиот. Еве го доказот: За В. Дјурант, Рим бил царство на хеленистичката култура и во
латинскиот јазик влегле од коине десет илјади зборови. Па и затоа латинскиот јазик бил „копија“ на коине. Х.
Сетон-Вотсон пишува: „...во Англија постоеле два јазици. Освојувачите говореле некој провинциски облик на
француски. Англосаксонците, припадниците на повисоките класи и сите кои настојувале кон повисока
положба или повисок општествен статус под освојувачите, го научиле тој нормански француски...Во
раздобјето од отприлика 1250. до 1400. јазикот бил преплавен со француски зборови: отприлика 10.000
зборови влечат корен од тоа време...Лондон... Годината 1362. е датумот на симболичното значење: тогаш
англискиот го надоместил норманскиот француски во судовите, и тогаш парламент прв пат е отворен на
англиски јазик“-од коине 10.000 збора во англиски. (ФБ- 10.09.2018) Англискиот никако не бил народен јазик !
ДО ДЕНЕСКА (01.11.2021) БЕВ БЛОКИРАН- НЕ МОЖЕВ ДА ИСПРАЌАМ ПОРАКА ОД МОЈОТ КОМПЈУТЕР !
ЗА ВИНСТОН ЧЕРЧИЛ МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТОЕЛЕ И ПОСТОЈАТ- ДО КАДЕ СТЕ СЕГА МАКЕДОНЦИ ?!
ЧЕРЧИЛ ЗА МАКЕДОНИЈА: Целата историја на Европа е поврзана со Македонија, Европа ја подели
Македонија во 1913! (Маркукуле- 09.12.2018).
Винстон Черчил во неколку наврати има изјавено „Балканот произведува повеќе историја отколку што може
да ја конзумира“. Но, тоа е само краткиот дел од неговата изјава, во целосниот дел се вели:
„Целата историја на Европа е поврзана со Македонија, Европа ја подели Македонија во 1913, за Време на
првата светска војна најголемите битки се водени на Македонска територија.
Правени се обиди за асимилација на Македонците за среќа безуспешни. На крајот во еден дел од Македонија
Македонците создадоа своја Држава во рамки на Југославија.
Но, таквата причина ја исплаши Грција па направи егзодус над Македонците, Македонците се потомци на
Филип и Александар и имаат право да живеат во своја држава.
Но, се плашам дека нивната пребогата историја во иднина ќе им донесе преголеми проблеми кои ќе им ги
наметнат Бугарија и Грција затоа што имаат страв од постоењето на Македонија и Македонците“.
СКЛАВИНИ ИМАЛО НА БАЛКАНОТ, РОМАНИЈА СÈ ДО СО ШПАНИЈА.ПА БИДЕЈЌИ СКЛАВИНИ ИМАЛО ВО...
ЕЛАДА...ЕПИР...РОМАНИЈА СÈ ДО СО ШПАНИЈА, СЛОВЕНИТЕ БИЛЕ ЛАГА ! СЛОВЕНИТЕ СПОРЕД СЛОВО!
Што биле Склавините, а што Словените ? Склавини биле области, а такви имало на целиот Балкан,
Романија ... Австрија, Германија сосе Франција и Шпанија. Бидејќи за Германците...сите Склавини не биле
Словени, Австријците, Германците, Французите и Шпанците не смееле да се Словени- различно од на
Склавините!
Следи мора да се разберат само Склавини како Повеќебожци и Словени од Слово и Божјо Слово. Токму и
ова го проповедал Кирил Солунски, а Солун бил само македонски- никогаш бугарски. А па Солунчани како
Христијани биле само Римјани=Ромејци со христијански јазик коине (19 тн.старо-грчки) кој бил со потекло од
македонската Александрија, наследник на семитски старо-египетски јазик со кого не се разбира-л јазикот на
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Склавините- овој бил варварски на Пелазгите Хелените и Македонци (Херодот...Јустин). Следи токму и затоа
склавинскиот јазик бил наш Хомеров: за Пасоф (1815) тој бил словенски,а за Чулкас (1907) славо-македонски!
(ФБ- 20.10.2020) Благодарејќи на Кирил Солунски, кој го проповедал Словото, денес се 350 милиони Словени!
МАКЕДОНЦИТЕ СТИГНАЛЕ ВО ТИБЕТ- ФЛОТАТА НА АЛЕКСАНДАР ПРИСТИГНАЛА ДУРИ И ВО АМЕРИКА !
Еве нешто и за во Западна Азија: авторите говорат за граничните индоевропски јазици на Анадолија, северен
Кавказ и Блискиот Исток. Па дури следат хетитскиот бог Перуас, каситскиот бог на сонцето Суриас, хетитски
господар Ишан... На високите планини и оддалечените долини на Хиндукуш, на пример, Парун е кафирски бог
на војната; во Авганистан, неговото име на јазикот пушта е Перун.
Некој ќе рече, таму оделе Македонците, кои стигнале дури во Тибет, каде била врската и со летечките
објекти, за чија цел таму и Хитлер испратил група луѓе, а за летачките објекти преведувачи биле една
Германка и една Југословенка. Кинескиот амбасадор изјавил, дека македонски села имало во Тибет. Значи,
повеќе отколку во Пакистан со нашиот бог Арес= јарес= јарец, кој ја краси 100% Р.Македонија. Во Тибет бил
однесен и нашиот Шарпланинец...
Изчезната флота на Александар Македонски патувала на Исток- Patifik=пат тифик=тивик=тивок=Тив Тих
Океан, и стигнала во Западна Америка. Се говори, пченката била од Америка, а не дека пченката ја познавал
Александар Македонски- таа била позната во Јужна Италија и Далмација пред Викинзите по Атлантик да
стигнат во Америка. Дури Александар Македонски играл топка, како Маите и Баските. Според Диего де Ланде,
Баските се разбирале со Маите- Баските имале словенски јазик (Пјановиќ...). Кај Маите и Инките биле
пренесени традиции од Персија, Месоптамија (Семирамида-вадење срце...), Египет (балсамирање),
хиероглифи итн. Во Перу бил богот на секајцата, грмежот и дождот (Перун) ... (ФБ- 02.11.2019)
ДОКАЗИ ЗА ЕЛАДА ВО КОЈА СЕ ГОВОРЕЛ САМО ХОМЕРОВ И ПЛАТОНОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ ПЕЛАЗГИСКИ
=ТН.СЛОВЕНСКИ. СЛЕДИ КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) НЕМАЛ НИКАКВА ВРСКА СО ЕЛАДА. СЛЕДЕН ДОКАЗВО ЕЛАДА СЕ ПИШЕЛО СО СЛОВЕНСКО ПИСМО (ЦРТИ И РЕЦКИ), ПОТОА СО ЈОНСКИ СЛОВА-ИЛИЈАДА!
Кога се говори за Илијада се постава прашањето на кој писмо и кој јазик била напишана! Историските извори
(Платон...) говорат се врежувале писмата. Па што значело ова врежување ? Се врежувале црти и рецки, за
кои пишува и Црноризец Храбар. Со ова се потврдува, во Елада се употребувало тн.словенско писмо. Па кое
било и тоа тн.словенско писмо. За цртите и рецките (реските) пишува и Французинот Сипријан Робер (19 век).
За нив тој вели, тие биле руни. Следи прашањето: кои пишеле со такви црти и рецки ? И тоа биле писма на
Склавините- Склавини биле и Венетите, со потекло од Венеја (Венеа) Македонија окупиран македонски дел
од Елада. Венетите од Македонија се преселиле низ Азија и цела Европа. Венети биле не само Русите туку
северо- западна Европа била венетска со свои руни во кои имало Кирилични слова. Со руни пишеле дури и
Етрурците, кои го подигнале Рим, и тие имале руни со богот Перун. Перун за историчарите бил словенски бог
на секајцата, громот и дождот. Па тој се почитувал дури на кавказките простори...каде немало историски
Словени. Ова се потврдува со името Перу- во Америка имало Белци познати како бели Индијанци со свои
традиции од трите стари континенти со крвната група А (Белци), со египетски хиероглифи, египетски начин на
балзамирање, вадење на срце (Семирамида), градежи како во старите контененти и тн.грчко писмо итн.
Со наведеното се потврдува, никогаш немало словенско писмо за да има и посебни народи Словени. Тоа не
било етничко=народно туку општо добро многу милениуми во старата ера, а тогаш и во новата ера не биле
познати живисуштества Словени. Бидејќи поимот Словени произлегол од слово, а Логос=Реч=Слово, се
продолжува за словото, на кое Илијада била со слова напишано. Па кога е нешто со слова напишано тек
тогаш мора да се говори за словенизирање. Следи овде е најбитно да се објасни кога Илијада била потполно
словенизирана. Тоа било само кога руните биле заменти од со слова. Словата биле јонски од Милет. И токму
тој јонски јазик бил службен во Атина, на кого пишеле сите, дури и Херодот. Овој јазик го прифатил и Филип
Македонски. Со ова се потврдува, Еладците биле само словенизирани и македонскиот кралски двор. Меѓутоа,
Македонците продолжиле да пишуваат со свое писмо, кое македонските автори го одгонетнале со битолски
говор од 21 век. Овде се постава прашањето, зошто во Пела во гробницата на тн.Филип се било изнесено а
од музејот од Атина во неа се внесено ? Сигурно е само едно: во гробницата била само на тн.македонско
писмо на кое се пишело на секаде...
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На кој јазик Илијада била напишана ? Само на варварски=пелазгиски,кој бил само тн.словенски. За варварски
и пелазгиски пишуваат Херодот, Тукидид, Платон...Иако ваква била состојбата, авторите во 19 и 20 век велат
Македонците биле варвари, кои не го разбирале грчкиот, дури варвари го поврзувале со неразбирање а и
брборење., според мене само дрдорење на европската наука која е преполна со политика. Па политиката ја
објаснува и Херодот, кој запишал, Хелените од Јонија биле варвари. Што ова говори ? Јонците и нивното
јонско писмо од Милет пишеле и говореле со пелазгиско писмо и пелазгиски јазик, што било заедно само
словенско веќе опишано. Токму Илијада само во 3 век п.н.е. била преведена на коине (тн.старогрчки) и тоа
само во Александрија, чија прва граматика и прв речник биле составени во 300 г.п.н.е.- 3 век следел само по
300 г.п.н.е, а 301 г.п.н.е. е 4 век п.н.е. кога живеел Александар Македонски. Па следи бидејќи тој бил ученик
на Македонецот Аристител тој Илијада ја имал верзијата од Атина со јонски јазик дури кај Филип Македонски.
Па на кој јазик била напишана Илијада ? Само на варварски=пелазгиски, кој бил тн.словенски, потврдено и од
сите руски автори, како и други тн.словенски и тн.несловенски. Да почнеме од раниот 19 век. Германскиот
лингвист Пасоф во 1815 година напишал, Илијада била напишана на словенски јазик. Токму бидејќи неговото
презиме е Passow, што го читам Пасоф, веројатно овој бил лубимец на Словените. Ај да видеме што пишувал
и тн.грчки лингвист Чулкас. Тој во 1907 година напишал, Македоно- Словените од Лерин говореле со РанХомеров јазик. И што станало со него ? Ништо страшно, извршил самоубиство. Во што е проблемот ? Тој бил
премал- ја кажал вистината, и догледање од овој свет. Како него многу страдале, со кафе миг мртви- кој им
бил крив, што тие пиеле кафе, поготово во Атина, која митотошки била само Татина=та Атина...
Ај да видиме со островот Крит, за кого европските автори пишуваат, таму се говорел Хомеров јазик. По некое
време Хомеровиот јазик бил така наречен грчки. И што станало потоа ? Се избришало она таканаречено
грчко и останало само грчко, што ќе се случи и со секоја додавка на се македонско, кое се сака да се бриши.
Еванс останал жив, и тоа благодарејќи што неговото било пред 1907 година. Следел Владимир Георгиев- го
открил клучот за да се одгоненти писмото на Критјаните. И што станало со него ? Тој се откажал, чудно зар не
?! Клучот го презел Вентрис, и тој го одгонетнал писмото и неговиот јазик. Што станало со него ? Ништо- само
саобраќајка. И што со неа ? Од него не останало ништо- тој скапал... Исто ќе следи и со нас ако ја играме
тн.грчка игра која е само на Берлинско- виенската школа за одвратната словенска раса која треба да се
досотри, што ако не се откажеме од преговорите со одродена Елада и нас ќе не сотрат. И овде имало уште
еден проблем со Критјаните. Тие во 1913 година не го разбирале еладскиот јазик на Кораис, кој бил само
реформиран коине, службен во Елада од 1868 година- дотогаш бил коине и германски јазик итн. Што било со
Критјаните ? Тие го разбирале бугарскиот јазик и сакале да се приклучат кон Бугарија а не кон Елада. Дури во
член 5 од Букурештанскиот договор (1913) Бугарија била принудена да се отаже од Крит, и тоа се случило.
Наведеното говори само едно: бидејќи ние Македонците сме домороден народ со мноштво домородни
пелазгиски говори, од кои Елада си се откажала, без одложување во се мора да прекинат преговорите со
циганските Еладци од 14- 15 век на Пелопонез колонизираните Индијци со својата бузука и Монголите од
1923 г. од Кавказ колонизирани 538.595 Азијати (Кавказци...) во окупираниот дел на Македонија од Елада.
Конечно и ние мораме да бидеме на потег, од кого не смее да има одложување и продолжување- неврат.
(ФБ- 3.11.2015) Најитно да се раскине спогодбата со Елада Циганлија со последниот претседател со цигански
тен!
КОИНЕ (19 ВЕК Т.Н.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ САМО НАСЛЕДНИК НА СЕМИТСКИОТ СТАРО-ЕГИПЕТСКИ, А НЕ
МЕШАВИНА ОД 40 ЈАЗИЦИ- ТОГАШ ИМАЛО САМО СТАРО-ЕГИПЕТСКИ, АРАМЕЈСКИ И НОВОПЕРСИСКИ!
Во Р.Македонија се употребува еден податок да коине бил старо-грчки јазик кој постоел за време на
Александар Македонски. Дури коине бил создаден за време на Александар Македонски и тоа тој бил
создаден, поточно, склепан од 40 јазици кои тогаш биле во употреба. Токму ова е доказ дека наводот 40
јазика бил најголема лага, затоашто тогаш не биле во употреба јазици на некои си 40 народи туку тогаш во
употреба како службени, верски и трговски јазици биле само семитските арамејски јазик во Азија и староегипетски во Африка со Азија каде што Египтјаните владееле. На сметка на арамејскиот се ширел староегипетскиот, а од арамејскиот бил потискан старо-египетскиот. Следи тогаш без народни јазици.
Кога персискиот крал Кир го завладеал Вавилон, во кој службен јазик бил сиријскиот арамејски јазик,
погрешно наречен еврејски јазик, арамејскиот го прифатил и Кир. Според изворите, до 515 г.п.н.е. не постоел
никако новоперсиски јазик. Новоперсиски бил само по 515 г.п.н.е., и тој бил само вулгарен арамејски јазик- во
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арамејскиот јазик биле внесувани зборови од старо-персискиот. Пак, македонскиот коине бил само од Египет,
тој произлегол од семитскиот старо-египетски, порадишто со коине и наследникот на коине катаревуса од
1868 година не се разбира-л Хомеровиот јазик, кој бил само славо-македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907).
Па коине бил само Александријски, од 300-та г.п.н.е., на кого делата на Хомер биле преведени само по таа
300-та г.п.н.е. Па еве го доказот: Апостол Павле го познавал коине, но не и јонскиот јазик службен во Атина
(Х.Џ.Велс), службен кај македонскиот крал Архелај и потоа по Филип Македонски и Александар МакедонскиПлатновата академија во Атина на јонски била и 529 год. Неа ја затворил христијанинскиот цар Јустинијан.
Со цел да се докаже врската на семитскиот ново-персиски и семитскиот коине се говори дури за фузија со
персискиот јазик. Бидејќи новоеперсиски бил само наследник на арамејскиот, коине бил само на египетскиот.
Бидејќи кај ниеден автор кој пишувал за Александар Македонски не постоел коине, коине за време на
Александар Македонски не постоел.Коине постои само кај Курт Руф, во 1-ва и 2-ра книга, кои биле не дело на
Руфус туку на Френсхајм во XVII век. А она што Куртиј го пишувал за Филота, се однесувало на јонскиот јазик.
Бидејќи за неговата книга сум напишал посебна книга, неговата книга фалсификат, а овде сум пишувал
безброј пати, излишно истото да го повторувам. Ова што го пишувам е со цел да укажам, сите оние кои
пишувале и пишуваат, коине постоел за време на Александар, се само најголеми лажговци! (03.11.2019)
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БИЛ САМО МАКЕДОНСКО ХОМЕРОВО=ПЕЛАЗГИСКО=ТН.СЛОВЕНСКО ЧЕДО!
Во мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните (1998) и следните сите мои книги пишувам,
Хомеровиот јазик бил само пелазгиски=тн.словенски.Според германскиот лингвист Пасоф (1815), Хомеровиот
јазик бил словенски. Па за еладскиот лингвист Чулкас (1907), Славо- Македонците во Лерин говореле со РанХомеров јазик со 4000 зборови. Бидејќи ова тој го напишал, Еладците него го убиле. Џон Тоуб од Торонто
(Канада) во Атина соопштил, Македонците во Пакистан говореле словенски јазик. Тој бил отруен со кафе...
Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот јазик а не еладскиот од 1868 година кој бил само едно
реформиран коине (Александријски Птоломејов јазик, од 300-та г.п.н.е.,19 век погрешно наречен старо-грчки).
Па Александрија била само македонска, Птоломеите само Македоноци- следи сè било само македонско. Како
понароден од катаревуса (1868), со повеќе тн.словенски зборови, бил димотики (1977). Со ова се потврдува,
Македонците се домородни.
Бидејќи ваква била состојбата, во Р.Македонија владеат идиоти. Еве што стои дури и за српските автори:
Зашто Језуити не дају Македонцима да се зову Македонци?
среда, 10. јануар 2018. | КМ Новине 14
Слушамо већ годинама да грчка влада не дозвољава употребу имена "Mакедонија". Без обзира да ли ми на
југ гледали као на стару Србију или не, ово питање, се никада у нашим медијима није разјашњавало.
Пише: Др мед Јасмина Вучић-Пеев
Табу.
Грци кажу, ради се о заштити њиховог културног добра. Да ли је то баш тако или се ради о нечем другом?
Да видимо прво, ко је уистину био тај Александар Македонски који и мртав више вреди него цео један народ,
жив, здрав и поносан? Очиглeдно је био Македонац, и сачувао је своје македонско име кроз миленијуме.
У чемy је проблем? Да можда не би неко у западном, необразованом свету могао да помисли да је Велики
Алeксандар Македонски словенског порекла? Е, то би било катастрофално за ватиканске језуите који се преко
немачких универзитета диктирали управо то образовање, историјско. Име Aлександра Македонског, мора да
се штити. Док се оно штити, цео један живи народ треба да се одрекне свог имена. Страшна, нечувена
превара се крије иза свих тих "дипломатских игара" које су ипак врло провидне.
Ако је Алeксандар Македонски био Македонац онда народ Македоније не сме да се зове Македонцимa?
Значи, с тиме би пала цела античка историја базирана на слави Грчке? ДА.
Да ли би можда требала да падне?
Мислим да би морала. Одмах.
Према професору Анатолију Кљосову, генетичару, сви нађени костури палеолита и неолита по Европи су
словенског порекла и имају тупични научну ознаку: R1a1!. По целој Европи. То значи да су пре 10 000
Словени/Срби насељавали све европске просторе. Гени не лажy. Наука не лаже, ако историчари лажу.
Не само Александар Македонски него и Илијада и Одисеја су срБске. Како би могле бити грчкe кад је грчки
језик тек 500 година после Хомера овладао егејским просторима?
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Да - Александар Македонски је био Србин, Македонац, и говорио je срБски. Није био Грк. О томе се ради.
Са тиме пада цела западна, германска лажна пирамида измишљотима. Свет би најзад могао да разуме, шта
се дешавало на овим просторима и ко је прави непријатељ људског рода. Ко пласира лажи? Ко спречава
Истину за засија? Ко нам то отима из срца Косово?
Нећемо ли један пут заувек затворити уста ватиканским језуитским лажовима? Зар није време да се карте
отворе? Медицина говори док политичари и историчари ћуте.
Зашто Србија ћути? Зашто не брани своје у Македонији?
Цео свет би нам позавидео на Истини који би засијала. Знало би се ко су преваранти, лажови, насилници и
геноцидни терористи.
Не смемо да ћутимо“.
Академикот на САНУ Сима Ќирковиќ во книгата „Србите меѓу европските народи“ (Загреб, 2008), пишува: „При
пригода на прогласувањето на документот со кој султанот ја признал наследната власт во вазалното
кнежество, во декември, 1830, Милош Обреновиќ на насобраните угледници им рекол: „Така, браќа, и ние
постанавме од вчера народ“. (Од 1830-та година имало само Еладци [тн.Грци] и Срби, а никако Бугари)
Српскиот јазик произлегол од падежниот црковно-словенски јазик, наследник на коине на Птоломеите!
СĖ ДОДЕКА ХРИСТИЈАН МИЦКОВСКИ СО ДРУГИТЕ СОПАРТИЈЦИ НА ВМРО- ДПМНЕ НЕ КАЖАТ ГЛАСНО
ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМО ДОМОРОДНИ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ МАКЕДОНСКИ, А ЕЛАДЦИТЕ
(ЦИГАНИ) СЕ САМО ОДРОДЕНИ ОД ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК ОД ВО 19 ВЕК, МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ГУБИТНИЦИ!
Па следи за Херодот, Тукидид, Платон...Јустин..., Хелените и Македонците биле Пелазги со варварски јазик.
Кога се говори за словенскиот јазик знаеме дека Овидие на црноморскиот брег говори за варварски јазик, кој
бил само склавински=тн.словенски. Тој умрел 18 год. И според него, варварски јазик „трачко- скитско-гетскосарматски“ јазик. Пак, Пејсонел кажува, дека на истиот црногорски брег 300 год. кај сите народи се говорел
еден ист јазик, тоа било со „илирски“, далматински, панонски и мизиски. Следи се говорел само нашиот јазик.
Според Страбон, во Географија, „Илирите, Епирци и Македонците говорат со ист јазик“- пелазгиски јазик. Пак,
Апиан од Александрија, I век н.е., наведува, Илири, народ кој живее зад Тракија и Македонија до Панонија и
од Јадранско Море до Алпите. Па следи целиот Балкан говорел само на нашиот пелазгиски=Хомеров јазик.
Само за потсетување, Македонците ДНК им се блиски на Критјаните, а не на Подунавците и Заткарпатците...
И следи токму и затоа Русите биле само Илири (Балканци) само со Подунавски традиции (Нестор 11- 12 век).
Неслучајно, рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини-1601).
Ние Македонците сме со исти традиции... како на античките Македонци. Токму ова се потврдува и со нашиот
Хомеров јазик. Па токму и затоа следи тој бил само наш словенски јазик (германскиот лингвист Пасоф- 1815)
и само славо-македонски (грчкиот лингвист Чулкас-1907). Како византиски јазик (Фалмерајер 1830, Хан 1865)
коине (тн.старо-грчки во 19 век) бил само Александријски Птоломејов јазик, од 300-та г.п.н.е. А бидејќи коине
произлегол од староегипетскиот, кој бил семитски јазик, со коине и неговиот наследник катаревуса на Кораис
(1868) не се разбира-л Хомеровиот јазик. Само Македонците се наследници на античките Македонци а никако
Грците (Цигани со бузука). (ФБ- 04.11.2019) И само со вистината се руши смртоносната Преспанска спогодба!
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕ ПОЗНАВАЛ НИКАКВИ ГЕРМАНИ, САКСОНЦИ И ФРИЖАНИ ТУКУ КЕЛТИ !
Денес читам на ФБ- страниците наслов „Саксонците и Фрижаните биле дел од војската на Александар
Македонски и се нарекувале Македонци“- ваква нешто било само европски фалсификат во 17 век.
А ова било според делото „The History of the Works of the Learned - Published in the year of 1699“. Во неа 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 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 древнo-македонскитe
племиња“.
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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 книги од 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. Споредете ја претходната 1699 година, и овде 1648 и 1670 год.
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 сè до денес во Европа, било само балканско- бригиско,
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 носено од Данците....И келтскиот коњ бил балкански, бригиски. Значи,само наш коњ.
Следи бидејќи европското говедо со долги рогови останало диво сè 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 пишува е најголем лажго. (ФБ-04.11.2016) И Еладците лага!
ВИЗАНТИЈА НИКОГАШ НЕ ПОСТОЕЛА- ИМАЛО МАКЕДОНСКИ ПОЛУОСТРОВ !
Постоело само Источноримско 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
протегалка 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... (ФБ- 05.11.2016) Свесте се Македонци зошто само нас не бришат !
ИЛИЈАДАТА (6 В.П.Н.Е.) БИЛА НАПИШАНА СО ЦРТИ И РЕЦКИ (19 ВЕК ТАКАНАРЕЧЕНИ СЛОВЕНСКИ). НЕА
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ЈА ДОБИЛ НА ЈОНСКИ ГОВОР (ЈАЗИК) СО ЈОНСКО ПИСМО ОД МИЛЕТ. А НА
АТИЧКИ ГОВОР (ЈАЗИК) НЕ СЕ ПИШУВАЛО ТУКУ САМО НА ЈОНСКИОТ ОД ВО ЈОНИЈА ВО МАЛА АЗИЈА.
СО ЈОНСКИ ЈАЗИК СЕ ПИШУВАЛО ВО ПЛАТОНОВАТА АКАДЕМИЈА ВО 6 ВЕК. ТОКМУ НЕА ЈА ЗАТВОРИЛ
ЈУСТИНИЈАН КАКО ХЕЛЕНСКА=ПОВЕЌЕБОЖНА. ПА КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК!
Со црти и рецки се пишувало и западно од Месопотамија. Таква писмо се употребувало и на Балканот. На тоа
писмо и со непознат јазик била напишана Илијада, што било само за време на атинскиот тиранин Пизистрат
(6 в.п.н.е.). Таквото писмо го употребувале Македонците, што се гледа дури и во Каменот Розета-Египет, каде
владееле Птоломејците со говор од Пелагонија- битолскиот говор. Па таквото писмо било во употреба до кај
македонскиот крал Архелај. Тој го внел јонскиот јазик со јонско писмо, што опстоило и за време на Филип со
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синот Александар Македонски. Токму и затоа Александар ја добил Илијада напишана само на јонски јазик со
јонското писмо од островот Милет. Па следи тоа писмо било во употреба во Јонија (Мала Азија), Атина сосе
Елада...Меѓутоа, во Македонија понатаму се пишувало со црти и рецки (руни).Со руни се пишувало и низ сета
Европа, познато како германско, според словенскиот бог Герман и deutsch=deut sch, oд деут=Теута итн. Дури
Етрурците и Русите пишеле со црти и рецки, за што пишува и Црноризец Храбар, потврдувајќи дека никогаш
немало било какви Словени туку Склавини кои постоеле за времето на Солунските Браќа кои биле Римјани.
Словени било само според Слово, а имало и Божјо Слово- токму тогаш се поклопиле Словени со Склавини!
Па следел Лукијан од Самосата, „Како треба да се пишува историја“, напишана 165/6 година, под 21. вели: „И
следнава грешка не е мала, па мислам дека заслужува да се одбележи. Историчарот просто се мачи да
пишува на чисто атичко наречје, да го прочисти својот јазик, па нашол дека треба и римските имиња да ги
преправи во хеленски...“. Имало само хеленски јазик (коине) кој бил само христијански јазик и атички говор.
Хеленски период бил по смртта на Александар Македонски. И Евреите пишеле на коине и тие биле Хелени!
Со наводот се потврдува, во Елада во II век во употреба бил само атичкиот говор. Следи атичкиот бил само
варварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски- тој бил само варварскиот склавински јазик.
Значи, понатамо во римско време се пишувало на пелазгиски=тн.словенски јазик. Ваков бил и Аријан (II век
н.е.). Следи тој „Индиската историја“ ја напишал на јонско наречје, иако тој ги познавал коине и латински. Па
Блајкен и други автори наведуваат: „Плиниј говори за пасивната согласност на луѓето била првата причина за
употреба на јонската писменост“. Се потврдува дека коине немал врска со некаква си Елада. И затоа Херодот
пишувал на јонски јазик- тој јонски јазик бил службен во Атина, во употреба во Платоновата академија 529 г.
Со тоа што писменоста кај Црноризец Храбар била таканаречена словенска, а за коине (19 в. таканаречен
старо-грчки), во 17 век се прави германски фалсификат, што било во книгата за Александар на К.Руф, чии
први две книги биле изгубени, во кои во 17 век без основа се говори, за време на Александар Македонски
постоел коине-се утврдува лагата во книгите на Руф, каде тој пишува за Филота кој говорел на јонски јазик.
Ова се потврдува и на едноставен јазик: првата граматика и првиот речник на коине биле само од 300-та
г.п.н.е., и тоа само во Александрија. Ова било повод ниедна книга не била преведена и напишана на коине
пред таа 300-та г.п.н. И па следи Илијада од јонски јазик и јонско писмо од Милет била преведена на коине, и
само по таа 300-та г.п.н.е., и тоа само во Александрија, во 3 век п.н.е. Следи збрките настануваат со тоа што
јонското писмо станало коинско. Меѓутоа, Македонците во Египет... понатаму си пишеле со свои црти и рецки!
њњњ.бригиен.цом. (латиница) бр.86: Писмото на античките Македонци т.н.словенски црти и рецки (руни)...
(ФБ- 06.11.2020) Без прекин ги повикувам надлежните,гласно да кажат,доста нас Македонците само не лажат!
ТРАКИСКИОТ И ИЛИРСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИ ДИЈАЛЕКТИ (ПОЛИБИЈ) ! МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ВЕЧНИ !
Па следи само за потсетување, Миле, во француската ревија „Два света“, истакнува: „Од тоа славно сродно
потекло, преостанува само заеднички јазик; и тоа е нешто“. Од Варна (на Црно Море) до Рагуза (т.е.
Дубровник на Јадранско Море) ќе ви се рече добар ден...“, што е само на наш јазик. Теменвокал кој останал
словенски постои во шкиптарскиот (ë), влашкиот (ã) и романскиот. Русите пишеле со рецки=рески и тие биле
само „роски“ народ, кои биле руни (руните биле и германски) со Кирилини слова. А за Нестор Киевски Русите
потекнале од Илирик (Балканот). Русите потекнале од руските Заткарпати (Балканот) и тие имале подунавски
традиции. Па рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини1601). Русите пишеле со црти и рецки како античките Македонци, писмо од Месопотамија, ама и словенско.
Полибиј докажува дека илирскиот јазик е македонски дијалект како што и тракискиот јазик- ист народ. (ФБ- 06.
11.2019) Време е Македонците гласно да говорат, Македонците се домородни Пелазги, а Еладците Цигани... !
СКРИЕНИ ДОКАЗИ ОД БАНДИТИТЕ НА ВАТИКАН, ЕВРОПА, САД И НАТО- МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ИЗУМРЕЛЕ !
И СЛЕДИ ИМАЛО МАКЕДОНЦИ, ТРАКИЈЦИ И ИЛИРИ СО ИСТ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК- БЕЗ ГРЦИ И АРНАУТИ !
Во претходните написи истакнував, Хомеровиот јазик бил словенски (германски лингвист Пасоф-1815 и грчки
лингвист Чулкас- 1907), кого во 1913 година го разбирале Критјаните, но не грчки од 1868 год.- тој произлегол
од египетскиот коине (19 век тн.старо- грчки). Во прилог се наведуваат автори, кои во Европа биле забранети,
затоашто не опстоиле само 150 глоса на антички Македонци туку дека Хомеровиот јазик бил само словенски:
Па следи според Јан Колар, „и тракискиот и пелазгискиот и илирскиот јазик, се исто што и словенскиот јазик“;
Дури Себастијан Долчи истакнува: „Навистина, веќе на основа на најстарите споменици заклучуваме, дека на
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Тракијците, Илирите, Сарматите и Гетите може да им се припише заедничко јазично општење, те. заеднички
јазик“. На друго место, Долчи како истојазично ги додава уште и Македонците...Казимир Шулц вели: „Илирите
и Тракијците не можеле да бидат туѓинци едни на други ни на било каков начин, оти двата рода се од истото
потекло, а освен тоа исто така тие имаат исти обичаји и уредување и почитуваат исти богови“...Илирите и
Тракијците не можеле да бидат различни кога за Трибалите, кои се сматрале за Тракијци, Аристофан, Ливиј и
Стефан Византиски велат, дека тие се Илири? Потоа тој истакнува: „Полибиј докажува како точно и
дополнува, дека илирски јазик исто така е македонски диалект, а и тракискиот јазик“...„Така од самата
положба на илирските племиња (заклучуваме), дека еден те ист јазик бил кај Илирите, Македонците и
Епирците“. Па овде се говори за пелазгиски јазик- тој бил словенски. Па и токму и затоа Меиле и Веиле велат:
„...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“- тој бил Хомеров. Овде нема место за Цигани
Грци и Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари). (ФБ- 07.11.2019) Бидете горди и среќни Македонци на родот !
ТН.СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК БИЛ ДАТИВЕН КАКО ПТОЛОМЕЈОВИОТ ДАТИВЕН ЈАЗИК КОИНЕ. СО ТОА
ШТО ТН.СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ЈА ИМАЛ ИСТАТА СИНТАКСА НА КОИНЕ, СОЛУНСКИОТ ГОВОР НА
МАКЕДОНЦИТЕ БИЛ ДОМОРОДЕН. ПА СЛЕДИ ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ РАЗГОВОРИТЕ ЗА СÈ СО ЕЛАДА !
Учевме Гркот Константин Филозоф на дивите Словени им создал слова на нивниот словенски јазик. Само
досега историски не било познато некој народ за сосем друг народ да му создадел слова дури и јазик на некој
друг народ. Она што досега го учевме изгледаше како Грците биле најглуп народ во светот што само тие на
нивниот најголем непријател на дивите Словени облечени во животински кожи им создале дури писмо и јазик.
Трагаме во Вита Константини, дали таму се употребува глаголот создава на нешто ново или составува на
нешто старо. Таму се најдува само глаголот составува (склопува), пренесено од германски превод. Со ова се
потврдува, Константин Филозоф ништо не создал ново, туку тој само ги презел словата кои уште пред негово
време постоеле одамна со милениуми. За постоењето на словата од старата ера пишуваат мноштво автори.
Коине (тн.старогрчки) бил дативен јазик, а во Елада никогаш немало никаков си датив. Ова се потврдува и со
доказот, што катаревуса бил реформиран Александријски Птоломејов јазик (коине) со прва граматика и прв
речникод 300 г.п.н.е. во Александрија. Катаревуса како германскиот јазик бил дативен јазик а во димотики тој
не постои. Па не можело да постои дативот, кога Еладците никогаш и го немале. Дативот до денес си останал
македонски: кој (номинатив), кого (акузатив), кому му- нему му (датив) и чиј (генетив). Следи овде е битно и
дативното у, употребувано до денес кај Македонците, што останало од кај античките Македонци. Пример се
македонските пари, кои им се посветени на Филип и Александар: на кому таа пара му е посветана ? Следи на
Филипу, Александру ! Па ова дативно у денес е во македонскиот јазик, но никако во еладскиот јазик од 1868 г.
Бидејќи тн.старословенски јазик произлегол од коине, тие ги имале истите падежи. А што ова говори ? Само
едно: античките Македонци биле истоветни со етничките Македонци ! И што уште заедничко имало меѓу тие
два јазика ? Синтаксата ! Што за тоа пишува Густав Вајганд (1924) во Етнографија на Македонија. На страна
15 тој пишува, дека за „влијанието на грчката синтакса“. Наведеното објаснува, дека коинската синтакса била
истата во тн.старословенски јазик, чиј говор бил од Солунско. Па исто така, преводот на Библијата бил точно
направен „за да не се промени светиот збор на богот“. Или инаку кажано, јазиците ја имале истата основа…
Бидејќи сложувањето на слоговите во реченицата биле истоветни, јазикот бил истоветен: пелазгиски кој бил
само Хомеров и Платонов, на кого говореле Еладците. Ова било повод Фалмерајер (1836) да вели, во Елада
имало Словени, но не Хелени кои би го говореле хеленскиот јазик коине, а хеленскиот период бил само по
смртта на Александар сè до смртта на Македонката Клеопатра- последната русокоса египетска кралица.
Зошто јазикот коине ние не го разбираме ? А токму затоа што тој не бил со потекло од пелазгиска Елада и
пелазгиска Македонија туку од Египет. И токму коине произлегол во Египет од староегипетскиот, кој од коине
бил заменет како службен јазик. Па исто така, Птоломејците го реформирале староегипетски јазик во коптски.
Истото го направил Константин Филиозоф- од коине во тн.старословенски јазик. Таа разлика била од Египет.
Што има недоразбирање со Македонците ? Тие си пишеле со свое писмо. Според Г.Гриневич, исти знаци со
исто значење имало во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет. Следи заклучокот, Русите,
Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле те ист народ. Токму текстот од Каменот Розета го
прочитале македонските автори во 21 век со битолскиот говор. Ова писмо било во спротивност на јонското
писмо од Милет, кое било службено во Атина, а тоа писмо го прифатил Архелај...Филип Македонски... Токму
тоа писмо станало коинско. Само поради тоа парите за време на Филип и Александар биле на јонско писмо.
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Поради сево кажано, итно да се прекинат разговорите со Елада за сè македонско, кое е само македонско.
(ФБ- 07.11.2015) Со децении без прекин ги повикувам надлежните во Р.Македонија, а тие се во туѓа служба !
КРАЈНОТО СЛОВО С НЕ БИЛО САМО ТН.ГРЧКО (ХЕЛЕНСКО) ТУКУ И НАШЕ ПОЗНАТО ТН.СЛОВЕНСКО !
Херодот, под I-110, пишува: „Тоа и го рекол и веднаш испратил гласник до еден од пастирите на Астијаг и кого
знаел дека има најпогодни пасишта 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 на античките Македонци василеус, а и
новата ера 10...век василеус: у=в, Василевс + ки = Василевски. За женски род василиса=василица=Василица.
Бидејќи Хелените говореле пелазгиски (Херодот...Платон...), а Македонците биле Пелазги (Јустин...), кој бил
тн.Хомеров само наш тн.словенски (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907...), се потврдува, античките Македонци биле
етничките Македонци со тн.Платонов јазик. Потоа коине (тн.старо-грчки) бил создаден само во Египет- коине
го заменил староегипетскиот. Затоа следи со коине, катаревуса не се разбира-л само нашиот Хомеров јазик !
ПА СО ТОА ШТО ХЕЛЕНИ БИЛЕ ЕЛАДЦИТЕ, ЕВРЕИТЕ И РУСИТЕ, НИКОГАШ НЕМАЛО НИШТО БИЛО ШТО
ЕТНИЧКО ХЕЛЕНСКО - ХЕЛЕНСТВОТО БИЛО САМО 100% ЛАГА КАКО И СО ХЕЛЕНИКОСВЛАХОС 19 ВЕК!
Поимот Хелени бил само нов, поврзан со Илијада, која била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век
п.н.е.). Хеленски период бил дури и оној по смртта на Александар Македонски (Дројзен),поради што коине (од
19 век тн.старогрчки), кој бил само Александријски Птоломејов јазик, бил наречен хеленски јазик. А бидејќи во
Александрија Евреите се откажале од тн.еврејски јазик, кој бил само сиријскиот арамејски јазик, тие самите се
прогласиле за Хелени. Коине со Апостол Павле постанал христијански јазик, на кого се проповедало за време
на Јустинијан... Ова било во спротивност на службениот јазик во Атина јонскиот, кој опстоил службен јазик во
Платоновата академија, која Јустинијан ја затворил во 529 година. Па следи овде се разликуваат Хелени како
повеќебожци, а такви Хелени биле Еладците со својата Атина, кои биле само едно: повеќебожци со Зевс...
Пак, според Францускиот византолог Алфред Рамбо „Византија“, „Византијците, кои сами се нарекувале
Ромеи, со преѕир го отфрлиле името Хелени, кое станало синоним на неверници“ (повеќебожци, Р.И.). Во
Русија се нарекувала „хеленска вера- варварска религија околу Дњепар и Дон“. Хелени биле нарекувани и
„Словените идолопокленици од Пелопонез“. Се заклучува, Хелените биле само единствено: повеќебожци.
Па „варварска религија“ била народната со народен (варварски) јазик на Пелазгите- христијанскиот коине.
Следи поимот Хелени не означувал било каков етнички народ, затоашто таков никогаш и непостоел. А пак,
Грци биле само припадници на Цариградската патријаршија, а Еладците биле само Ромејци=Римјани. Ова
било повод, катаревуса, наследникот на коине од македонска Александрија да биде ромејка (Г.Вајганд-1924)
Па голема лага била што Власите биле Хелени како Хеленикосвлахос, познати само како овчари=пастири.
Образложение: Власите биле само овчари. Па Кавендиш и Линг наведуваат, поимот Власи произлегол од
словенскиот бог Велес, кој бил Волос...: влаи=влачи, власи=власина...; тие биле само одродени Словени со
теменвокал ā. Според Г.Острогорски, тие биле пастири..., овчари, 100% лага од 19 век, како сè дрско еладско!
НИКАКО НЕ МОЖАМ ДА СФАТАМ ДА НЕМА НИЕДЕН МАЖ ВО Р.МАКЕДОНИЈА ДА ЈА ОБЗНАНИ КНИГАТА
НА ЕЛАДСКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), КОЈ ГО ПИШУВА
НАЈБИТНОТО КОЈ БИЛ НАЈГОЛЕМИОТ ДОКАЗ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЛЕРИН, СЛАВО- МАКЕДОНЦИ ГО
ГОВОРЕЛЕ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК- ТОЈ ВО ЈАЗИКОТ ИЗБРОИЛ 4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРОВИ. ПА СО ОВА СЕ
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ПОТВРДУВА, ЕЛАДСКИОТ НАРОД ПОВЕЌЕ НЕ ГОВОРИ ХОМЕРОВ ЈАЗИК, ТУКУ САМО НОВ ЈАЗИК ОД 1868
ГОДИНА КАКО НАСЛЕДНИК НА СЕМИТСКИ ЈАЗИК КОИНЕ (СТАРО-ГРЧКИ) ОД АЛЕКСАНДРИЈА...А КАДЕ СЕ
НАДЛЕЖНИТЕ МАКЕДОНЦИ ?! ТОКМУ И ЗАТОА МОЈОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД СИ СТРАДА. (ФБ-08.11.2018)
ВО АТИНА СЕ ПИШУВАЛО СО ТН.СЛОВЕНСКИ ЦРТИ И РЕЦКИ (РУНИ), А ПОДОЦНА СО ЈОНСКИ СЛОВА !
КОИНЕ ДО ДЕНЕС СЕ ИЗГОВАРА САМО НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК: КОИНЕ=КОИ (КОЈ) НЕ- КОЈ НЕ (СИТЕ) !
Коине (19 в. тн.старогрчки) јазик бил само Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник
биле составени само во 300 г.п.н.е., и тоа само во Александрија. Сите дела, безиземање на ниедно дело, се
пишани и преведени по таа 300- та година п.н.е., но никако пред тоа: пред 300- та година, 301- та година бил
4 век п.н.е. кога живеле Филип и Александар Македонски. Па кај ним службен јазик бил само оној на во Атина
јонскиот со писмо од Милет, а пред тоа во Атина се врежувале знаците, а тие биле рецки- само руни. Сè ова
говори, во Елада се говорел само на варварски= пелазгиски (Херодот, Тукидид, Платон...) јазик, кој бил само
тн.словенски јазик. Значи, Илијада била пишана со руни и јонски слова. Бидејќи во коине словата биле само
јонски и коинското писмо било јонско. Пак, Македонците пишеле со свое писмо на Каменот Розета- Египет. Сè
ова говори, Илијада била преведена на коине и тоа само по 300- та година п.н.е. и тоа само во Александрија.
Од изложеното се потврдува, коине бил составен само во Александрија, кој го заменал староегипетскиот и од
кого тој произлегол. И затоа тој денес не го разбираме ние Македонците, тн.Хомерови деца-чеда, тн.Словени,
а само на тн.словенски јазик била пишана Илијада, наведено од германскиот лингвист Passow (1815), како и
еладскиот Чулкас- овој во 1907 година запишал Славо- Македонците во Лерин говореле Ран- Хомеров јазик.
Па сè ова говори, коински наследник бил тн.старословенски со исти падежите со дативното у , синтакса ...
Написов е само со цел да се наведе, дека коине се изговара само на денешен македонски јазик, а никако на
еладскиот. Мене во општо не ме занимава дали Еладците коине го викаат кини или искини..., а тој јазик бил
само македонски јазик. Еве што се наведува во официјални германски книги и на германски јазик: Der Große
Duden- Rechtschreinbung, 1971, страна 241: „Koine [koy’ne], die , -(altgriech, Gemeinsprache) <grch>“.
Па следи кој не. Денес ние Македонците прашуваме: Кој дојде ? А одговараме: Кој не дојде ! Што ова кој не
објаснува- сите дојдоа. Токму ова сите се однесува за сите= општо, а јазикот бил наречен општ (заеднички)
јазик. Тој токму и затоа бил само јазик на сите, општ и заеднички во Египет каде живееле повеќе народи и
раси, што никако не важело за во Македонија и на целиот Балкан каде живеела белата раса- само Пелазги.
На Балканот во 14 и 15 век се населени Циганите на Пелопонес, чиј индиски музички инструмент бузуки во
окупираниот дел на Македонија бил донесен само во 1913 година. Дури од 1923 година во истиот наш дел
биле колонизирани 538.595, а вкупно во Елада 1.221.849 лица. Сите тие биле Азијати само со турскиот јазик.
Време е да се свести македонскиот народ тој на Европа, САД и НАТО да им рече доста беа 19 и 20 век, за
чие време овој македонски народ го уништувавте и меѓусебно истребувате- проклети да сте со родот свој!
(ФБ- 09.11.2015) Како е можно во Р.Македонија да нема македонец во власта, науката, интелегенцијата... ?!
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕ ГО ПОЗНАВАЛ КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) ТУКУ САМО ЈОНСКИОТ ЈАЗИК !
И СЛЕДИ 1-ТА И 2- ТА КНИГА НЕ СЕ НА К.РУФ ОД IX ВЕК ТУКУ ФАЛСИФИКАТ НА ФРЕНСХЕМ ОД XVII ВЕК !
Во ниедна книга од антички автор за Александар Македонски не се наведува јазикот коине. Ова било само
поради тоа што коине (во 19 век таканаречен старо-грчки) во негово време не постоел. Книга во која се говори
за јазикот коине е книгата на Квинт Куртиј Руф, Историја на Александар Македонски, и тоа во двете први
изгубени (уништени) книги, кои биле дело на Ј. Френсхајм во XVII век. „...ги пополнил лакуните во ракописите
на оригиналниот текст, според податоци, преземени од Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин“. Следи
Френсхајм направил фалсификати. Имено, тој говори за Евреите, а Евреи не наведуваат Херодот, Тукидид,
Платон и античките автори кои пишеле за Александар Македонски. Евреи не наведува ниту К.К.Руф. Се
говори за Германи- такви никогаш немало туку само Келти.
Дури Грци, а овој поим се употребува од 9 в.н.е. Ова се совпаѓа со наводот за книгата на авторот К.К.Руф:
„...Сочувани се повеќе манускрипти од неговото дело, но ниеден не е постар од IX век...“- само 9 век.
Ласкавиот прекар Велики го добил Александар Македонски „два века по неговата смрт“- без Велики.
Пак, книгата е печатена „во Венеција 1470 година, а две години подоцна 1472 година во Рим. Следи првото
издание со суплементите на Френсхајм излегува 1647 година во Стразбург а уште едно такво издание се
печати во 1670 година...“. Во книгата се користи поимот Епир, кој го внел царот Нерон...
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Еве го фалсификатот за коине: II- 12: „Откако...И овие се по род од Ајолида, но зборувале варварски јазик,
зашто се беа одвикнале од грчкиот, не поради долготрајноста на времето, како што обично се случува туку
затоа што нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а
паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Се мисли на коине, Р.И)
Секој луд може да верува: „нивните претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот
јазик, а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. (Без коине дотогаш, Р.И.)
Она што се говори во VI-9 и 10 за со Филота, се однесува само на јонскиот јазик кој го внел кралот Архелај.
Александар Македонски го освоил Египет, основал град Александрија, во кого владееле Птоломеите со својот
пелагонски говор- битолскиот. Тие го заменале старо-египетскиот со коине. Па за коине да го замени староегипетскиот, тој морал да произлезе од семитскиот староегипетски јазик. Следи за коине првиот речник и
граматика биле составени во 300 г.п.н.е. (Х.Џ.Велс) Ова било повод Илијада од јонски јазик кој бил Хомеров
(словенски Пасоф- 1815 и славо-македонски Чулкас- 1907 год.) само во Александрија, и тоа само по 300- та
г.п.н.е., во 3 век п.н.е. да биде преведена на коине. Бидејќи Апостол Павле не го познавал јонскиот на Атина
туку само коине, коине станал прв христијански јазик. Со тоа што со коине и неговиот наследник катаревуса
од 1868 год. не се разбира Хомеровиот јазик, коине бил семитски од Египет- и Македонците во Пакистан
коине не го познаваат. Фалмераејер (1830) и Хан (1865) велат коине бил византиски јазик- катаревуса 1868 г.
Како овој напис, испратив сличен напис и на 03.11.2019, со наслов „Коине (19 век т.н.старо-грчки) бил само
наследник на семитскиот старо-египетски, а не мешавина од 40 јазици- тогаш имало старо-египетски,
арамејски и новоперсиски“, а го наведив и ова: „Бидејќи кај ниеден автор кој пишувал за Александар
Македонски не постоел коине, коине за време на Александар Македонски не постоел. Коине постои само кај
Курт Руф, во 1-ва и 2-ра книга, кои биле не дело на Руфус туку на Френсхајм во XVII век. А она што Куртиј го
пишувал за Филота, се однесувало на јонскиот јазик“. Токму јас во моите написи не наведив ниедна личност,
а таа на нечесен начин мене ме повикува со мене да се расправа, без тaa да одговори за од неговиот став за
коине од 40 јазици, како и на од мене наведеното за 1-ва и 2-ра книга како германски фалсификат, и за
Филота за јонскиот јазик кој бил во употреба и во 529 година- тогаш Јустинијан во Атина ја затворил
Платоновата академија на јонски јазик. Збрките се огромни затоашто тој не знае-л дека јонското писмо од
јонскиот јазик постанало и коинско. Па неговото е произволност! А како не ќе биде произволност, кога тој
ништо од моето не оспори, тој не се расправа со мојот напис од 3 ноември туку со свој нов напис на 8
ноември со повик до мене, па во чие пишување тој на ништо мое не одговори, туку тој наведува од други
лица, а такви има кои наведуваат сè е грчко ! А до кога ?! (ФБ- 10.11.2020) Елада држава само 1830 година !
КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ) И ЈОНСКИОТ БИЛЕ ДВА ЈАЗИКА-ЈОНСКОТО СЛОВО ДУРИ И КОИНСКО!
На мој напис дека јонскиот јазик со јонско писмо биле во употреба во Атина..., дури и кај македонскиот крал
Архелај, што опстоило дури во 6 век во Платоновата академија како повеќебожна која Јустинијан ја затворил
во 529 год. Пред јонското писмо во Атина и кај Архелај, во Атина и Македонија се пишувало со тн.словенско
писмо (црти и рецки,познати како руни), употребувано западно од Месопотамија и сета Европа. Во прилог и:
ОБРАЌАЊЕ ДО Risto Ivanovski, Dardan Venetski, November 8, 2019
Со сета почит кон Г-ин Ристо Ивановски, кого го почитувам како голем патриот, но морам да кажам дека ме
разочара со својот пост од 03.11.2019год. Г-не Ивановски, ваше право е да имате поинаков став кон КОИНЕ
јазикот и неговото потекло, затоа досега не реагирав... Но со кое право ги нарекувате лажговци сите оние кои
имаат поинакво мислење од вас и тврдат дека КОИНЕТО не е Египетски јазик од IIIв. п.н.е. (како што тврдите
вие), туку е многу постар. Имено голем број автори сметаат дека тој постои уште во VIIв. п.н.е. И јас сум еден
од оние кои сметаат дека КОИНЕ не е Египетски и е многу постар од IIIв. п.н.е. Јас немам комплекси,
прифакам некој да има поинакво мислење, но не дозволувам некој да ме нарекува лажго. Оние кои подолго
ме следат знаат дека сум фактограф. Еве ги фактите кои ги рушат вашите тези:
1. Ако КОИНЕ е од IIIв. п.н.е., од каде на Македонски и Пајонски монети уште во VI, V и
Ivв. п.н.е. КОИНЕ јазик и писмо? Погледнете, Роберт Минов секој втор ден постира такви монети.
2. Ако тоа е Египтски од IIIв. п.н.е., од каде зборови од КОИНЕ јазик кај Хомер, кој
живеел во VIIв. п.н.е. Гледаме Љубен Стојаноски од Битола, секој ден објавува зборови од КОИНЕ, кои ги има
и кај Хомер.
3. Ако КОИНЕ е Египетски, од каде во него има преку 2000 словенски (Хомерови)
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зборови? Земете го КОИНЕ речникот и ќе се уверите во тоа. Ако не можете да го најдете, јавете му се и ќе ви
го даде вашиот комшија Љубен Стојаноски.
4. Во Универзалната Држава на Александар биле признаени сите народи, јазици и
религии. Секој дома си го зборувал својот мајчин јазик, а во војската и администрацијата бил воведен
општиот јазик КОИНЕ, за да не се чувствува никој потчинето. Ако тоа би бил Египетскиот, тоа би било во
спротивност со концептот на државното уредување. Затоа сите декрети во Египет се на три јазици и три
писма. Најпознат е каменот од Розета, за кој Шамполион тврди дека е на Египетски, Старомакедонски и
Новомакедонски – КОИНЕ.
5. Сепак, најголем доказ е К.К. Руф, кој во „Александар Македонски„ (стр. 272 – 276), децидно тврди дека тоа
е јазик туѓ и неразбирлив, кој морале да го учат и победниците и победените. Тоа значи дека КОИНЕ не е
ниту Македонски, ниту „Грчки", ниту Египетски, туку еден општ јазик. Токму тоа и значи... КОИНЕ – општ јазик,
мешавина од повеќе јазици.
Но, Г-ин Ивановски не го признава К.К. Руф, го смета за фалсификат. Само не знам како го утврдил тоа.
Ивановски е уникатен во своето тврдење, па треба да му веруваме на чесен збор. Јас не сум суетен, Ќе ги
прифатам тезите на Г-ин Ивановски ако понуди релевантни докази. Нека прости, но не можам да му верувам
на „жими мајка", или на „чесен" пионерски збор... (ФБ-10.11.2019) Коине и со Хомерови=тн.словенски збора...!
СЛЕДИ БИДЕЈЌИ ВО КРВНИТЕ ЖИЛИ НА КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ЈУСТНИЈАН ТЕЧЕЛА СЛОВЕНСКА КРВ,
ТН.СЛОВЕНИ НА БАЛКАНОТ БИЛЕ ДОМОРОДНИ- ЕЈ МАКЕДОНЦИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА ШТО ПРАВИТЕ?!
Х.Џ.Велс: „Додека на запад...Ќе биде дека и во Јустинијановите жили, како и во Константиновите, течела
словенска крв...“. Во време на Константин немало Склавини, а такви имало само за време на Јустинијан.
Токму за нив пишувал Прокоп (=про коп). Бидејќи Склавините го обожувале Хора, истоветен со египетскиот
Хорус и ведски Кришна во Индија, македонските Склавини биле само домородци. Овие биле прогласени за
Словени. Бидејќи Склавините во ...Шпанија не биле Словени, Словените се 100% лага-каде сте Македонци ?!.
„Изгледа дека Константин...‘Римјани’... Исто така е точно дека Константин Велики не знаел грчки, и дека
Јустинијан го говорел со туѓ нагласок...“. Се потврдува, коине (тн.старо-грчки) бил црковен јазик, а не народен.
Па народен јазик бил Хомеровиот, кој бил само словенски (Пасоф- 1815) и само славо- македонски (Чулкас1907). Еј Македонци вие само како да работите за Грците. (ФБ-11.11.2018) Свесте се Македонци што правите!
ДО КОГА РИМ ЅВЕРСКИ ЌЕ ГИ КРИЕ КНИГИТЕ ОД АЛЕКСАНДРИЈСКАТА, ПЕРГАМЕНТСКАТА И НА ПЕРСЕЈ
(ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНСКИ КРАЛ) БИБЛИОТЕКИ, КАКО И ЗА ПРВИОТ И ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ, И ДУРИ
НАРЕДИЛ ДА СЕ УКИНИ МАКЕДОНСКА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА,СО ШТО СЕ УНИШТИ МАТИЧНОТО
КНИГОВОДСТВО ЗА ПОВЕЌЕМИЛЕНИУМСКОТО ПОТЕКЛО НА МАКЕДОНЦИТЕ, И ЗАТОА СМЕ БЕЗ КОРЕН !
Следи 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 книги и тоа на Александријскиот
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 наш словенски (германски лингвист Пасоф1815) и еладскиот лингвист Чулкас (1907), според кого Славо- Македонци во Лерин говореле со Ран Хомеров
јазик итн. А дури и со уништувањето на Библиотеката во Александрија нема никаков повеќе доказ за говорите
на Македонците, за кои има оставштина на разни камења на битолски говор. За нив останале само 150 збора.
Затоа 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. Меѓутоа, тој на тоа и не застанал: Рим ја уништил и оплачкал и онаа
Библиотека на последниот македонски крал Персеј,а за неа 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. И во
прилог наведувам,како тој злочинечки проклет Рим на Македонците им го избришал нивното потекло старо со
милениуми- па 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 следи потоа со султановата Бугарска егзархија
презимињата беа менувани само според дедото, татко на таткото, и со Македонците веќе сè се завршило...
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Исто така, неслучајно, 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.
(ФБ-10.11.2017) Балкански и светски војни, Рамковен договор, Преспански спогодба со Елада и со Бугарија!
ЕГИПЕТСКИОТ КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ) НЕМАЛ ВРСКА СО МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК !
За Хомеровиот јазик пишеле само како словенски јазик Пасов (1815) и само славо-македонски Чулкас (1907).
Чарлс Ф.Потер истакнуваше дека во семинарите за свештениците во САД било обврска изучување на така
наречениот „класичен грчки“. Учениците го изучувале многу тешкиот јазик со сложени падежи, родови, бројки,
гласови, времиња, начини, коњугации, деклинации и други промени. Кога тие го зеле да го читаат Хомер во
оригинал, наместо тие да читаат „грчка“ поезија, тие биле воведени во нов систем на промени, ама не онакви
како тие што ги учеле. Јазикот на Хомер не бил „грчки“. Следи Хомеровиот јазик бил народниот и затоа многу
поедноставен од „класичниот грчки“ коине. Народен=варварски- Македонија варварска (Теофилакт
Охридски).
За нашиот славо-македонски јазик што го напишал Чулкас (1907),кој бил грк како припадник на Цариградската
патријашија, под која до денес се црквите од Егејскиот дел на Македонија, под окупација од 1913 год.,а никако
под Атинската црква на селото Атина со сета Елада чии цркви биле само под православната соборна црква
Св.Димитрија- Битола со христијански коине јазик на Апостол Павле кој не го познавал јонскиот службен во
Атина, дури и во Платоновата академија за време на Јустинијан, затворена од него само во 529 година, за
ова пишувам со децении. За жал како проклетност во Р.Македонија никој не се огласува ! (ФБ- 12.11.2019)
ЈУСТИНЈАНОВОТО РИМСКО ПРАВО БИЛО САМО МАКЕДОНСКО (БАЛКАНСКО) А НИКАКО ИТАЛИЈАНСКО !
Георги Острогорски, Историја на Византија, Наша книга, Скопје, 1992, на стр. 93, пишува најбитно: „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…“.
Следи латинскиот јазик бил само на Греикот Лив Андроник, чиј бил латински од 240 г.п.н.е. А Јустинијановото
право на Балканот било од VI век, а за на Запад дури XII век. (ФБ- 08.11.2016) До кога нас само ќе не лажат ?!
ВО ОСМАНОВОТО ЦАРСТВО ИМАЛО САМО МУХАМЕДАНИ=ТУРЦИ И ПРАВОСЛАВНИ=ГРЦИ А НЕ ИНАКУ !
ПА ПРЕНЕСУВАМ ЕДЕН ИЗВОР ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ПОД ОКУПАЦИЈА НА ЦИГАНСКА ЕЛАДА (ТН.ГРЦИЈА) !
Денес (09.11.2018) бев запознат со еден извор, кој во потполност ви го пренесувам.
Истинита историја Срба и Словена, September 26, Књига "Sociolinguistics / Soziolinguistik",аутори prof Ulrich
Ammon Немачки лингвиста,Norbert Dittmar Немачки лингвиста,prof Klaus J. Mattheier Немачки лингвист и prof
Peter Trudgill Енглески социолингвиста,страна књиге 1885.
„2.6. Словенски
Словени су мањина која је од стране централизирајућих и хеленизирајућих Грчких влада гледана са највећим
подозрењем.Они заузимају територију која је припојена Грчкој тек 1912 године и упркос чињеници да су
унутар Османског царства многи од њих себе сматрали "Грцима"(Може се сматрати да је тада тај термин
једноставно значио "Православни Хришћани"), подручје на којем су живели и које се граничило са другим
земљама виђено је као потенцијална опасност територијалном интегритету Грчке.Велике области северне
Грчке биле су доминантно Словенске 1200 година или више,све до данас.Први Словенски књижевни
језик,Црквено Словенски,био је базиран на Словенском језику који се говорио у Солунском региону.У
Османском царству,Словенски језик је наставио своју доминацију на северу Грчке.Не тако давно 1892 године
школе у Касторији(На Словенском Костур) спремале су наставне материјале на локалном Словенском
дијалекту за своје ђаке.Забележено је да је 1913 године било негде између 300.000 и 500.000 људи у Грчкој
који су говорили Словенским језиком(Види Breatnach 1991),укључујући и значајну Словенски мањину у
Солуну.Према Нејским мировним споразумом Грчка се обавезала да ће бранити права националних мањина
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у склопу својих граница а 1920 године споразумом у Севру(Град у Француској) су обећали отварање школа за
ђаке на језику своје националне мањине.1925.године влада је објавила копију школског уџбеника писаног на
Словенском језику за употребу ђака Словенске мањине,њега је објавило министарство образовања у Лиги
Народа(Претеча Уједињених Нација) као доказ да су извршавали ове обавезе.Овакав толерантан став није
трајао дуго.Током 1930-их током Метаксасове диктатуре,образовање на Словенском било је
забрањено(Илегално) као и употреба Словенског у било које сврхе,укључујући и употребу у кући.Они који су
говорили Словенски били су кажњени и затварани због употребе свог властитог језика.Имена Словенских
породица су насилно мењана у Грчка(Види Hill 1992).Између 1924 и 1935 комунистичка партија Грчке је
заступала аутономију или независност за Грчку Македонију(Беломорску Македонију) што је изазвало велико
непријатељство према Словенима од стране политичке деснице(Присталице националистичке Грчке
Владе).Током Грчког грађанског рата било је велике подршке за анти владине снаге(За Грчке Комунисте) у
Словенским пределима.Пораз левице(Комуниста) била је катастрофа за Грке који су говорили
Словенски(Примедба,то нису били Грци),и велики број њих је побего у Југославију или иностранство.Најмање
250.00 Словена је напустило Грчку у току овог века.Званични Грчки попис приказује број Словенске
популације од 100.000 у 1928 и 1940 години а око 60.000 у 1951.Процене о садашњој Словено-Македонској
мањини у Грчкој иду од 60.000 до 90.000.У Грчкој Македонији су данас скоро сви Словени билингвални,говоре
и Македонски и Грчки.Словено-Македонцима није дозвољено да играју своје народне игре или певају своје
народне песме у јавности.Излагања Македонских говорника у Европској заједници су испуњени репресијама
од стране једног дела Грчке државне службе(Види Karakasiodu 1993,13).Тренутне процене(Види Lunden 1993)
наводе број од 50.000 Словена у Грчкој Македонији.Каракасиоду процењује да је 80% становништва региона
Флорине(Лерин) на северозападу Грчке Словено-Македонско или је пореклом од Словенских породица.Ту је
такође заједница Словена у Грчкој Тракији.То је Бугарска исламска заједница позната као Помаци,јаких 20.00
током 1951,данас можда 10.000(Неке процене упућују на преко 40.000 њих) који живе у региону Ксантија.Као
муслимани,њихово образовање је на Турском језику а теже да своју децу пошаљу у Турску ради вишег
школовања(Види Lunden 1993)Ту су такође и Роми којима је матерњи језик Бугарски." (ФБ- 09.11.2018)
Се наведе: „...и упркос чињеници да су унутар Османског царства многи од њих себе сматрали
"Грцима"(Може се сматрати да је тада тај термин једноставно значио "Православни Хришћани")...“. Па следи
во Османовото Царство имало само Мухамедани=Турци и Грци=Православни Христијани како припадници на
Цариградската патријаршија без било што етничко еладско без своја црква во село Атина,бугарско без своја
црква во Софија па и српско со Белградска митрополија која била под Цариградска партријашија со своја
Соборна црква Свети Димитрија- Битола со православниот двоглав орел, кој ги краси македонските цркви.
Ова било повод да нема Еладци (во Елада 100% биле само Грци), што важело за во султаново бугарско
кнежевство со претходник од 1858 до 1864, Бугарскиот преродбеник Васил Левски бил грчки монах, а Вук

Караџиќ во Виена можел да отпатува или само како Мухамедан=Турчин или само како
Правослсавен=Грк под Цариградската Црква !
ЕВЕ ДОКАЗИ ЗА ДАРДАН ВЕНЕТСКИ И СЛИЧНИ КАКО НЕГО ДЕКА КОИНЕ БИЛ САМО ЕГИПЕТСКИ ЈАЗИК!
По повод на мојот напис од 3 ноември во кого се говори за Хомеровиот јазик, кој не се разбира-л со коине и
неговиот наследник катаревуса, со свој нов напис на 8 ноември Дардан Венетски со повик до мене, кој ми
укажува дека коине постоел за време на Александар Македонски, наведувајќи дури дека „сите оние кои имаат
поинакво мислење од вас и тврдат дека КОИНЕТО не е Египетски јазик од IIIв. п.н.е. (како што тврдите вие)“.
Еве ги доказите дека коине (19 век тн.старо-грчки) произлегол само од Египет и само од старо-египетскиот:
Мартин Бернал „Црна Атена“, пишува: „Четири години работев 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 претпочитав- хуриски. 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
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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“... Следи нема автор во Светот што би го оспорил ова што го напишал М.Бернал за
јазикот коине. За доказ дека Александријскиот Птоломејов јазик коине, од 300-та г.п.н.е., бил семитски јазик,
се најдува и во списот кај Лонорман: „уште во длабоката минатост од Истокот, Грците (Македонците,Р.И.) од
Семитете освоиле мошне многу зборови“. Според Ханс Јоахим Фридрихс..., „...Александрија во Египет, грчки
јазик (коине, Р.И.) и грчката (хеленската, Р.И.) култура биле проширени, така што како една мешавина со
ориенталните елементи можело да постане една хеленска светска кулутура“. (Ориентални=семитски
елементи во коине- само од Египет. А Коине со Хомеровиот славо-македонски јазик (Чулкас) не се разбира-л.
Па следи јазикот коине бил јазик во хеленскиот период, само по смртта на Александар- коине хеленски јазик.
За жал со децении се заложувам да укажам дека коине произлегол само од старо-египетскиот јазик,зашто сум
напишал и книга, која е прифатена и од Германската национална библиотека, не од ...Венетски...! (ФБ-13.11.
2019) Бидејќи како него, кој не постои во матичното книговодство, има и други, затоа Македонците си патиме!
ДНК ЈА ОБЈАСНУВА САМО ГЕНЕТСКО- ГЕОГРАФСКАТА ОДДАЛЕЧЕНОСТ А НИКАКВА ЕТНИЧКОСТ !
Денес (13.11.2015), во 16,40 часот ја видов генетиката на Македонците и Бугарите, и тоа кога Скопје бил
ослободен од фашистичката окупација на Германија, Италија, Бугарија и Албанија- со Албанците и вон
Арбанија, р=л. За албанската историја Албанците биле Илири, иако според Мартин Барлети (16 век) Илирите
живееле северно од Дрим,а Албанија била во Епир кој бил само бригиски и македонски. 90% од Албанците се
Геги, со мнозинство Азијати (Черкези, Татари...). И тие за европската историја биле Илири. Ова се наведува
само со цел да се потврди, ДНК била исполитизирана. Зошто ? Затоа што секој поединец во Светот има своја
посебна ДНК, а со неа се потврдува само генетско- географската оддалеченост, која се протега само од југ
кон северо- запад, како што биле преселбите: 400, 420. Како доказ дека Европа сè уште не е донаселена била
лозата- таа денес ја нема во Русија и западно. Скитите не ја познавале лозата и не го почитувале Дионис итн.
На ФБ- страницата видов генетика на Македонците и Бугарите, што е само политички злоупотребен чинител:
Македонци: Македонци 30%; Теутони 20%; Хелени 15%; Словени 15%, Илири 10%; Тракијци 0,5%, Хуни 0,2%;
Бугари: Македонци 15%; Теутони 15%; Хелени 15%, Словени 15%; Феникијци 11%; Тракијци 49% и Хуни 0,2%.
Според британските и германските историчари Британците... и Источногерманците имале илирска култура.
Следу Теутони според Теут- митолошки, а и Теута илирска кралица. Следи во Илијада, која била само дело
на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) со три ракописи: од Египет и Месопотамија со магаре и
шафран, а магаре во Мала Азија немало до 480 г.п.н.е., ниту денес шафран; од Бригија со јагула, коњ и
говедо- меѓу Шемница и Црна Река: Исток било Езеро (Пелагонско со јагула), а битолска Пелагонија до денес
е најговедарска на јужниот Балкан, како и на Запад висока планина митолошка Баба со својот Пелистер како
најкоњарски; ама и Јадранските Острови- низ Јадранот талкал Одисеј итн. Во таа Пизистратова Илијада за
првпат се споменуваат Хелените и Тракијците. Пак, Херодот ги внесува Илирите. Илирите биле западно од
Тракијците. Меѓу нив постои само генетско- географска оддалеченост, ништо друго, и ништо инаку итн..
Словените историски не биле познати. Следи секој оној кој пронајде било што словенско донесено од северно
од Дунав на Балканот е за Нобелова награда. Место Словени да се говори само за Склавини, а за Апостол
Бонифациј (8 век) источните простори од реката Рајна живееле Склавините=Повеќебожците само со тракиски
традиции. А Германците, според тн.словенски бог Герман, биле само Христијани, со тракиското име Герман ...
Каков јазик имале Хелените во Елада..., Македонците ? Само еден ист-варварски=пелазгиски=тн.словенски.
Пак, тн.старогрчки (коине) бил само Александријски Птоломејов јазик, наследник на староегипетски. Па следи
затоа коине Еладците не го разбирале (Фалмерајер, 1836; Силвестрелис,1904). А јазикот на Елада бил едно
реформиран македонски коине, дело на Кораис, кој станал службен само од 1868 година. (ФБ- 13.11.2015)
ЗАСРАМЕТЕ СЕ СЕВЕРЏАНИ, САМО ВЕ ПОНИЖУВА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ СО ИНДИСКИ ТЕН НА ЈУГОСТАН !
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БЕЗ СВОЈ ПРЕТСЕДАТЕЛ И БИЛО ШТО МАКЕДОНСКО- НИЕ ОСТАНАВМЕ НА ЦЕДИЛО!
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Аварите во 6 век на Пелопонес продирале. Аварите на Пелопонес ги нашле Склавините=тн.Словени. Тие
биле само Повеќебожци, наспроти Римјаните=Ромејци- Ромејци биле Еладците дури и во 1849 г.
Јазикот на Склавините бил само варварски (...Прокопиј...) на Пелазгите, а Пелазги со варварски јазик биле
Хелените и Македонците (Херодот, Тукидид, Платон...Јустин...). Склавини низ Европа имало дури во 15 век.
Следи Макс Фасмер истакнува: „Конечно е уште доказот од XV век за понатамошното живеење на Словените
на Тајгетос да се спомене местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Кананос во Германија и
северни земји, чие постанување е одредено од Василев (Buzeskul- Festschrift S. 397ff.)во годината 1412 -1418.
Гркот таму ја опишува околината на Либек и ја наведува земјата Сθλαβουνια. Тој тогаш додава забелешка за
сродноста на либекските Словени со Зиготите на Пелопонес“. (Затоа само едно Склавини=тн.Словени, Р.И.)
Токму затоа следи да се заклучи:Склавините (тн.Словени) на Пелопонез биле домородни со склавински јазик.
Состојбата се менала во 14- 15 век. Тогаш на Пелопонес биле населени Индијци, од кои сè до денес има
нивна оставштина, како доказ/наод на населби, на Пелопонес-индиски музички инструмент бузука.
Познати преселби во Елада имало во 1923 год. Грците, припадници на Цариградската патријаршија, ја
изгубиле војната од Турција. Од Македонија биле преселени Македонци со исламска вероисповед, а од
Турција Грците од малоазиското приморје, како и од Кавказот кои не знаеле грчки (македонскиот христијански
Александријски јазик коине од 300-та г.п.н.е.), туку дома си говореле турски. Па турските Грци со турски јазик
биле колонизирани во Егејскиот дел на Македонија, под окупација од 1913 год...
Денес во Елада живеат домородни Еладци, епирски Власи и Шкиптари, и Македонци.Во домородните Еладци
има висок удел на индиски тен, со дебело индиско црно влакно на косата, традиции. Таков е и претседателот
на Југостан, со темно лице, посебно под очите итн., кој на свој просјачки начин без да се види на огледало
како тој изгледа не исмејува нас Македонците во име како на Северџани, без тој да ја знае како дудук
историјата на македонската вистина. Па таа е Хомерова: Меиле и Веиле велат: „...словенскиот, кој лежи врз
основите на македонскиот јазик...“. А токму ова се потврдува и со нашиот Хомеров јазик. Следи тој бил само
наш словенски јазик (германскиот лингвист Пасоф- 1815) и славо-македонски (грчкиот лингвист Чулкас-1907).
Со Коине (тн.старо-грчки во 19 век), наследникот на староегипетски, семитски јазик, а и со неговиот
наследник катаревуса на Кораис (1868), не се разбира-л нашиот Хомеров јазик. Хомеровиот бил само славомакедонски!
Наспроти оваа вистина, Еладците, одродени од Хомеров јазик, кои се индијанизирани, само дрдорат! (ФБ- 14.
11.2019) Македонците сме без претседател и без ништо македонско, кои мораат да ги заштитат Македонците!
КАДЕ СЕ МИЦКОСКИ И АПАСИЕВ СО СВОИ НА ВМРО-ДПМНЕ И ЛЕВИЦА ЗА ПОМОШ НА МАКЕДОНЦИТЕ?!
ЕВЕ ДОКАЗИ ДЕКА КОИНЕ (19 ВЕК ТАКАНАРЕЧЕН СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ САМО ЕДНО- ЕГИПЕТСКИ ЈАЗИК !
Еве ги доказите дека коине (19 век тн.старо-грчки) произлегол само од Египет и само од старо-египетскиот:
Мартин Бернал „Црна Атена“, пишува: „Четири години работев 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 претпочитав- хуриски. 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“... Следи нема автор во Светот што би го оспорил ова што го напишал М.Бернал за
јазикот коине. За доказ дека Александријскиот Птоломејов јазик коине, од 300-та г.п.н.е., бил семитски јазик,
се најдува и во списот кај Лонорман: „уште во длабоката минатост од Истокот, Грците (Македонците, Р.И.) од
Семитете освоиле мошне многу зборови“. Според Ханс Јоахим Фридрихс..., „...Александрија во Египет, грчки
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јазик (коине, Р.И.) и грчката (хеленската, Р.И.) култура биле проширени, така што како една мешавина со
ориенталните елементи можело да постане една хеленска светска кулутура“. Ориентални=семитски
елементи во коине- само од Египет. А Коине со Хомеровиот славо-македонски јазик (Чулкас) не се разбира-л.
Следи затоа јазикот коине бил јазик само во хеленскиот период и само по смртта на Александар Македонски.
За жал со децении се заложувам да укажам дека коине произлегол само од старо-египетскиот јазик,зашто сум
напишал и книга, која е прифатена и од Германската национална библиотека, но не од македонските вршки...!
www.brigien.com.: „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“ (2017), под број 77 како и во други.
МИЛЕНИУМСКИ МАКЕДОНЦИ, ЗА ПОТСЕТУВАЊЕ, СО
- ТИРАНСКАТА ПЛАТФОРМА НА АРНАУТСТАН,
- ДОГОВОРОТ НА ТАТАРСТАН,
- СПОГОДБАТА СО ЦИГАНО-БУЗУКИСТАН
СЕ ПОТВРДУВА БУКРЕШТАНСКИОТ ДОГОВОР
(ЗА МАКЕДОНЦИТЕ Е КРАЈ)
На 28 јули 1913 година беше склучен Букрештанскиот договор, со кого Македонија беше поделена на меѓу
балканските држави.
Така на Елада и дадено 34.356 км2 или 51%, во која имало само 9,8% Грци, само како чеда на Цариградската
патријаршија дело на Јустинијан од селото Таор до Скопје; на Србија и било дадено 25.713 км2 или 39%; и на
Бугарија 6.798 км2.
Дури и Шкиптарија држи наша македонска земја.
Македонците се бореле, Македонија не само да се ослободи дури обедини.
Тоа им успеало само под српска окупација, борејќи се во Втората светска војна против фашистичка Бугарија и
нејзината сестра фашистичката Шкипнија, што било дури и во Елада со комунистите, а со на власт доаѓањето
на фашистите следи најголем фашистички злостор.
Само АСНОМ-ска Македонија опстојувала со македонски народ и јазик.
Фашистичките сили во САД, Европа и НАТО врз Македонија прави повеќегодишен пуч, со единствена цел да
се разгради АСНОМ-ска Р.Македонија, бришејќи ја АСНОМ-ска Р.Македонија без Македонци како народ со
свој јазик, и место да се прогласи Букрештанскиот договор како неважечки, неважечки за фашистичките сили
на САД, Европа и НАТО стануваат АСНОМ, Македонците како народ со својот Хомеров јазик, кој според
германскиот лингвист Пасоф (1815) бил само словенски, за еладски Чулкас (1907) убиен од Еладците само
славо-македонски со изброени 4000 збора на Ран-Хомеров јазик, со говори од последено доба, кој не се
разбира-л со еладскиот јазик прифатен од 1868 година- тој како наследник на коине (19 век тн.старо-грчки)
како семитски јазик само од Египет не се разбираат Хомеровите македонски говори.
Говорејќи за Хомеровиот јазик, сè е јасно.
Бидејќи Букурешкиот договор трае и преку еден век, место тој да се укине, тој се потврдува со помош на
Тиранската платформа на Арнаутите со бело кавказко капче-кече на кавказки Черкези и Татарите од
Црноморието протерани од Русите, и нивните турски собраќа Шкиптари со монголски јазик поради што
Арнаутите (Геги и Шкиптари) грешат со Хомеровите родови, познати како илирски а и словенски, братски
подржани од Бугарите на Габорис габор на Габорите=Татари со чувашки јазик да се избрише сè македонско.
Каква несреќа ги задесило Македонците од фашистички Арнаутстан, Татарстан и Цигано-бузукистан. (ФБ14.11.2018) Еј мои Македонци, непријатели ни се Ватикан, Европа, САД и НАТО, со свои балкански држави!
КАКО ШТО ТОСКИТЕ БИЛЕ ПОИНТИЛИГЕНТНИ ОД ГЕГИТЕ (ГУСТАВ ВАЈГАНД- 1924), А ГЕГИТЕ БИЛЕ
ВОГЛАВНО ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ, МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ПОИНТЕЛИГЕНТНИ ОД БУГАРИТЕ=ТАТАРИТЕ !
Густав Вајганд (1924) наведува дека Тоските биле поинтелигентни од Гегите. Па интелегенцијата е
индивидуална одлика, а овде се говори за меѓународна разлика. Па кај авторот постои расна разлика меѓу
Тоски и Геги. Тие меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и сè до денес тие не се разбираат како два
посебни народи со одвоено потекло. Следи понатаму авторот ги наведува и Черкезите и Татарите, кои по
Кримската војна се населиле воглавно меѓу Шар Планина и Врање: Черкезите биле 500.000, а Татари 100.000
од кавказко- црноморските простори со бело кавказко капче- кече, потврдено дури со биолошки методи.
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Авторот за нив пишува сурови..., што тие било со векови. Бидејќи во Р.Македонија Геги се 90%, а Тоски 10%,
кај нив нема благодарност... за нивното живеење во Р.Македонија за нив туѓа...
Она што е измеѓу Гегите и Тоските, истото важело и измеѓу Македонците во однос на Бугари=Татари. Да не
се изуми, царот Крум и Иван Александар биле Македонски, како што биле дури Софија (Ланге); Пловдив бил
и главен град на Македонија; Подунавјето било во Македонија. Па следи сета Бугарија била само македонска.
Балканскиот Полуостров до 1808 година бил Македонски, променето само од германец Цојнe. (ФБ-14.11.2018)
КАКВА ДРСКОСТ И ЅВЕРСТВА НА ФРАНКИТЕ (ФРАНЦУЗИТЕ И ГЕРМАНЦИТЕ) ! А НЕЛИ ГЕРМАНЦИТЕ НЕ
СПОРАТ ЗА ИМЕТО НА ФРАНКИТЕ (ФРАНЦУЗИ), КОИ ЅВЕРСКИ ЗАЕДНО НИ БРИШАТ СĖ МАКЕДОНСКО !
Меровингите, преходници на Франките, биле со потекло од Балканот. Нивните преселби биле само по реката
Вардар- Морава- Дунав- Рајна. Нивни јазик бил Хомеров, како словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и
само славо- македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907). И ова било повод, Отон Први со Самуил и еден негов
брат, непознат кој тој бил, меѓусебно да разговорат на склавински јазик. Да потцртам, склавински јазик, никако
словенски јазик. Во прилог се наведува и православното царство на Цар Самуил, кое било само СклавинијаЦарот Отон бил цар на Католичкото Царство. Нему му претходел франкот Карло Велики, кој бил прогласен за
цар на Божиќ 800- та година.Според Фредегар (7 век),Македонците и Франките имале исто потекло (Пријам)...
Па во САД, Европа и НАТО секаде е само по еден службен јазик, во држави со десетици и десетици милиони
државјани. Најдобар пример е Франција, само со 50% Францизи-другите се домородци, само со францускиот
јазик. Иако во Р.Македонија домородци се само Македонците, а Арнаутите се само исламски колонисти од
последните векови, дворасен тн.народ 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари, со учество под 15%, се
обединуваат само со шкиптарскиот јазик на под 1,5% Шкиптари, кој станал втор службен јазик на најмалото
малцинство во Р.Македонија. Па бидејќи Арнаутите настојуваат Р.Македонија да влезе во Европа и НАТО, а
не се однесуваат како малцинство, тие биле/се само исламски мафијаши. Тие тоа биле во 19 и 20 а и 21 век.
Со тоа што само од Македонците, деца на Хомер, од Пријам, браќа на Франките, се бара да се смени сè наше
македонско, дури еден италијански ѕвер, на 05.11.2019, во Македонското собрание говори, ние да си бидеме
горди што ни го сменија името, дрски си останале и се САД, Европа и војната профитна организација НАТО !
САД, Европа и НАТО ги водат бандити, со канибалисти во вториот милениум- јадат македонско месо! (ФБ- 08.
11.2019) Нивни дела биле Букурешки,Рамковен, Преспанската спогодба, Договорот со Бугарија до наша смрт!
ПА АЛАНИТЕ, ВАНДАЛИТЕ, СВЕВИТЕ И БУРГУНДИТЕ СЕ СЛОВЕНИ СО ЈАЗИК ПОЛСКИ ИЛИ СЛОВЕНСКИ !
ЕВРОПСКИТЕ ДРЖАВНИ НАРОДИ САМО НАСЛЕДСТВО НА КАРЛО ВЕЛИКИ СО ЈАЗИЦИ ОД 2 МИЛЕНИУМ !
„Geremia Russo треба да е автор на списот Annali di Russia, кој веројатно е идентичен со Annali di Moscouia
(како што се наведува на други места). Иако Орбин однекаде знае дека Еремиј ги пишел своите Annali di
Russia 1227. и донесува од нив одломци во преводот, ипак може да се рече дека тој писател е измислен во
периодот на хуманизмот. Према наводот на стр. 10 Еремиј раскажува во Annali di Moscouia како Словените во
Сарматија ги победувале сите народи со кои биле во непрекинати војни па го зеле името слауи. Тој знаел и
нешто за религијата на Антите и за нивниот идол викан JAKOBOG (96). Наспроти грчките писатели, Еремиј
тврдел дека Русите од походот на Цариград се враќале со голем плен (90). На стр, 96 најдуваме еден цитат
од Еремијините Анали за настаните од 1118. од кого се гледа како војувал Крунослав, кој погинал во битката и
е сохранет под тврдината Војка. Еремиј му послужил и како сведок дека Аланите, Вандалите, Свевите и
Бургундите се Словени и дека имале ист јазик полски или словенски (102). На стр. 104 наидуваме уште на
еден момент од ‘биографијата’ на Еремиј Русо. Кога во друштвото со пратеникот на московскиот кнез одел
царот во Виена (порано дознавме дека тобоже живеел им пишел 1227) наишол во земјата на Маркоманите
натпис во камен, кој го репродуковал во својот дел на Annali di Moscouia. Орбин тој натпис го пренел,
дополнал и превел на италијански (105), сè тоа да би докажал дека и Маркоманите биле Словени. Од истиот
Еремијин дел Орбин се обавестил дека Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките
Македонците, меѓу кои се родил Филип, татко на Александар Велики (171). Ова место доволно јасно го
открива времето и менталитетот на писателот кој го лансирал Еремиј Русо“. (Мавро Орбини, 1601). („слауи“
=склави=Склавини. Русо не бил измислен- Ватикан сè уништил, Р.И.) Па европските народи не се историски
народи туку држави со наследство на неписмениот Карло Велики, со свои јазици само од вториот милениум !
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СПОРЕД КАТЕРИНА ВЕЛИКА, ЕВРОПА Е СЛОВЕНСКА- ПОРТУГАЛСКИОТ СО СЛОВЕНСКИ ТЕМЕНВОКАЛ!
Овде за Катерина Велика се наведува: „Зербст долго време бил претстолнина на војводството Anhalt-Zerbst.
Софија Аугуст од Anhalt-Zerbst, подоцна Катарина Велика, царицата на Русија (1762- 1796), овде ја спровела
својата младост и годините на своето одрастување. Еден од водечките на француските авторитети за
старата словенска цивилизација, Луј Леже (Lous Leger), сакал да ги потсетува своите студенти: ‘Да познатата
царица ја знаела историјата на својата татковина малку подобро, можела на своите руски поданици да им
каже дека имаат принцеза со словенско потекло’ “. Пак, таа била „северна Семирамида“. Таа имала мноштво
пријатели Волтер, д Аламбер, Дидеро. Во Фигаро Бернар Бонилори за неа напишал:
„...била прва (те.) Катерина Велика, која ја обелоденила супериорноста на словенската раса. А особено
сакала да докаже, дека словенскиот бил првобитниот јазик на човечкиот род. Во едно писмо, кое му го
упатила на Грим 1784.г. таа пишувала дека старите Словени им дале свои имиња на најголем број реки,
планини, равници, и области на Франција, Шпанија, Шкотска и на други краишта...“. (Па само словенско, Р.И.)
Темниот вокал го немало во коине и латински-тој бил словенски.Него и женскиот род Вук Караџиќ ги отфрлил.
Па следело сета Европа била само словенска со темниот вокал, кој постои во шкиптарскиот (ë), влашкиот (ã),
романскиот, португалскиот, во сите француски јазици (50% Французи), германски ä=ae, ö=oe, ü=ue, со трите
можности на теменвокал e=ë. Па Шведска=Сведска=с вед ска- 100% е тн.словенски. Во шведскиот јазик има 9
вокали (самогласки), а во македонскиот 5. Вокалите (самогласките) во шведскиот јазик се следниве: a , o , u ,
å , e , i , y , ä , ö. Не-Словените во Европа биле само едно: одродени Словени, и ништо друго и никако инаку !

ЕВЕ ДОКАЗИ ДЕКА РУСИТЕ...БИЛЕ НАСЛЕДНИЦИ НА МАКЕДОНЦИТЕ КОИ ВЛАДЕЕЛЕ СÈ ДО ДУНАВ!
Според Страбон, во Географија, „Илирите, Епирци и Македонците говорат со ист јазик“- пелазгиски. Пак,
Апиан од Александрија, I век н.е., наведува, Илири, народ кој живее зад Тракија и Македонија до Панонија и
од Јадранско Море до Алпите. Следи целиот Балкан говорел пелазгиски=Хомеров јазик-бил еден народ.
Еве што пишува Густав Вајганд (1924): Македонските племиња биле составени од тракиски племиња и
илирски племиња, наведени по ред, што го пишувал Тукидид. (Хелените и Македонците се Пелазги, Р.И.)
Според Г.Гриневич и др. словенскиот јазик бил пелазгиски, кој бил варварски на Пелазгите (Херодот и др.)
Иво Вукчевиќ наведува: „Постојат докази дека словенските населби можда датираат уште од времето на
почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои географски имиња од
периодот имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност
биле некој од народите кои говореле со словенски јазик’ “. (Пајонци=Пеонци- Пео [Итер Пео], Р.И.)
Бидејќи „словенските населби можда датираат уште од времето на почетокот на старата Грција“, а и дури
„древните Пајонци можда всушност биле некој од народите кои говореле со словенски јазик“, сè е јасно !
Бидејќи преселбите биле само од југот кон северот, Македонците ДНК се како Критјаните, не на Подунавците
и Заткарпатците. Па според Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Илирик, кој бил на Балканот. Исто така,
Русите имале Подунавски традиции. Павел Тулајев, Венети, 2000, наведува Венетите биле населени низ
Европа. Следи според него, „Венети-Срармати“, „...потеклото на дунавските Словени и основачите на градот
Новгород, кои биле наречени ‘Венелани’, наречени така од соседите Финци“. Се говори и за „Келто- Илири“...
„Во III в. Тракија потпаднала под власта на Келтите, потоа- Александар синот Филипов, а во I в. н.е. постанала
провинција на Римската империја. Баш во тоа време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигрирало од
Тракија во регионот на Дњепар, зашто потврдуваат на стотина ковчеџиња со награди на римските легионери,
кои ги пронашле аргеолозите, во време на нивните освојувања“ ...
Следи и рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини-1601).
Рускиот историчар Евграф Петрович во 1913 г. запишал дека прататковина на Славјаните било Mакедонското
Kралство на Филип и Александар Македонски, т.е. Славјаните и балтичките народи потекнуваат од древните
Македонци.
– „ Древна Мизија и Македонија, кaкo што можеме да видиме, биле населени со Славјани. Пелазго-тракиските
племиња биле Славјани.
По падот на македонското кралство, дел од Македонците, околу 320 година п.н.е, се преселиле крај
Балтичкото море, и таму биле познати под името Бодричи, но ги зачувале симболите на Александар
Македонски, Букефал и грифонот, до самиот пад. Бодричи говореле на словенски јазик, и од притисокот на
германите се преселиле во Илмен и Ловат, каде го основале Новогород и П'сков околку 216 година п.н.е.
(Птоломеј). ”
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Автор: Евграф Петрович Савељев (1860–1920),
Книга: „Древна историја на Kозаците“ (стр. 58)
ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ИМАЛЕ ЕДЕН ИСТ ВАРВАРСКИ ЈАЗИК КАКО ШТО БИЛ ЈАЗИКОТ ВО АТИНА !
Херодот, Тукудид, Платон...пишуваат, Хелените имале варварски јазик кој бил пелазгиски на кој творел
Платон. Следи ист јазик имале античките Македонци, чии говори останале сè 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. Овде следи да се говори и „по род
Македонец“. Тој по род бил само Македонец, ама и Римјанин=Ромејец со својата Ромејска власт од Цариград.
ПА ДОСТА БЕА ЛАГИТЕ И НАВРЕДИТЕ ВРЗ НАС МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОИТЕ СОБРАЌА ТН.СЛОВЕНИ КОИ
ДО ДЕНЕС ГОВОРАТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК. ЗНАЧИ, ИТНО ДА ПРЕКИНАТ РАЗГОВОРИТЕ ЗА СÈ МАКЕДОНСКО
И ТН.СЛОВЕНСКО СО ОДРОДЕНИТЕ ЕЛАДЦИ СО ЦИГАНСКАТА БУЗУКА. (ФБ-17.11.2016)Ова секогаш важи!
ВО АТИНА СО СЕТА ЕЛАДА И ВО ЦЕЛИОТ ВТОР МИЛЕНИУМ НОВА ЕРА СЕ ГОВОРЕЛ САМО НА НАШИОТ
ВАРВАРСКИ ЈАЗИК- СЕКОГАШ ЈАЗИК НА АНТИЧКИТЕ= ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ СÈ ДО СО ДЕН-ДЕНЕС !
Според Херодот, Тукидид, Платон..., Хелените говореле само варварски јазик, кој бил само пелагиски, на кого
говорел Платон. Според Јустин, Македонците биле Пелазги. Пелазги биле Хелените. И затоа дури Хелените
во Јонија биле варвари (Херодот). Варварски и пелазгиски јазик говореле и Римјаните, што го потврдил дури
Дионис Халикарнишки кој во Рим живеел во 1 век н.е. Токму и затоа варварски јазик говореле и Склавините,
зашто пишуваат Приск, Јордан, Прокоп...Варварски говореле ентичките Македонци и во вториот милениум.
Ова се чита дури и 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. Па 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=склавински=тн.словенски.
Фалмерајер, I-247, пишува: „…целиот Полуостров [Пелопонес] после големата катастрофа под Копронимус
постанал словенски и варварски…“. Следи народен јазик бил само варварски, а не коине кој бил христијански.
Значи, коине бил службен јазик. Во Атина се говорело јонски и 529 год.н.е.- тој бил само варварски (Херодот).
Фалмерајер, I- 278, вели: „...Како главен опфат за целото испитување важи извештајот на Порфирогенет: цел
Пелопонес бил славинизиран и варварски“. А на Пелопонез Аварите нашле Склавини, кои биле повеќебожци.
Д. Оболенски пишува: „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. И 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’ “. Па Свети Јован
наведува: „Учењето на рибарот што прави шатори блеска на нивниот варварски јазик повеќе од сонцето“. Хан
(1865) пишува за коине „византискиот јазик“- па тој бил само христијански јазик. Овде во прилог се наведува и
Меморандумот за античките граници на Грција од мајорот Ј.С.Ардаф, С.Б., Р.Е. 24 февруари 1881 година. Тој
пишува и: „Оваа заедничка одбрана довела до сегашна употреба на еден општ јазик, грчки, но останатите од
Амфилокијанците сé уште се Варвари“. Се говори варвари со Хомеров славо-македонски јазик (Чулкас-1907)
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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. Оставштината на Птоломеите била одгонетната на битолски.
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 пишува
и за темниот вокал во Елада, кој бил само тн.словенски. За словенски топоними, потврдиле и другите автори.
Дури 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 нашиот тн.словенски народ
со варварски јазик. (ФБ- 18.11.2016) Сè еладско било само германско, како и шкиптарското, ама и бугарското !
ВО ЕЛАДА СОСЕ АТИНА ВО 19 И 20 ВЕК ИМАЛО САМО ТН.СЛОВЕНИ СО НАШ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК НО
НИКАКО ХЕЛЕНИ СО ТН.ВИЗАНТИСКИ ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК КОИНЕ (АЛЕКСАНДРИЈСКИ 300 Г.П.Н.Е.) !
Бидејќи Еладците биле само едно тн.Словени, тие говореле само со нашиот 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. Токму и затоа следи збрките настанале само со коине, кој
бил хеленски=повеќебожен јазик од Александрија од 300-та г.п.н.е. потоа само христијански и тн.византиски
јазик, а европската историографија направиле фалсификат дека Хелените говореле хеленски јазик (коине).
Еве што Јакоб Филип Фалмерајер пишува, „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 други автори, 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, пишува: „(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. Секако, коине бил хеленски=повеќебожен, кој немал врска со Елада, туку само
со македонската Александрија, и тоа по 300- та г.п.н.е со прв речник и прва граматика (Х.Џ.Велс). Токму затоа
во Елада се говорел само наш 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. Па и
затоа Словените како посебни народи се најголема историска лага на берлинско- виенската школа, со тешки
последи сè до ден-денес. Словените биле според Слово и Божјо Слово, проповедадано и од Кирил Солунски!
Бидејќи Еладците (тн.Грци) отсекогаш сè 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 сè македонско, што
зависи само од нас- никој друг досега не го занимавало за нас Македонците, што ќе биде за навек. Па 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.А од само лажениот ништо и не бидува. (ФБ- 19.11.2016) Не владеат слепци!
ДАЛИ ТН.СЛОВЕНИ ДОШЛЕ ВО СОЛУН САМО ОД ДУНАВ ИЛИ И ОД ГРЦИЈА ?! А И ОД ЈУГОТ- ОД ГРЦИЈА !
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Ние учевме, Словените се населиле на Балканот, само од север од реката Дунав. Па следи состојбата била и
сосема обратна. За време на Константин Велики немало никакви Словени, што се потврдува и со писмата на
Константин напишани на пријателот на неговиот татко кога тој бегал кај неговиот татко по долините на реката:
Вардар-Морава-Дунав...Тој не сретнал никакви Словени. Истото се сретнува и во писмата на Улфилас творец
на христијанскиот готски јазик. Па следи Склавините биле римски гранични единици, покрај реката Дунав. Ова
било повод, граничарите да се враќаат назад на југот. Следи токму и затоа бидејќи Склавините на Пелопонез
биле само домородни, Склавините од Грција навлегувале од југот кон север во Солун, Тракија итн. И еве што
стои и во изворите, во третата година по смртта на царот Јустин II…тие ја поминале цела Грција и земјата на
Солунчани и сета Тракија и ги освоија градовите. Бидејќи Солун е на југот од Тракија, сè е јасно- сè само лаги.
Па за потсетување, Римјаните до V век не познавале Склавини, а склава означувало област, пак на коине (19
век тн.старо-грчки) тема. На Балканот Склавини само од VI век: Склавини=Повеќебожци-Римјани=Христијани.
Не е јасно само, до кога ќе страдаат Македонците со Хомеров јазик (Пасоф- 1815 и Чулкас- 1907), од Еладци
Цигани Грци со своја индиска бузука и нов јазик само од 1868 година, Арнаутите 90% Геги (Черкези и Татари)
со 10% Шкиптари со монголски јазик, со мал удел под 15%,и Бугари=Татари, сите подржувани од фашистички
ѕверови во САД, Европа и НАТО кои со член 49 ги бришат Македонците. (ФБ-19.11.2019)Не владеат изроди...!
И ШТО БИЛ НАЦИОНАЛНИОТ ЈАЗИК НА ЕЛАДА ? „ЕДЕН ЈАЗИК КОЈ НИКОЈ НЕ ГО ЗБОРУВАЛ НИТУ ПАК ГО
ЗБОРУВА НИТУ ПАК ЌЕ ГО ЗБОРУВА“. КАКВА НАЦИЈА БИЛА ЕЛАДАСКАТА ? СВОЕВРЕМЕН ФАЛСИФИКАТ!
Х.Р.Вилкинсон, Картите и политиката, Македонска книга, Скопје, 1992, стр. 136, пишува: „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 (17891856), 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. Па
и од од таа европска лакрдија до денес страдаат Македонците со јазик од постледено доба. (ФБ- 20.11.2016)
ГРЦИ И ВИЗАНТИЈЦИ НИКОГАШ НЕМАЛО- СЛЕДИ ХЕЛЕНИТЕ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ КАКО И МАКЕДОНЦИТЕ СО
ВАРВАРСКИ= ПЕЛАЗГИСКИ= ТН.ХОМЕРОВ= ТН.ПЛАТОНОВ= ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК. ПАК, ТОКМУ ЗАТОА
КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК !
Балканот било мало генетско- географско подрачје и на него можело да живее само еден ист народ со еден
те ист јазик, кој бил само еден варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов= тн.словенски. Дека поимот
варвари и Хелените не постоеле пишеле повеќе автори. Токму и затоа следи без такви народи. Еве и докази:
Следи Тукидид, I, 3, пишува: „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...“. (Елини=Хелени бил нов поим со Хомер=х Омер, само Омер, Р.И.)
Во Илијада не со употребувало името варвари и затоа без Хелени и варвари.
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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 пишуваат Приск, Јордан, Прокоп (=про коп). Всушност, тие пишат не
за Словени- ниеден автор такви живисуштества испраени на две нозе не познавал туку само за 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 Александрија. Таа
била напишана на тн.словенски јазик (Пасоф- 1815 г., Чулкас 1907 г.) на кој говореле Критјаните- тие во 1913
година го разбирале само бугарскиот јазик, но не и 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 дури во 529 година кога Јустинијан I ја затворил Платоновата академија, која била само
повеќебожна со јонскиот јазик, а кај Јустинијан христијански јазик бил коине- државен јазик службен латински.
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 тоа што 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, следи називот Византија прв пат се користи во 1557 (нешто повеќе од стотина години по 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 пишува, 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 со населби и во 20 век колонизирани православни Азијати
само како припадници на Цариградската патријаршија Грци кои говореле турски.И Шкиптарите биле одродени
тн.Словени, а Гегите само Азијати (Черкези и Татари). (ФБ- 17.11.2016) Таква била историјата, а никако инаку!
МАКЕДОНЦИТЕ, ЕТРУРЦИТЕ...ГЕРМАНИТЕ ПИШЕЛЕ СО ЦРТИ И РЕЦКИ (РУНИ)- 19 ВЕК ТН.СЛОВЕНСКИ!
ПА ЕВРОПЈАНИТЕ СЕ СО СЛОВЕНСКИ ТЕМЕНВОКАЛ- ЛУТЕР И БИЗМАРК БИЛЕ САМО ЕДНО СЛОВЕНИ !
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДНИ СО ХОМЕРОВ СЛАВО-МАКЕДОНСКИ- СЛОВЕНИТЕ СПОРЕД СЛОВОТО!
СО СЛАВО-МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК НА КИРИЛ СОЛУНСКИ ЌЕ СЕ ОБЕДИНАТ СИТЕ СЛОВЕНИ!
ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ МАКЕДОНЦИ ВО ЦЕЛ СВЕТ, ЧЕДА НА СЛОВОТО (ПТАХ, ПЛАТОН... И КИРИЛ)!
На 27.12.2017 објавив за Хомеровиот јазик само како славо- македонски на Леринчани од книгата на нашиот
Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907)! На ист ден секој месец поновувам-само се молчи!
Следи во Википедија се кажува:Чулкас „во 1907 година издава речник ‘Доприносите на кон двојазичноста на
Македонците во споредба на славофонскиот со грчкиот’ со над 4000 думи од македонските диалекти, кои
според него произлегуваат од дорскиот древногрчки дијалект“. Па овој и другите биле само едно- Хомерови.
Во прилог говори и Димитар Миладинов, во своето обраќање до Кукушаните (24. октомври 1857), каде што тој
го говори следново: „Го напаѓаат нашиот словенско- пелазгиски јазик, еден од најдревните и најбогати јазици,
нарекувајќи го варварски јазик...“. (К.Миладинов, Избор, Мисла, Скопје, 1980).(Само пелазгиски=Хомеров,Р.И.)
Па според Г.Гриневич и др. словенскиот јазик бил пелазгиски, кој бил варварски на Пелазгите (Херодот и др.)
И токму тој пелазгиски јазик, кој бил варварски, бил јазикот на Хомер, Херодот, Тукидид, Платон, кој останал
т.н.словенски, на Склавините кои го обожувале Хора, египетскиот Хорус или Кришна на Ведите- Индија итн.
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Според Страбон, во Географија, „Илирите, Епирци и Македонците говорат со ист јазик“- пелазгиски. Пак,
Апиан од Александрија, I век н.е., наведува, Илири, народ кој живее зад Тракија и Македонија до Панонија и
од Јадранско Море до Алпите. Следи целиот Балкан говорел пелазгиски=Хомеров јазик-бил еден ист народ.
Еве што пишува дури Густав Вајганд (1924): Македонските племиња биле составени од тракиски племиња и
илирски племиња, наведени по ред, што го пишувал Тукидид. (Хелените и Македонците биле Пелазги, Р.И.)
Бидејќи преселбите биле само од југот кон северот, Македонците ДНК се како Критјаните, а не Подунавците и
Заткарпатците. Потоа според Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Илирик, кој бил на Балканот. Исто така,
Русите имале Подунавски традиции. Павел Тулајев, Венети, 2000, наведува Венетите биле населени низ
Европа. Па според него, „Венети-Срармати“, „...потеклото на дунавските Словени и основачите на градот
Новгород, кои биле наречени ‘Венелани’, наречени така од соседите Финци“. Се говори за „Келто- Илири“...
„Во III в. Тракија потпаднала под власта на Келтите, потоа- Александар синот Филипов, а во I в. н.е. постанала
провинција на Римската империја. Баш во тоа време, околу 150.000 коњаници и пешадијци мигрирало од
Тракија во регионот на Дњепар, зашто потврдуваат на стотина ковчеџиња со награди на римските легионери,
кои ги пронашле аргеолозите, во време на нивните освојувања“ ...
Рускиот историчар Евграф Петрович во 1913 г. запишал дека прататковина на Славјаните било Mакедонското
Kралство на Филип и Александар Македонски, т.е. Славјаните и балтичките народи потекнуваат од древните
Македонци.
– „ Древна Мизија и Македонија, кaкo што можеме да видиме, биле населени со Славјани. Пелазго-тракиските
племиња биле Славјани.
По падот на македонското кралство, дел од Македонците, околу 320 година п.н.е, се преселиле крај
Балтичкото море, и таму биле познати под името Бодричи, но ги зачувале симболите на Александар
Македонски, Букефал и грифонот, до самиот пад. Бодричи говореле на словенски јазик, и од притисокот на
германите се преселиле во Илмен и Ловат, каде го основале Новогород и П'сков околку 216 година п.н.е.
(Птоломеј). ”
Автор: Евграф Петрович Савељев (1860–1920),
Книга: „Древна историја на Kозаците“ (стр. 58)
Собирајќи сознанија од Македонците, кои пропатувале низ земјите, каде владееле антички Македонци, во
Мала Азија...арапските земји...Ирак, таму и денес се играат и пеат слични ора и песни како што биле и се на
античките и етничките Македонци. И следи дури во Ирак, по неколку мигови посматрање на ората, нашите се
фаќале за на ората, заборавајќи дека Македонците не се Ирачани туку само Македонци. За ова ќе мораат да
проговорат музиколозите, кои за тоа се образовани, и најповеќе упатени во тајноста на македонските ора...
Овде ќе наведам само за ритамот 7/8 кој се игра низ целиот Балкански Полуостров. Па како што водата во
изворот е најчиста, во Македонија се игра најизворно и најубаво ритамот 7/8. Ние имаме и други тактови...
Македонците останале домородци. Јован Цвииќ вели: во Македонија се говорело старо-штокавски, а сè до
Крушевац средно-штокавски и во Шумадија ново-штокавски. И затоа во Македонија живеел стар народ, до
Крушевац среден и во Шумадија нов. А не само тоа, и 7/8-ски такт е најизворен и најдобар во Македонија,
каде бил/е и изворот... Не случајно, Скотите се со ист ритам 7/8, оркестар во строј фаланга, со пелагонски
фустанчиња, кои ги викале кошули. Покрај тоа носеле чорапи со пупки. Па во нашата Пелагонија не се носеа
панталони и по Втората светска војна... како во село Кукуречани- битолско и други пелагонски села. Следи на
чело на војската на Македонците свиреле гајдаџии како претходница на војската, која си одела вбој=вој...
Ритамот 7/8 е македонски, со гајдата, со која свиреле Македонците. И одредот на свирачите со гајдите и
тапаните се наредени како македонската фаланга. И зборот фаланга=паланка, со две крила да заокружи...
Па Скотите си ја бараат врската со на Александар Македонски, за кого имаат споменик. Името скот=скот е на
македонски. Па следи Единбург само Единбург=един бург=булг вулг=волг=фолк=полк за народ до полка како
народна музика. Кон ова да се додаде дури Бригија=Фригија=Фризија, бриг=Бриж, божица Бригита во Европа.
Наведеното ни објаснува зошто Македонската гајда е поразвиена- Пецо Атаносовски: „Шкотската гајда има 5
тона ! Македонската 9 тона!“ Изворската вода не само што е најчиста, е најпитка, а дури најкристална итн.!
Следи за Македонците сведок бил и: „Германос Каравангелис (грчки: Γερμανός Καραβαγγέλης) истакнато грчко
духовно лице, патријаршијско костурски митрополит, еден од пионерите на грчката воружена пропаганда“:
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„Вие сте Грци уште од времето на Александар Велики, но поминаа Словените и ве словенизираа. Вашиот
изглед е грчки и земјата што ја газиме е грчка. За тоа сведочат и спомениците што се скриени во неа, и тие се
грчки и монетите што ги наоѓаме се грчки и натписите се грчки“. (Македонци ДНК како на Критјаните, Р.И)
Македонците од Егејскиот дел на Македонија се бореле од страна на ДАГ. И следи мноштво Македонци биле
преселени во СССР. Потоа со испитувањата врз черепите на тие Македонци, се потврдило дека черепите на
Македонците во СССР биле како на античките Македонци, но не на било какви Словени. Ова се потврдило и
со истражувањата на некрополите во Р.Македонија- во нив имале ретки словенски черепи. Што се ова значи ?
Само едно: Македонците во Р.Македонија 100% биле само домородци како Критјаните, а никако дојденци итн.
Иво Вукчевиќ наведува: „Постојат докази дека словенските населби можда датираат уште од времето на
почетокот на старата Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои географски имиња од
периодот имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци можда всушност
биле некој од народите кои говореле со словенски јазик’ “. (Пајонци=Пеонци- Пео [нашиот Итер Пео], Р.И.)
Бидејќи „словенските населби можда датираат уште од времето на почетокот на старата Грција“, а и дури
„древните Пајонци можда всушност биле некој од народите кои говореле со словенски јазик“, сè е јасно !
Уште ако кон ова да се додаде и германскиот лингвист Пасоф (1815), кој наведува, Хомеровиот јазик бил
словенски (чешки и словачки), Македонците со фалсификатот историја на Елада одма си завршуваме! ...
Па и затоа следи едно: антички=етнички Македонци со Хомеров јазик. Него и други Елада одма ги убила!
Султанот 1767 година ја укинал Охридската архиепископија. Истото се случило и со Трновската црква а и
Печката црква. Бидејќи на Балканот опстоила само Цариградската патријаршија, на целиот Балкан имало
само Грци-припадници на Цариградската патријаршија. Иако имало црковни Грци, тие останале Римјани=
Ромејци. Па Источноторимско Царство било само христијанско. Всушност само православно. Еве и доказ:
Следи 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. поданици на Римската Империја. Тие, како престолнина на своја нација и религија го
сметаа Константинопол, а не Атина“. Токму и затоа истото го потврдиле и други патеписци...
Никако не се работело за Грци туку само за Хелени. Исто така, постоеле само Римјани=Романи=Ромејци.
Следи произлегува дека селото Атина во вториот милениум во новата ера никако немало важност, што го
наведуваат и другите автори. Па главен град на христијанскиот народ и религија бил само Константинопол.
1849 година имало само Римјани (Ромејци), сите тие биле само Грци- припадници на Цариградската
патријаршија. За православните да се истребуваат, 1870 година султанот создал Бугарска егзархија.
Иако борбите жестоко се одвивале, понатаму жителите биле свесни дека тие како христијани се Римјани. Еве
го доказот: Gustav Weigand (1924), Ethnographie von Makedonien, на стр. 76, наведува, новогрчкиот во Битола
„...‘Ромејка’ (Вулгаренгрчки)...“. Бидејќи коине за народот, кој говорел на Хомеровиот словенски јазик (Пасоф1815), не го разбирал коине, од него се направил новогрчки, кој бил вулгаренгрчки (вулгаренкоине -народен
коине), во кого биле внесени повеќе Хомерови славо-македонски елементи. И па бидејќи катаревуса не бил
разбирлив, бил внесен и понароден (похомеров славо-македонски) димотики- Еладците се само нов народ!
Бидејќи со коине (19 век таканаречен старо-грчки) не се разбира-л Хомеровиот јазик, коине бил египетски!
њњњ.бригиен.цом.): „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“ (2017), под број 77 а и во другите.
Коине бил само христијански јазик од времето на Апостол Павле, кој не го познавал јонскиот јазик, службен и
кај Александар Македонски а и Платоновата академија во Атина затворена од Јустнијан во 529 година, двата
јазици непознати за Склавините како повеќебожци обожувачи на египетскиот бог Хорус, забранет исто така од
Јустинијан. Затоа во Македонија постоеле Склавини, склава=област, и тоа сè до 837 година. И следи дотогаш
Склавините биле христијанизирани со Божјото Слово во теми=области, со што се поклопуваат со на Словени,
потврдено со доказ што досега нема доказ/наод за преселби на Словени, а ние сме со ДНК како Критјаните
Пак, Словенството било само според едно Слово, а имало и Божјо Слово. Па ова постоело кај египетскиот.
Птах, локалниот бог на Мемфис, Платоновиот и Христијанскиот LOGOS СЛОВОТО, што се најдува дури во
Евагелието на Св.Јован, што се чита на Велигден и кај Кирил. За пример биле Русите. Тие пишеле со црти и
рецки, па биле „роцки (роски) народ“. Само по тајната христијанска мисија во Русија од на Солунските Браќа,
Русите го прифатиле Словото и Божјото Слова. Токму и само ова било повод, Русите само во 860 година да
се изјаснат за Словени, што го наведува само цариградскио патријарх Фотиј во 860 год, а не пред таа 860 г.
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Според Г.Гриневич, во Русија, Подунавјето, на Балканот и Каменото Розета во Египет имало исти знаци со
исти значења. Па ова говори, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет имале ист јазик !
Од Пелагонија произлегол поимот Пелазг (Британска енциклопедија). Па во Пелагонија била и најстарата
населба во Европа. Следи Македонците се со најстара цивилизација, чии традиции постојат сè до и денес!
Па К. П. Мисирков за македонски јазик предлагал говор од Пелагонија, на кого бил Каменот Розета-Египет!
И следи рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го навел Јерониј Русо (Мавро Орбини-1601).
Hermann Kinder/Werner Hilgemann (1964, 2015), dtv-Atlas Weltgeschichte, стр. 111, наведуваат: “…Slawen
(Slovene von Slovo = das Wort...“. „Словени од слово = збор...“. Следи Македонците биле само домородни!
Па кои сме ние Македонците, што творците на соседните нови држави од 19 и 20 век нас не нарекуваат само
Словени ? Следи според Меиле и Веиле, „...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“ !
“Документ кој датира од 1967-та, 1968-та и 1969-та година…извадок од светски признаената Вебстер
енциклопедија во која стои дека сите словенски јазици потекнуваат од македонскиот јазик...”. Сè си е јасно!
„Заради иронијата на историјата, народот чии предци им го дадоа на Словените нивниот прв литературен
јазик беа последни на кои им се призна нивниот модерен јазик како словенски и различен од соседните
српски и бугарски“ (Славист Реџиналд де Бреј). Па и следи македонските говори биле од старата ера итн.
Првиот литературен македонски јазик произлегол од македонкиот коине (19 век таканаречен старо- грчки)
наследник на старо-египетски јазик со кого не се разбира-л Хомеровиот славо-македонски (Чулкас-1907).
Како не ќе биде јасно кога Константин (Кирил) Филозоф го проповедувал Логосот, Словото Божјото Слово со
реформираниот семитскиот коине во Хомеровиот славо-македонски познат како црковно-словенски, кој е
апостол на сите Словени (од Слово Слово Божјо). Обединувањето на Словените го започнал Јан Колар
(1824), тврдејќи дека Словените се еден народ. Пак, Катарина Велика, „ја обелоденила супериорноста на
словенската раса. А особено сакала да докаже, дека словенскиот бил првобитниот јазик на човечкиот род“.
За потсета, и западно од Месопотамија се пишело со црти и рецки, кои биле руни со Кирилични слова. Со
руни пишеле Македонците, Етрурците со богот Перун како и Русите. Дури руните биле германско писмо, и
северно и западано од Германите, во 19 век прогласено и за словенско. Па 100% Европа била словенска!
Герман бил словенски бог и името Герман било тракиско име (Г.Вајганд). Во 6-ти век Герман бил патриарх. И
тогаш Склавините биле повеќебожци, со склавински јазик кој бил Хомеров. Римјаните (Ромејците) биле само
христијани. Кај Јустинијан службен бил латинскиот а христијкански коине. Двата биле без темениот вокал.
Не случајно, само словенскиот теменвокал постои во шкиптарскиот (ë), влашкиот (ã), романскиот. Следел и
дури португалскиот, сите јазици во Франција (Французите се околу 50%), германскиот со своите три можности
ä=ae; ö=oe, ü=ue (e темен вокал ë), шведскиот итн- Европјаните 100% се одродени Словени. Не смее да се
изуми, германскиот јазик бил дело на словенот Лутер- за обединувачот на Германците Бизмарк еве доказ, за
да се открие вистината за нас Словените, кои живееле низ Европа, се наведува: „... Подоцна тоа племе се
германизира...Од ова племе потекнува славната личност на германската историја: гроф Копривија, за кого на
крајот на XIX век пишувал германскиот печат дека е Словен... Отон Бизмарк- кој сам истакнувал дека
неговата баба не знаела да гугни германски ама ‘сорабски’, Лајбниц- која на Петар Велики в место Торгава му
кажува: ‘нашето потекло е исто, обата сме ‘Словени’ ...“. Сè ова говори, нашата словенска раса ќе се обедини
со црковно-словенскиот јазик од кого произлегле падежните руски и српски јазик. Па следи за ова ќе мора да
се откажат од своите јазици Русите и Србите, чии говори биле без падежи како македонскиот јазик со в-н-т!
Ова не им е јасно само на немакедонци и македонски изроди, кои се хранат со геноцидите врз Македонците !
АКО МАКЕДОНЦИТЕ ЈА ПРИФАТАТ ИСТОРИСКАТА ВИСТИНА ДЕКА СЛОВЕНСКИ ПРЕСЕЛБИ НЕМАЛО, А
НИВНИОТ ЈАЗИК БИЛ ВАРВАРСКИ НО НЕ ХРИСТИЈАНСКИОТ КОИНЕ 19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ (ПРИСК 5
ВЕК), КОЈ БИЛ И НА СКЛАВИНИТЕ 6 ВЕК (ПРОКОПИЈ, ЈОРДАН...) И КАКО ХОМЕРОВ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
(ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815), СЛОВЕНИТЕ ПРОИЗЛЕГЛО ОД СЛОВО И БОЖЈО СЛОВО (КИРИЛ).
БИДЕЈЌИ ВАКВАТА Е ИСТОРИСКАТА ВИСТИНА, СÈ СО ЕЛАДА Е НИШТОЖНО-ЕЛАДЦИТЕ СЕ НОВ НАРОД!
Само сме учеле, учевме и ќе учеме, Словените од Подунавјето и Заткарпатите на Балканот се преселиле во
6 и следните векови. Меѓутоа, на Балканот нема никаков доказ/наод за преселби на Словени- овде на
Балканот нема ништо донесено од северно од реката Дунав. Следи авторите (Прокоп, Јордан...) во 6 век на
Балканот не виделе живисуштества испраено со две нозе Словени туку само Склавини со свој народен
варварски јазик.
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Па според Д. Оболенски, „...северниот брег на Дунав, од Белград до сливот, бил населен со Словени уште во
500 година“. Значи, во 500-та година се говорел наш словенски=варварски, а Склавини од VI век. Па следи за
Херодот, Тукидид, Платон...Јустин, Хелените и Македонците биле само Пелазги со варварски јазик. Според
Прокопиј, Јорданес..., Склавините говореле варварски; кај К.Порфирогенит варварски стил...И сè едно исто !
Еве го и доказот: историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448
година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле готскиот,
хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. Следи овде се гледа готски=готски,
хунски=хунски и латински=латински. Меѓутоа, овде го нема коине (тн.грчки), кој бил само едно христијански
јазик, а народен варварски. Бидејќи латинскиот и коине не била народни, нив народот не ги познавал- и затоа
кај Константин и Јустнијан течела словенска крв (Х.Џ.Велс). Нивни народен јазик бил само варварскиот или
пелазгискиот јазик на Склавините=Повеќебожците од V и VI век, а Римјаните биле само едно- Христијани.
Службен бил египетскиот семитски јазик коине, од 19 век бил таканаречен старо-грчки јазик. За доказ дека
Александријскиот Птоломејов јазик коине, од 300-та г.п.н.е., бил семитски јазик, се најдува и во списот кај
Лонорман: „уште во длабоката минатост од Истокот, Грците (Македонците, Р.И.) од Семитете освоиле мошне
многу зборови“. Исто така, за коине како наследник на староегипетскиот пишува поопширно Мартин Бернал...
Па следи според Ханс Јоахим Фридрихс..., „...Александрија во Египет, грчкиот јазик (коине, Р.И.) и грчката
(хеленската, Р.И.) култура биле проширени, така што како една мешавина со ориенталните елементи можело
да постане една хеленска светска кулутура“. (Ориентални=семитски елементи во коине, Р.И.)
Следи во Википедија за јазикот коине се наведува: „Коине...(‘заеднички дијалект’) е популарна форма на
грчкиот јазик која се развила во посткласичниот период, односно помеѓу 300 г.п.н.е. и 300 година. Овој јазик
исто така се нарекува александријски, хеленистички“. Следи коине бил само од 300 г.п.н.е. во Александрија.
Бидејќи коине произлегол од семитскиот староегипетски, со коине и неговиот наследник катаревуса (1868
година) не се разбира-л Хомеровиот јазик кој бил само наш словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) итн.
Па кои сме ние Македонците, што творците на соседните нови држави од 19 и 20 век нас не нарекуваат само
Словени ? Следи според Меиле и Веиле, „...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“ !
“Документ кој датира од 1967-та, 1968-та и 1969-та година…извадок од светски признаената Вебстер
енциклопедија во која стои дека сите словенски јазици потекнуваат од македонскиот јазик...”. Па сè е јасно!
„Заради иронијата на историјата, народот чии предци им го дадоа на Словените нивниот прв литературен
јазик беа последни на кои им се призна нивниот модерен јазик како словенски и различен од соседните
српски и бугарски“ (Славист Реџиналд де Бреј). И затоа македонските говори биле само од старата ера итн.
Следи во Википедија се кажува:Чулкас „во 1907 година издава речник ‘Доприносите на кон двојазичноста на
Македонците во споредба на славофонскиот со грчкиот’ со над 4000 думи од македонските диалекти, кои
според него произлегуваат од дорскиот древногрчки дијалект“. Овој и други биле Хомерови=тн.словенски.
Константин Порфирогенит (10 век), римскиот=ромејскиот цар од Македонската династија, кој столувал во
Цариград, ги наведува говорите од варварскиот јазик на Пелазгите- следи тие 5, 6... век биле и склавински:
„...јазикот на Хелените се дели на пет дијалекти: 1- Атички, 2- Јонски, 3- Еолски, 4-Дорски и 5-општи, со кои
ние секогаш ги користиме...“. Па хеленски говори- коине бил само службен и христијански јазик на Ромеите.
Ова лесно се образложува: Балканот е мало генетско-географско подрачје со варварски јазик на Пелазгите!
Се потврдува, во Македонија се говореле мноштво (општи) говори, од 6 век како склавински=тн.словенски.
Пак, Словенството било само според Слово, а имало и Божјо Слово- Македонците биле само домородни!
Токму и затоа како доказ дека Македонците се домородни, Македонците сме ДНК- блиски на Критјаните!
ПА БИДЕЈЌИ ЗА ГЕРМАНСКИТЕ АВТОРИ ПОТЕКЛОТО НА СЛОВЕНИТЕ НЕ БИЛО ПОЗНАТО,ДУРИ СПОРЕД
ГЕРМАНСКАТА ШКОЛА, ВЕНЕТИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ, СЛОВЕНИТЕ ОСТАНАЛЕ САМО ЕДНО- ГЛУПОСТ !
Со децении го барав потеклото на народот Словени. Историски никаде таков народ и не постоел. Ова било
повод Прокопиј (6 век) да не познава никаков народ Словени туку само едно Склавини, само склава= област,
а склавини=области имало целиот Балкан...Австрија, Германија, Франција, Шпанија. Бидејќи сите склавини не
смеат да бидат Словени, со пансловенизмот и пангерманизмот постои заговор врз народите кои требало да
се германизираат со јазикот на Лутер, кој бил склавин, како што бил дури и Бизмарк, обединувачот на
Германците со јазикот на Лутер кој бил готски со Пекинг=пе (град) кинг или кениг (владетел, а не крал). Следи
бабата на Бизмарк се допишувала со Петар Велики, тие биле од еден ист нарот. Катерина Велика била
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најголем тн.словенски автор, според која нејзиниот мајчин и татков јазик, склавинскиот=тн.словенски, бил
најстар, најсовршен. За неа може да се каже само најдоброто.
Бидејќи историски никогаш не постоело никаков словенски ...дивјачки... крволочен... народ, напишав книга
„Потеклото на тн.Словени- само тези и теории“, стр. 150, формат А4, од 15.10.2016. Од Скопје добив одговор,
таа не е прифатена без CIP итн., како одговор на сè ова горе наведено, поради што ние само ќе си страдаме.
Насопроти ова, Германската национална библиотека одма неа ја постави на својот каталог- следи сè е јасно.
Во книгата за Готите Ото Цирер тој истакнува Словените имале непознато потекло. Па како тие ќе си се со
познато потекло кога Готите од северно од реката Дунав сосе Заткарпати сè до со Шпанија никаде не виделе
Словени- такви живисуштества исправени на две нозе никогаш и немало. Исто така, во сите писма напишани
од Константин, кој подоцна станал Велики, бегајќи од Никомедија на Мраморно Море покрај реката ВардарДунав...сè до Англија, никаде немало Словени. Па Склавини Римјаните не познавале сè до со 5 век, а прва
склавина била северно од Дунав, која била погранична единица на Римјаните итн.
Па во прилог се наведува и ова за Венетите. Тн.словенски автори пишуваат, Антите, Венетите и Склавините
говореле ист јазик и тие биле Словени. Меѓутоа, таквите автори гадно си се излагале- за Германската школа
Венетите не биле Словени. Според еден Дуден (1967- Лајпциг) за Венети стои: припадници на еден илирски
народ во источна Горна Италија; припадници на еден келтски народ Западна Галија; исто и на претходникот
на подоцежните Венди; Венеција предел во Горна Италија, Венецијанци, дури сосе Венецуелци во Јужна
Америка. Еј Македонци словенски идиоти, тиквари и изроди ве истребуваат?! ФБ- 22.11.2018) Само до кога ?!
НИКОГАШ НЕМАЛО БИЛО КАКОВ АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА ДА ИМА НЕКАКВА АЛБАНСКА АЗБУКА. АЗБУКАТА
БИЛА РОМАНСКА СО ЈАЗИК КАКО ТУРСКИ БЕЗ РОДОВИ, И ГРЕШАТ 10% ТОСКИ И 90% ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И
ТАТАРИ) СО КАВКАЗКО БЕЛЕ КЕЧЕ, КАВКАЗКИ ТРАДИЦИИ,НОСИИ, ИГРИ..., ЗА ТУРЦИТЕ САМО АРНАУТИ!
Денес (22.11.2015), во MKD-news.com го прочитав написот во кој стои: „Претседателот на Република
Македонија, Ѓорге Иванов по повод одбележувањето на 22 Ноември, Денот на албанската азбука, упати
честитка до припадниците на албанската етничка заедница во Република Македонија...“.
Меѓутоа, никогаш немало било каква албанска азбука. Па таа била само романска азбука, создадена само во
Битола, позната само како битолска од 1908 година. И токму на таа романска азбука творци не биле некакви
Албанци, туку само Власи. Тие од Москополе-Корча биле избркани од Муслиманот= Турчинот Али пашаЈанински. Токму овој крволочен ѕвер останал симбол на Албанците, 100% фалсификатори на сè што било
нивно. Па што било арбанско= скиптарско ? Досега никој не пронашол наод/доказ на било што туѓо арбанско,
што не било на нашиот пелазгиски=тн.словенски јазик. Ова говори, Арбанија 100% и припаѓала на Охридската
архиепископија, што опстоило сè до 1767 година. Па следи заклучокот, никогаш немало скиптарски јазик за да
има било каква скиптарска азбука. Па токму ова наведново и самите Албанци го потврдуваат: Тие биле само
Пелазги и Илири. Значи, само едно: тн.Словени со наш јазик Хомеров славо-македонски јазик (Чулкас- 1907).
Бидејќи битолската азбука била само романска, потврдуваат мноштво автори. За да се говори за таа азбука,
нејзините творци морале да бидат Албанци (Тоски=Скиптари, с=ш, кои се 10% и Геги Азијати 90%). Еве го и
доказот: МТВ има снимено емисија за тн.албанска азбука, а случајно повеќе пати таа сум ја гледал на Втора
програма на МТВ. Водителот на емисијата разговара само на македонскиот јазик со наследниците на
творците на тн.албанска азбука, кои живеат до Камен мост на нашата река Курдерес- во Битола. Нивниот
одговор на македонски јазик е преведен на скиптарски јазик, а пишан со романски алфабет, како и со турски
знаци, токму оние кои ги прифатил Кемал Ататурк во турскиот. Ова говори, азбуката била само романскотурска, ништо албанско кое не би смеело да има било што романско и турско туку 100% само со тн.словенски
јазик и нејзиното глаголично и кирилично писмо. Јазикот е без родови како турски, со кои грешат Арнаутите.
За да не се лажеме, со тоа што наследниците на романската азбука живеат во Битола, тие говорат само со
битолскиот говор и тие не го познават тн.албански јазик, 100% тн.албанска историја била само лага, и тоа
гнасна лага. А како не ќе биде лага и гнасна, кога јазикот 1/4 зборови има татаро-турски зборови (Г.Мајер)само монголски. Е кутри Арбани= Тоски= Скиптари- 100% пелазгиски=тн.словенски изроди. Не случајно, за
албанските автори светскиот автор Г.Мајер не постои, ниту кај Гегите мнозинство се Черкези, Татари...кои
меѓу Шар Планина и Врање во 19 век биле колонизирани околу 1 милион. Што ова говори: зборот Арнаути
значи Одметници, а албанските автори останале 100% само лажговци.
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Од наведеното произлегува, ако има паметни Арбани=Тоски= Скиптари тој гнасен измешан јазик со
монголски зборови ќе се забрани во Скиптарија, погрешно Албанија- Албанија била само на Кавказ, денес
Азербејџан, а азербејџанскиот е сличен со скиптарскиот. Народот вели: кого Богот некого го казнува, тој нему
му го зема умот. И затоа Скиптарите биле не само тн.словенски изроди и исламски. Токму на вакви изроди
држава им прават други: Ватикан, со јазик скиптарски, дело на Тито во СФРЈ...Хазери... (ФБ- 22.11.2015)
БИДЕЈЌИ СÈ ДО 1972 ГОДИНА НЕМАЛО АЛБАНСКИ ЈАЗИК, НЕ МОЖЕЛО ДА ПОСТОИ АЛБАНСКИ НАРОД !
ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК ГЕГИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ И ТАТАРИТЕ) ВО 1980 ГОДИНА НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ ВО ЦРНА
ГОРА.ПА АРНАУТИТЕ СО ВЕКОВИ ПРОТЕРУВААТ МАКЕДОНЦИ ОД ЗЕМЈАТА И ДРЖАВАТА МАКЕДОНИЈА!
За да постои некој народ, освен тој народ да има држава, тој морал да има и јазик-албанскиот народ 1972 год.
Ханс- Лотар Штепан (2004) наведува цитати: „Истражувањето на албанскиот јазик е многу тешко бидејќи не
може да се поврзе со ниту е ден постар културен јазик. Во овој контекс често споменуваниот илирски јазик не
нуди сигурна основа, со оглед на тоа што не е нашироко познат 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 остава под знак на прашање, така што раното присуство на
Албанците во југоисточна Европа, поради недостигот од сигурни извори, не може директно да се докаже“.
(Русите потекнале од Илирик [Нестор, 11-12 век]; илирскиот бил само словенски јазик, Р.И.)
„Ваквите хипотези сепак немаа никакво практично значење за градењето на албанскиот стандарден јазик, со
оглед на тоа што овие стари јазици се сведочени само во малубројни јазични остатоци, и оттаму не можат да
понудат конкретна допирна точка за решавање на актуелните проблеми 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 споредат поголем број различни, релативни млади варијанти на народниот говор. Разликите меѓу
нив ги рефлектираат многуте религиозни и културни традиции на Албанците. Пример за ова е употребата на
различни азбуки- кај католичките латинската, кај православните грчката и кај муслиманите арапската азбука.
Покрај ова постоеа и обиди, дел од нив 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 до ден-денес важечка. Подоцна се развија повеќе различни варијанти на
пишаниот говор, кои потекнуваа од двата големи дијалекти, гегискиот на север и тоскискиот на југ. Сè до
крајот на Втората светска војна главно се употребуваше гегскиот службен јазик од Елбасан, а покрај него и
северозападно гегска и тосканска пишана форма.“ (Азбуката била романска на Власи од Битола, кои денес не
знаат албански, Р.И.)
„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 официјалем во- и што е особено важно- и надвор од Албанија. Со тоа
Албанците на Косово се откажаа 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“.
Бидејќи во 1997 година Тоските и Гегите сакале да ја поделат Албанија (Арбанија, Шкиптарија, Арнаутлук),
Арнаутите како Геги (Черкези и Татари) и Тоски, со однос во Р.Македонија 90% Азијати и 10% Балканци, во
1997 година не биле обединати. Токму нив ги обединал само во СФР Југославија англискиот масон а и
католик Јосиф Броз Тито. Па Шкиптарскиот јазик бил внесен во Косово каде во 19 век меѓу Шар Планина и
Врање биле колонизирани Черкезите и Татарите, чиј број не само може да биде 1 милион, тој може да бил и
преку...Јазикот Гегите во Црна Гора не го познавале до 1980 г., внесен од Косово, каде таму се изучувал.
Секако разбирливоста меѓу тие два различни јазици со потекло од многудалечни простори е воглавно со
монголските зборови, многубројни и во шкиптарскиот јазик, без родови. Следи токму ова до денес е основ,
Арнаутите како Турците да ги немаат родовите. Бидејќи Арнаутите за време на Турците биле само Турци,
албанскиот (шкиптарскиот) јазик е татаро-турски (Г.Мајер). Значи, монголски без наши Хомерови родови...
Меѓутоа, понатаму Гегите и Тоските останале посебни со оддалечено потекло,Гегите Кавказци се кавказко
бело капче, кавказки традиции, ора, облека итн. Ова било повод, тие меѓусебно не општеле, не стапувале во
бракови и тие сè до денес меѓусебно со гегски и тоскиски не се разбираат-нив ги поврзал само исламот.
Па и затоа албанските партии во Р.Македонија се само со муслимани (пратеници, одборници, министри...).
(ФБ- 23.11.2020) Арнаутите со векови Македонците ги протеруваат од својата земја и држава Македонија, во
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неа го изучувале шкиптарскиот јазик, имале основни и средни школи, дури универзитети, без реципрочност...
А од САД Косово навлегуваат Арнаутите, следел Рамковен договор..., како мафијаши спротивно на уставот и
законите тие ја водат Р.Македонија, шкиптарсиот јазик постанал втор државен јазик, Македонците кои биле за
својата Р.Македонија, а против да се пее шкиптарската химна во Македонското собрание...а и внесе турскиот
шкиптарски јазик без родови како втор државен јазик скапуваат взатвор. Ова било дело на бандитите на ДУИ
со својата УЧК, на кои место во ХАГ да им се суди за злосторуствата, тие ја управуваат земјата и државата на
Македонците Р.Македонија, ги окупирале македонските општини и со нив управуваат, Македонците бегаат... и
сè ова било од Ватикан, Европа, САД и НАТО, виновна била православна Русија со чиј народ сме еден народ!
БЕЗ ШКИПТАРСКО ПИСМО ТУКУ САМО РОМАНСКО НА ВЛАСИ КОИ НЕ ГО ПОЗНАВААТ ШКИПТАРСКИОТ !
Вчера (22.11.2018) стигнал некој си со име Илир на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) кои сè до 1974
година не знаеле дека тие биле некакви Илири. Тие во Османовото Царство биле сметани само за Арнаути,
според арнаут=одметник, кои со православниот двоглав орел православно истребувале. Кога некој арнаут
како муслиман се гордее со православен двоглав орел кој ги краси македонските цркви тој е изрод на својата
исламска вера и на православната со двоглав орел грб на Византија, сè ни укажува. Арнаутите како Турци
никако не сакале шкиптарски јазик. Како доказ дека тие биле само Турци Арнаутите цел живот си биле само
Турци и како такви се селеле во Турција од СФРЈ во 1956 г.
Според Ј.Ф.Фалмерајер (1830), „...Албанците...без литература, без книга и самите без алфабет“. Па како тие
ќе имаат литература, со книга и писмо кога тие во 1913 година немале национално чуство (Вилкинсон). Ова
било повод, Шкиптарите во Шкиптарија да немаат школа на својот јазик- јазик дело на Австрија, а први школи
во 1924 година отвориле само Австрија и Италија, а никако Шкиптарија. Тој јазик бил реформиран од 1972
година. Бидејќи тој јазик во Црна Гора до 1980 г. не бил познат, сè лага.
Барбарич Дардано пишува: „Само неколку години подоцна, 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 албански или ‘шиптарски’ јазик...“. Следи без ништо шкиптарско.
Романската азбука ја составило влашко семејство, чии наследници живеат во Битола. Во Втората програма
на МТВ новинарот арнаут со семејството разговараат на македонски, со превод на туѓ јазик за семејството
кого не го познава. Време е Арнаутите да не лажат за Илири, двоглавиот орел, азбуката...! (ФБ- 23.11.2018)
1) ШКИПТАРСКА АЗБУКА НИКОГАШ НЕМАЛО- ТАА БИЛА САМО РОМАНСКА ОД ВЛАШКО СЕМЕЈСТВО ! 2)
НЕ БИЛА КУЌАТА НА ВОДОВОД КАЈ ЦРН МОСТ ТУКУ ТУРСКИОТ САРАЈ ! 3) ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ СО ЈАЗИК
ОД 19 ВЕК ЛАРУСА, АМИ БУЕ... ! 4) ШКИПТАРСКАТА АЗБУКА Е СО ГЛАСОВИ НА ВУК КАРАЏИЌ ! 5) А ЈАЗИК
КАКО ТУРСКИ БЕЗ РОДОВИ И ГРЕШАТ ! 6) ИЛИРСКИ=СЛОВЕНСКИ- ШКИПТАРИТЕ ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ !
На Шкиптарите не им било потребен писмо- тие имале верски: арапско, католичко и коинско (тн.грчко) писмо:
Еве што Ханс- Лотар Штепан (2004) цитира: „Пример за ова е употребата на различни азбуки- кај католичките
латинската, кај православните грчката и кај муслиманите арапската азбука. Покрај ова постоеа и обиди, дел
од нив 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 до
ден-денес важечка. Подоцна се развија повеќе различни варијанти на пишаниот говор, кои потекнуваа од
двата големи дијалекти, гегискиот на север и тоскискиот на југ. Сè до крајот на Втората светска војна главно
се употребуваше гегскиот службен јазик од Елбасан, а покрај него и северозападно гегска и тосканска пишана
форма.“ (Арнаути: 90% Геги [Черкези и Татари] и 10% Тоски [Шкиптари], Р.И.)
Кај Вилкинсон се наведува, Албанците 1913 година немале национално чуство-не им требало јазик/писмо.
Во Шкиптарија, 1913 година живееле два групи: на југ питоми Тоски и север дивите Геги- верски поделени.
Ф.Ј.Фалмерајер запишал, Шкиптарите не биле писмени. Бидејќи тие биле само Турци, ним како Турци не им
бил потребен свои шкиптарски јазик и свое писмо туку само турскиот јазик и исламскиот арапски јазик. Ова
било повод, шкиптарскиот јазик да биде дело на Австрија. Следи тој бил нов, потврдено од Ларуса, Ами Буејазикот се создавал во негово време и тој ги содржи Вуковите гласови. Па следи Караџиќ творел само 19 век.
Па ним им отворат први школи и тоа само Австрија и Италија, и тоа само во 1924 година, а никако порано.
Бидејќи Шкиптарите биле Турци, чиј јазик бил туркиот и шкиптарскиот морал да биде турски, татаро-турски
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(Г.Мајер). Ова е повод Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) како Турци без родови да грешат со наши
Хомерови родови- тие се само словенски (Пасоф- 1815) и славо- македонски (Чулкас- 1907). Меѓутоа, тие
како 100% одродени Словени ги употребуваат сите словенски гласови, словенскиот теменвокал (ë), само
македонско ѕ, не го изговараат х како Брзјаците (ајдук, ајвар, армоника, отел:::), кои биле на нашите Бриги
(бриг=бриж=брж=брз=брс-брсјак), од Пелагонија до со Бригос (Драч). Следи презимињата завршуваат со
бригиското=брсјачкото у (Зогу), и на т од трето лице еднина, што не постојат во шкиптарската граматика...
Шкиптарите дрдорат/лажат, шкиптарската азбука ја создало шкиптарското семејство Киријас. Повеќе пати на
МТВ- Втора програма на шкиптарски јазик е прикажано семејството Киријас. Шкиптарскиот новинар нив ги
прашува само на македонски јазик а тие одговораат само на македонски јазик, а разговорот е тилтован на
шкиптарски, што сум го видел. Следи бидејќи членовите на семејството Киријас денес не го познаваат
шкитарскиот јазик, семејството Киријас било влашко. Тоа печатело на романска азбука- според авторите,
шкиптарската азбука била романска. Не случајно, во шкиптарскиот има освен грчки, романски, словенски...и
татаро-турски зборови (Г.Мајер). Со наводот дека шкиптарскиот не е романски јазик, романската азбука има
врска само со Романците (Власите). Таа била од Битола. Меѓутоа, не смее да се заборави Елбасан- токму
таму за неа продолжило да се расправа итн. Сè ова говори, само во Елбасан занеа и се завршило.
Шкиптарите, исто така, дрдорат/лажат, нивната азбука била составена во некогашниот објект на Водовот, до
Црн Мост. Па бидејќи ним им била потрепна метрополата Битола, под која била сета Шкиптарија, и за куќата
лажат. Таа била „стара куќа во центарот на Битола..., некогашен турски сарај изграден 1830 година, потоа
куќа на семејството Киријас...Сегашниот музеј на албанската азбука не е местото каде се држеа состаноците
за кодификација на албанската азбука... Таа куќа беше на семејството Кирковиќ, поточно на намесникот на
банот на Вардарската бавновина”. Следи Шкиптарите отсекогаш лажеле, без свој завршеток.
Еве уште една лага, сведочена лага на МТВ- втора програма. Во Јужна Италија нивните Шкиптари имаат
македонски носии, играат македонски ора, а сè аранутско е само кавказко итн. Па Македонците во Италија
биле оние кои пребегнале за време на Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендеребег), чија сета оставштина била само на
со нашиот словенски јазик. Тој како православен бил чедо на Охридската архиепоскопија, под која била сета
Арбанија, турска Шкиптарија. Јужна Италија била под неа- Шкиптарите лажат, тие не биле чеда на Охрид.
На турско- фашистичките Арнаути не им требало јазик. Следи само на комунистичкиот Енвер Хоџа, само по
совет на другите комунистички држави, 1972 година бил реформиран јазикот, кој бил внесен во Косово, а него
Гегите во 1980 година во Црна Гора не го познавале. Па Арнаутите ги обединал само комунизмот! (ФБ- 24.11.
2020)Прекинете да дрдорите, ние да си одиме Заткарпати, вие сте биле Илири како со турски без родови итн.!
Risto Ivanovski ПРИЛОГ НА ТОНИ НАСТОВ: PARASKEVA DIMITRI KIRJAS GI NAPISA DVATA BIKVARI EDNIOT VO 1909 A DRUGIOT
1911 A SEVASTI SESTRA U JA NAPISA GRAMATILATA VO 1911 GODINA A KONGRESOT E ODRZAN VO 1908 GODINA VO KUKATA NA
NIVNIOT BRAT HRISTO KIRJAS KOJA SE NAVOGASE NA ULICA KUZMAN JOSIFOVSKI 33 A SEGASNIOT MUZEJ NA AZBUKATA NA
ALBANCITE E IZGRADENA 1920 GODINA.

СО ДНК МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ...СЕ НАЈБЛИСКИ. А СЕКАКО, КОСОВСКИТЕ АЛБАНЦИ СЕ НАЈДАЛЕЧНИ!
СЛЕДИ АЛБАНЦИТЕ СЕ ДВОРАСНО- ДВОКОНТНЕНТАЛЕН ТН.НАРОД: 90% АЗИЈАТИ И 10% ЕВРОПЈАНИ !
Денес, на 23.11.2014, во 24 ЧАСА, bg. ТВ програма, на ФБ. е објавено, дека според 6 годишното ДНК следење
од Институтот на судска медицина во Скопје, Македонците со Бугарите и Србите се најблиски. Пак, Хрватите
се блиски со Босанците и со Србите, а само косовските Албанци се разликуваат од останатите народи на
регионот.
Со ова се потврдува дека Македонците, Бугарите и Србите се еден те ист народ, само генетско- географско
оддалечени од нивните собраќа Хрвати и Босанци.
Од нив се разликувале само косовските Албанци. Вакво истражување имаше и академикот проф. д-р Георги
Ефремов од МАНУ, кој изјави дека Албанците се генетско далечни, блиски на кавказко- црноморските
простори. (90% Геги [=Черкези и Татари] и 10% Тоски [Шкиптари], Р.И.)
Ако кон ова се додаде дека од Албанците 90% се Азијати, а само 10% Европјани, кои само поради исламот се
поврзуваат за тие да бидат еден тн.народ Албанци, Европа и САД со нивната НАТО мораат да се загрижат, и
тоа да го разрешат, со што би можел да се спаси нашиот православен Балкан. (ФБ- 23.11.2014) Само кога ?!
ЕВРОПА ОСТАНА ГЛУВА И НЕМА ЗА ЕРМЕНИЈА И МАКЕДОНИЈА ВО ПОЛЗА НА КУРДИТЕ И АЛБАНЦИТЕ !
А ГОРНА МАКЕДОНИЈА БИЛА И БРИГИЈА- БРИГИТЕ ГИ СОЗДАЛЕ АНАДОЛИЈА И ЕРМЕНИЈА (ХЕРОДОТ...)!
Европа наместо да си ги поправи грешките од минатото и денес остана глува и нема :
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Само Ерменија и Македонија ги остави обесправени.
Во книгата "За Ерменија и Македонија" постојат сведочења од француски интелектуалци. Оригиналoт на тоа
дело датира од 1904 година. Опишани се злосторствата направени од Турците и Албанците во Македонија.
Стр. 71-74 -75 извадоци
Во непосредна близина на Македонија живеат Албанци. Како и Курдите, Албанците се номадски народ кој
храната си ја наоѓа подалеку од својата околина; најчесто одземајќи им ја на Македонците и во стара Србија,
си го земаат она што им е потребно.
Всушност, Султанот создаде од Албанците како што беа Курдите порано - џандари во Македонија, задолжени
да собираат данок и да го одржуваат "редот во земјата"...
Албанците се раната на Македонците, како што Курдите се рана на Ерменците. Албанските шефови дури ги
зголемуваат даноците, селанецот плаќа на почетокот на зимата и за време есенскиот Свети Јован,
триесеттина Албанци одат кај секој селанец му го одземаат највредното од неговата жетва, којшто има среќа,
ако на заминување не му ја однесат жената или ќерката во харемот на главниот албански шеф. Ако се
спротивстави, му опожаруваат сѐ.
Го додавам и фактот дека кога Албанците си оделе барале од оној чија куќа ја разграбиле да плати и за
"таксата за она што досега го изеле", треба несреќникот да плати за трудот на Албанците што дошле до него
за да му го “излапаат“ сиот имот...
Ни останува господа сега најважното прашање: Ги пропуштате наоружаните Албанци на ненаоружаните
Македонци, како што ги пуштавте наоружаните Курди пред обезоружените Ерменци, не барате Албанците да
се обезоружат, кои продолжуваат да пљачкосуваат, да крадат, да ги опожаруваат Македонците како и во
минатото. Невозможно е Европа да носи сериозни реформи во такви услови во кои се наоѓаат Македонците...
Извадок од говорот на Жорж Бери. (Преземен напис од ФБ- 16.11.2020 и 20.11.2021) Албанија била на Кавказ!
Дали ова е случајно ? Не, затоашто според Херодот, Бригите ги создале Анадолија и Ерменија-потоа Фригија.
Денес Горна Македонија е и Бригија, од Пелагонија до со Бригос (Драч), а од Арнаутлукот до денес страдаме!
БРАЌА МАКЕДОНЦИ СО ИСЛАМСКА ВЕРОИСПОВЕД ОСТАНЕТЕ СИ ГОРДИ КАКО МАКЕДОНЦИ ЗА НАВЕКШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК СРАМОТА ЗА ШКИПТАРИТЕ, КОЈ Е БЕЗ РОДОВИ НЕПОЗНАТИ ЗА ШКИПТАРИТЕ !
Историски секој народ си имал само по еден јазик. Токму секој јазик е составен од повеќе говори. Па според
македонските автори, античките македонски говори денес се само етнички македонски говори, дури со своите
граници... Сите говори биле варварски на Пелазгите (Херодот...), Хомерови славо- македонски (Чулкас-1907).
Иако секој народ си има само по еден јазик, на Балканот ова правило не важи само за Еладците (тн.Грци) а и
Шкиптарите. Пак, според Еладците, еладски јазик бил Хомеровиот, Александријскиот Птоломејов јазик- коине
(19 век тн.старо-грчки), катаревуса од 1868 година и димотики 1977 година. Па што ова значи ? Само едно и
единствено: само комедија! Следи кога четворица Еладци би говореле со по еден јазик, тие меѓусебно не би
се разбрале! А токму што е ова ? Само трагедија ! И конечно, што биле Еладците ? Само тн.народ со своите
четири јазици само траги-комедија ! Па таква им е нивната вистина, од која тие самите горко си се плашат...
Наспроти ова, Шкиптарите ги надмудриле Еладците- овие имале четири јазици, а Шкиптарите, замислете,
зборови од четири јазици во еден шкиптарски (албански) јазик. Тие им припаѓале на: грчкиот, романскиот,
словенскиот и татаротурскиот јазик (Г.Мајер). Па токму и затоа следи како Шкиптарите нема-ло никој друг ...
Албанската политика останала, Македонците со исламска вероисповед биле не Шкиптари туку Албанци, а во
Р.Македонија живеат 10% Шкиптари и 90% Азијати како Геги. Па секако таа се уште не се изјаснала, дали
Македонците со исламска вероисповед се Европјани или Азијати (Черкези и Татари- пак, само според Густав
Вајганд, по Кримската војна биле колонизирани 500.000 Черкези и 100.000 Татари). Затоа следи прашање до
албанските крволочни ѕверови со човечки лик да ни одговорат, дали Македонците со исламска вероисповед
се Европјани или Азијати (Черкези, Татари...). И ако овие Македонци биле тн.словенизирани, тогаш што било
со Македонците христијани- никако како повампирените Албанци жедни за туѓа македонска крв, која со векови
ја цицаат- за: време на Османовото Царство, фашизмот, католикот и масонот Тито и денес со НАТО...
Следо прашање: ако Македонците со исламска вероисповед биле тн.словенизирани, чии македонски говори
до денес останале најчисти од туѓи влијанија, што било и од шкиптарскиот четиријазичен јазик на срамот, што
се Шкиптарите не во Р.Македонија туку во нивната Шкиптарија ? Само четиристручно изроди на својот 100%
македонски корен со 100% тн.словенски јазик ! Какви изроди ? Четириструки: грчки, романски, словенски (па
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нели тие не биле Словени) и татаро-турски. Ова последното е најбитното. Нашите македонски оддродени
браќа Шкиптари се монголизираат во нивната матица Шкиптарија ! Е кутрите шкиптарски Шкиптари ?!
Тоа што тие го чинат во Шкиптарија е нивни проблем. Меѓутоа, тоа не смее да се дозвола да се врши дури во
Р.Македонија врз Македонците со исламска вероисповед. Овие Македонци мораат да бидат горди на својот
македонски род, кој опстојил уште од старата ера кога на Планетата уште немало вакви изроди Шкиптари...,
здружувајќи се само поради исламот со Гегите= Арнаутите со мноштво монголски обележја ДНК,тен, коса итн.
И следи конечно, ако има паметен Шкиптар, тој треба да се срами од најголемиот срам, шкиптарскиот јазик со
зборови на четири јазици сосе на Монголи. Е кутрите Шкиптари, каде сте и што направивте со вашиот јазик ?!
Албанците со повеќерасен јазик го оспоруваат македонскиот пелазгиски јазик од постледено доба- злостор!
(ФБ- 22.11.2014) Тоа што тие го правеле 19 и 20 век, продолжува и 21 век, подржани за нас да не доизбришат!
ПРЕБЕГАНИТЕ ВО ЈУЖНА ИТАЛИЈА НЕ БИЛЕ АЛБАНЦИ- ТАКВИ СÈ ДО 19 ВЕК НИКОГАШ И НЕМАЛО, ТУКУ
САМО ЕДНО МАКЕДОНЦИ ПОТВРДЕНО ПО НОСИИТЕ, ОРАТА...,ПРИКАЖАНИ НА МТВ-ВТОРА ПРОГРАМА !
Арбанија според Арбан=ар бан наспроти Албанија од Албан=ал бан. Бидејќи ал останала основа за алова
(црвена) боја, што значи црвена земја (бан до бановина...), таа била кавказка Албанија, никако Арбанија.
Тоската Сабри Годо во неговата книга Скендербег на германски јазик, печатена во Тирана за потребите само
на Великата исламска Албанија, нема никаква Тоскија (Тоскана била и е во Италија) туку само Арбанија или
под Турците Скиптарија, од скиптарот, кој го носи секој црковен поглавар, како што бил и оној на Охридската
архиепископија. Под неа била 100% Арбанија, со основа ар=ор- ораница, значи нива. Бидејќи поимот Арнаут
бил од Кавказот со земја црвеница, Годо плаче што во Арбанија ја нема никаквата црвеница, за да се говори
црвени пештери итн. Па следи црвеницата била за лозја, преполно на Кавказот... Па токму од неговата книга,
позајмена од Берлин, е мојата книга: „Нов Александар Македонски“. За ваквиот потег бев принуден, затоашто
до денес никој нема напишано книга за неговиот цел живот до неговата смрт.
За тој Годо да не се преврти во својот гроб, тој во книгата Скендербег ги наведува Черкезите, Татарите...како
страшила, а тие страшила еве ти ги дури во 19 век, кога Османите нив ги колонизираат меѓу Шар Планина и
Врање, и тоа околу 1 милион. И затоа следи Григор Прличев во Скендербег Черкезите и Татарите (Гегите) не
ги наведува, затоашто тие сè уште не биле населени. Меѓутоа, тие се среќаваат во Сердарот. Тој неговите
дела ги напишал на Коине. Токму само заради Гегите кои вон Арбинија се 90%, а Тоски само 10%, се наметна
името Албанија, а неа ја познавал и Александар Македонски- Албаните на Кавказот биле со Дариј на Персија.
По смртта на тн.Скендербег во Италија пребегнале многу Арбанаси, како и од охридско... И следи токму 100%
Арбанасија била под Охрид со својата Охридска архиепископија, што важело и за Јужна Италија. Па и Скадар
бил под неа, како што била и Црна Гора. Што ова говори? Ништо немало посебно арбанско туку македонско.
Како што на МТВ Втора програма ја гледав повеќе пати емисијата за тн.албанска азбука која била на Власибитолско семејство кое не знае скиптарски, исто така се изненадив кога на неа видов емисија со иселениците
од Арбанасија, охридско... во Јужна Италија. Населението играше само македонски ора и со носи македонски.
Во прилог може да се види и книгата Византија на Филип Шерард, во која се носиите. Тие се како македонски
градски носи, и такви кои ги носат Македонките од Егејскиот дел на Македонија, под окупација на Елада од
1913 година. Што ова говори ? Сè било само и единствено наше македонско, ништо арбанско како посебно !
Бидејќи од Арбанија се пребегнувало во Италија, и тоа после 1924 година, од кога само Австрија и Италија
отвориле школи на новиот арбански јазик, разговорите можат да бидат и на наведениот јазик. Меѓутоа, тие
прикажани носии немаат врска со оние кои денес ги носат Албанците (Тоските и Гегите со кавкаското бело
капче- на наш јазик кече од кечава волна). Албанците по нарав останале само кечави. Сè било и е јасно. (ФБ25.11.2015) Жалосно е што Арнаутите (Черкези, Татари и Тоски=Шкиптари) со векови до денес само си лажат!
ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК Е САМО ЛИНГВИСТИЧКА ЛАКРДИЈА- СКИПТАРИТЕ 100% ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ !
На 21.11.2014 во Дневник на насловната страна беше објавена изјавата на Поглаварот на ИВЗ, дека
торбешите не биле Македонци туку само Албанци- тие биле словенизирани Албанци (Шкиптари). Пак, пред
повеќе дена Албанците христијани барале во македонските цркви да се проповеда на албанскиот, што било
прифатено. Претходно беше јавено, во Р.Македонија имало 100.000 православни Албанци, а пред два дена
70.000 православни Албанци- само се негираат Македонците.
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Овде треба да се одговори, каков бил шкиптарскиот јазик ? Шкиптарскиот јазик не бил јазик на еден народ со
еден свој јазик, туку само четири јазици на четири народи, што било и останало само лингвистичка лакридија.
Па ова се потврдува и со доказите, што Албанците во 1913 година немале свое национално чуство, и до 1924
година не сакале јазик на својот лакрдија јазик. Тие се чуствувале како Турци и го сакале само турскиот јазик.
Х.Р. Вилкинсон, на стр. 160, пишува: „...Само неколку години подоцна, 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. На овој начин еден од најстарите
индоевропски јазици беше спасен од натамошни асимилации и разводнувања. Сепак, пред 1924 не се случи
тоа во училиштата да биде предаван албанскиот или ‘шиптарскиот’...“. (Варварскиот јазик на Пелазгите бил
јазик на Македонците, Траките и Илирите. Па до 1924 година немало скиптарски народ со своја школа, Р.И.)
Стр. 215: „Доминиан дава неколку докази што се однесува на Албанците. Тој истакна дека постојат повеќе
етимилошки објаснувања за зборот ‘Албанец’, но излезе дека е тесно поврзан со келтската форма алб или
алп, што значи планина. Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат
шкип (албански) би требало да се сметаат дека се албанска националност. Тој истакнуваше дека јазикот по
своја форма исклучително Аријан, но истакна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник на Албанците
на Г.Мајер ‘би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски елементи’. Татаротурскиот брои 1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 а словенскиот 540 збора.
Тој ги предочува романските католици Геги по долината на Дрим и Мат во најголемиот дел под италијанско
влијание. Христијанските Тоски од југ во најголема мера беа ортодоксни, но многумина од нив сепак беа
муслимани. Албанците муслимани најчесто се сметаа за Арнаути. Според неговото сфаќање, Албанците во
1913 година беа сосема лишени од секакво национално чуство. Само ривалството меѓу Италија, Австрија,
Србија и Грција, секоја посебно натпреварувајќи се за придобивање на албанските пристаништа,
резултираше во една независност. Италијанското влијание во Валона беше постигнато преку романскокатоличките Албанци“.
Токму овој скиптарски народ во Скиптарија, кој не сакал да има школа на својот трорасен јазик- со мноштво
монголски (татаро-турски) зборови, не само дека со нив се моноголизираат Скиптарите кои се само Пелазги,
Бриги и Македонци, туку во Р.Македонија се монголизираат и Македонците со најизворен пелазгиски јазик на
Белците, варварски на Пелазгите Хомеров словенски (Пасоф-1815) и само славо- македонски (Чулкас-1907).
Албанскиот=скиптарскиот јазик, како и влашкиот, го имаат тн.словенски темен вокал; сите словенски гласови,
македонското ѕ; бригиското дативно у во презимињата;бригиското ет=ит во трето лице еднина што се среќава
при правење на именките од тн.словенски во албански, посебно во Косово...; потоа гласовите на Вук Караџиќ
од 19 век. Следи заклучокот Арбаните=Скиптарите во последните векови се одродени од својот тн.словенски
Хомеров јазик.За доказ дека шкиптарскиот народ е нов народ кој сега се дообразува пишуваат повеќе автори.
Со тоа што сите албански автори го одбегнува светскиот познат автор Г.Мајер, Албанците биле, се и секогаш
ќе си останат само мафијашки народ. (ФБ- 21.11.2014) Кутри Шкиптари, сè уште не знаете кои сте биле и сте !
ШКИПТАРСКИОТ НЕ Е ИЛИРСКИ (СЛОВЕНСКИ), НИ ПЕЛАЗГИСКИ (СЛОВЕНСКИ), ТУКУ ШКИПТАРИТЕ СЕ
САМО 100% ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ СО 100% СЛОВЕНСКИ ГЛАСОВИ- СЕ ИЗРОДИ ОД СЛОВЕНСКИОТ РОД!
Во Р.Македонија живеат само Арнаути, и тоа 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Тоско. Гегите се воглавно со
потекло од Косово, колонизирани од Кавказот во 19 век, по налогот на Англија, а Тоските од Шкиптарија. Тие
во Р.Македонија се турски колонисти, без доказ на сопственост на имот сè до 1913 година, а тој бил само со
пушка и нож присвоен од православните. Бидејќи арамиите не го занимава историјата, тие си лажат. Тие како
лажговци тврдат, ние сме Словени од Заткарпатите, тие биле само домородни, не само Илири туку и Пелазги:
Бугаринот Владимир Георгиев го пронашол клучот за одгонетнување јазикот на Критјаните. Бидејќи тој се
„откажал“ од клучот, него го презел Вентрис- тој го познавал полскиот јазик. Русинот Г.Гриневич ги читал
наодите од Крит, кои биле Пелазги, со пелазгиско писмо, со црти и рецки, на кое пишеле и Македонците, од
лажговци во Европа во 19 век било прогласено за словенско, а такво било германското на словенскиот бог
Герман. Па во 6 век постоел цариградскиот патријарх Герман, кој не познавал живисуштества Словени туку
само едно Склавини, кои постоеле на целиот Балкан, почнувајќи од Пелопонез сè до со Тракија и Илирија.
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Русинот Нестор (11-12 век) наведува, Русите потекнале од Илирик на Балканот- тие со дунавски традиции; за
Виенската канцеларија илирскиот јазик бил само словенски јазик. Следи Напалеон Бонапарта ја создал
провинцијата Илирија, во чиј состав влегувале Словенија и Хрватска...И следи ништо немало арнаутиско.
Бидејќи, според Страбо, Дарданија се допирала само до Црн Дрим, а за Марин Барлети Епир бил јужно од
реката Црн Дрим, а северно Илирик, а источно Дарданија словенските изроди Тоски конечно да одлучат, дали
тие си се Епирци (100% Арбанија била само епирска), Илирци (Црногорци) или Дарданци (Македонци и Срби),
друго нема. Токму и затоа тие ќе мора да запрат да си дрдорат дека Дарданија произлегла од дарда=круша
на шкиптарски јазик, затоашто тие не само другите да ги лажат, најповеќе самите со векови си се лажат. Од
поимот Дардан, според дарда-Дарданија никогаш не била крушарска- недостасува гласот н. Па таа била само
митолошка Дардан=дар дан, поими кои и до денес се само Хомерови: словенски (Пасоф-181 5) и само славомакедонски (Чулкас-1 907). Па време е, Шкиптарите да се свртат кон вистината, а не тие самите да се лажат.
Лажејќи се самитите, подржани од Ватикан, САД и Европа, домородците од нив од 19 век само си крварат.
Арбанасот Александар Стипчевиќ, “Илири“, Школска књига, Загреб, 1974- пишувал: 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 претходно живееле во просторот на Бока Которска
и околу градот Пераст- од албанските простори се иселиле (со најголем дел) во непознат правец, со
останатите Илири...Замислете, тие биле само сточари, а овде стои и изврсни рудари, и што не, што е наполно
смешно. Што станало? Тие биле Илири, се крстеле Илир, Теута итн.! „Теутите“ не ништат нас домородците?!
Па тие до 1974 година не знаеле дека тие биле Илири ниту Албанци. Ова се потврдува и со доказот, што во
1974 година и потоа во Битола не се знаело за некакви Илири и Албанци, туку само едно- Арнаути: во Битола
имало/има само арнаут- маала или маџер- маала, на Арнаутите.Па арнаут е само за одметник, наши убијци...!
Па ама следи Арбанасите во Задар (18 век) говореле само со наш јазик (словенски). Според Ф.Ј.Фалмерајер
(1836), Шкиптарите се „без литература, без книга и самите се без писмо“- тие до 19 век не само што биле
неписмени, а без писмо немале литература, ни една книга. Ова говори, Шкиптарите сè до 19 век не постоеле
како народ со свој јазик. Шкиптарскиот јазик бил нов од 19 век, што го потврдил Ами Буе, кој наведува, јазикот
се создава во негово време. Најбитни се гласовите на Вук Караџиќ, а тој творел само во 19 век. Јазикот било
дело на Австрија: Х.Х.Лер: „...Виена од 1855 го испраќа Франциканер и езуити во земјата и го подржуваат
градењето на манастири. На крајот на векот учествуваат на тоа, овде школи да градат, и испраќа свештеници
за Скутари во Австрија да образуваат“; вака пишува дури бугарката Теодора Толева (1896-1908), „Влијанието
на Австро-Унгарија за создавање на албанската нација“. И па следи на овој јазик Австрија и Италија отвориле
први школи во 1924 година. А токму тој јазик бил реформиран од 1972 година. Овој јазик Гегите во Црна Гора
не го познавале, и тоа сè до 1980 година, проширен само од Титово Косово каде бил внесен шкиптарскиот
јазик. Па постоеле Геги и Шкиптари. Гегите биле Черкези и Татари со белокавказко кече- Шкиптарите со
православен двоглаворел, кој ги краси македонските цркви, со кого истребуваат сè православно- ѕверови.
Што биле Шкиптарите, ш=с, од скиптар со двоглаворел, кој го имал охридскиот архиепископ, под кого била
сета Шкиптарија, што и во 19 век била под соборната црква Св.Димитрија-Битола со нашиот двоглаворел.
Тие 100% одродени Словени ги употребуваат сите словенски гласови, словенскиот теменвокал (ë), само
македонско ѕ, не го изговараат х како Брзјаците (ајдук, ајвар, армоника, отел:::), кои биле на нашите Бриги
(бриг=бриж=брж=брз=брс-брсјак), од Пелагонија до со Бригос (Драч). И следи презимињата завршуваат со
бригиското=брсјачкото у (Зогу), и на т од трето лице еднина, што не постојат во шкиптарската граматика...
Еј Арнаути, православни истребувачи, до кога со 100% лажна историја ќе не ништите, органи ќе вадите ..., а
во македонските затвори ќе лежат Македонци чеда на старите генерации кои во 19 и 20 век ги колевте...! (ФБ25.11.2020) Време е Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) да се извинат за злосторите и повеќе не лажат !
АЛБАНЦИТЕ ИСТОРИСКИ ОСТАНАЛЕ НАЈГОЛЕМИ ЛАЖГОВЦИ-ИСТОРИСКИ СЕ БЕЗ ОБЅИР, ДРСКИ ИТН.!
За Албанците Скендербег бил само Албанец. Пак, поимот Албанец Ѓорѓи Кастриот не го употребувал. А и тој
според сите наоди, бил само Македонец, крал македонски и крал епирски. Што тој бил говори и францускиот
автор Франсоа Пуквил. Според него, тој бил само Македонец, никако инаку. Иако Марин Барлети (16 век) се
труди да го неметне италијанското име Албани за Арбанасите, тој не успеал и тие никогаш не го прифатиле
името Албанци туку само Шкиптари, с=ш, од скиптар на кого имало двоглав орел православен симбол, кој ги
краси македонските цркви, посебно соборната православна црква на Балканот Св. Димитрија под која била и
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селото Атина главен град на новата држава Елада. Со таков македонски православен двоглав орел се борел
и Македонецот Ѓ. Кастриот- па и самиот збор кастриот бил само тн.словенски, а неговото семејство ги имало
само тн.словенски имиња, а најмалата сестра се викала Мамица. Што ова име значи ? Само според мама до
мамица. Меѓутоа, Албанците во сè мамат, подржани од Ватикан. Таков бил и М.Барлети, кој тврди дека Ѓорѓи
бил млад даден заложник, дури со 9 година, иако тој кај таткому останал и со возраст преку 20 година. Следи
и заклучокот, тој цел живот бил само православен, како што бил и таткому, а Барлети католички-лажгото него
го прави и католик, дури и муслиман, циркузијада. Што тој им правел на предавниците на нашата вера. Тој на
својот внук од сетра Зарчин му ја откинал главата затоашто тој соработувал со исламот. Ѓорѓија имал и печат
со двоглав орел, со кого Албанците ништат цркви, масакрираат православни, со православни органи од живи
православни тргуваат.... Па еј проклети Албанци и лажговци! Со нив сум водел расправа во Фокус... Битолски
весник. Во него имав наслов со еден шкиптар:тој „...ми е брат по крв, а не по душа“- Арбанасите 100% изроди.
Албанците како лажговци, тие не престануваат да си лажат. Тие Православните од 15 век ги цртаат со бело
кече. Следи со бело кече се преставени сите Ѓорѓиеви соработници, а кечето се појавило само во 19 век кога
биле колонизирани кавказко- црноморски Албанци-Арнаути, воглавно како Черкези и Татари. Жалосно е што
Р.Македонија со свои средства издава книги за него, за мене познати само две од еден Арбанас= Скиптар=
Тоска и еден Черкез со издолжен кавкаски череп наспроти заокружен татарски. Па секако, оставштината на
капата на Ѓорѓи Кастриот останала македонска- црна, како што се гледа кај Барлети. И тој како православен
кај папата влегол со црна капа. Ова и денес може да се потврди: во Арбанија не се носи бело кече, кое било
само кавкаско, денес воглавно се носи само вон таа Арбанасија. Во Р.Македонија се 90% Геги и 10% Тоски.
Лагите многу лесно се потврдуваат и тоа преку пребеганите по тн.Скендербег во Јужна Италија, чии ора па и
носии се македонски. Кај нашите наследници, припадници на Охридската архиепископија, никој не носи бело
капче (кече) во Јужна Италија. Следи Албанците направиле голема грешки во чекори- Италија е во Европа...
Јазикот на наследниците на тн.Скендербег бил 100% само еден тн.словенски- до 1767 година немало ништо
на некаков арбанаски јазик кој не би бил тн.словенски. Ова може да се потврди со наводите на М.Барлети-па
тој никаде не наведува било каков албански јазик, непознат во историјата. За ова да се потврди, доказ биле и
Задарските Арбанаси. Арбанасите пребегани во Задар во 18 век говореле само на наш тн.словенски. И следи
арбанскиот јазик бил дело на Ватикан, со кого владеела Виена до со 1918 год. Всушност, Австрија во 19 век !
Ф.Ј.Фалмерајер вели Шкиптарите биле неписмени, што го потврдуваат и другите автори, а и самите Арбани=
Тоски= Шкиптари. Следи кај Ларуса, Ами Буе стои дека нивниот јазик бил нов, кој се образувал во ова време.
Ова говори, дека јазикот на Скиптарите се образувал во времето на Ами Буе, со гласови на Вук Караџиќ. Што
ќе се рече во 19 век, а тој јазик постанувал мешан јазик на повеќе јазици употребувани во Османово Царство.
Наспроти Арбанасите, францускиот професорот Андре Мазон, во 1936 година,во Парис ја издал својата книга
„Документи, приказни и песни словенски од јужна Албанија“.Бидејќи Јужна Арбанија бил мал простор, во неа
не можеле да живеат тн.словенски народ и тн.несловенски народ. Токму и затоа секому кој би успеал да најде
било што напишано и на посебен арабанаски јазик кој не би бил тн.словенски, најитно нека добие Нобеловата
награда, или тн.Беришова- поимот 100% е само тн.словенски и со б=в, р=л, ш=с... Мазон на крајот на книгата
има речник со 3000 зборови. Бидејќи неписмениот говори со околу 1000 збора, а за да се напише една добра
книга се потребни 3000 збора, тогаш Македонците романописци можеле да бидат светско познати. Ова било
наспроти, муслиманските= турските Арбанаси кои биле само Турци. Па и затоа тие си го сакале само турскиот
Османов јазик чии слова биле персиски (Хамер, 1836). Во турските јазици основа биле и се 300 зборови итн.
За авторите тн.словенски јазик бил илирски. Токму за Илири со нивниот Илирик пиши и М. Барлети. Тој вели,
Илирик бил северно од реката Дрим, а јужно Епир=е пир според македонскиот крал Пир. Тој како Бриг=Брзјак
бил претставен со бригиската симболика- богот Арес= јарец= јарец чии рогови биле на неговата глава. Па во
Библијата како богот Арес бил Александар Македонски- баба и мајка Бригијки. Пак, Елијан пишува за илирски
Бриги, истоветување на Илири и Бриги поврзано со јазикот на Илијада. Па дури и Нестор (11- 12 век) запишал
Русите потекнале од Илирија. Следи Русите биле Балканци, наследници на Охридската архиепископија. Не е
случајно, што во рускиот православен грб двоглав орел внатре бил вгнезден наш коњаник Св. Ѓорѓија, кој во
Кападокија не бил коњаник. Во Бригија е коњаник, а како него е преставен Крали Марко, што може да се види
во цркви во Прилеп, а тој како пелагонски бил бригиски. Па по Крали Марко бил Ѓорѓи Кастриот. Тој како крал
на Епир морал да биде претставен како Арес, а него го родила змија (М.Барлети), само бригиска симболика-
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змијарки биле Евридика=ер ври дика и мајката со последна русокоса египетска кралица Клеопатра, која како
Македонка во нејзино време била најобразована. Птоломеите пишеле со словенски руни и со битолски говор.
Напалеон Бонапарта создал илирска провинција, во која влегувале Словенија и Хрватска. Па и затоа Илирска
Бистрица била нивна итн. Јас како питомец на 12-та класа во Морнаричко- техничката подофицерска школа
во Пула- Хрватска, смер машински, по 1962/3 година, редовно го читав Вјесник у сриједи..., во кој редовно се
говореше за Илири и илирско потекло на Словенците и Хрватите, а Црногорците, Србите и ние Македонците
бевме само Словени. На моето прашање, зошто не сте Словени,следеше само одговор, ние не сакаме да сме
Словени, и Словените биле одвратна раса, дело од на Бонифациј кој во 8 век ги покатоличувал Склавините=
тн.Словени како Повеќебожци. 1962/3 година никој не знаел дека дури и Албанците биле Илири. Во прилог се
наведува и австриската канцеларија. Во неа Арбанасија била склавинска, само тн.словенска. Па и царската
власт на Цар Самуил била во Склавинија, што се наведува во германски извори. Токму Арбанија 100% била
само под Охридската архиепископија и 100% под Цар Самуил со македонскиот црковно- словенски јазик итн..
Александар Стипчевиќ, кој по потекло бил Арбанас, во својата книга за Илирите во Хрватска само тој како прв
Арбанасите ги нарекол Илири. Следи токму и затоа до таа 1974 година никој не знаел, дека Арбанасите биле
некакви Илири. Ние Баирчаните и Битолчаните познававме само Турци и Арнаути, а никако си некакви Илири.
При тоа Турците не ги сакаа Арнаутите, и нас ни велеа да бегате од Арнаутите. Токму ова беше и повод, ние
Македонците повеќе да ги сакаме Турците, а не Арнаутите. Па Арнаути има Татари со Черкези, со мнозинство
Черкези белокапци, и тие од 1974 година станале Илири. Токму што ова говори, албанските автори во своите
историски дела постанале најголеми лажговци за Илирите, злосторници врз православните и нивниот јазик...
Дури Албанците пишуваат, тие биле Пелазги и Илири со пелазгиски и илирски јазик. Меѓутоа, истото е само
за тн.словенски јазик, а арбанскиот е повеќерасен, дури монголски. Со тоа што Пелазгите и Илирите за сите
автори во светот биле само Белци, никако Монголи (Черкези, Татари...), Албанците си останале лажговци.
За лагите да си ги дополнат, а да одбегнат дека Арбанисија била 100% под Охридска архиепископија, под која
никој не можел да има друг јазик освен нашиот пелазгиски=тн.словенски, Албанците како најлажговци велат
и, Арбанасите не биле под Охридската архиепископија. Следи ќе рече некој јас по секоја цена сакам нив да ги
навредувам. Не само Арбанасија била под неа, под неа бил Скадар и Црна Гора. Па според изворите, заради
таа црква Црногорците биле Македонци. Ако Црногорците биле Македонци, што би биле Арбанасите ? Само
Македонци, само чеда на Охридската архиепископија. Под неа била дури и Јужна Италија, секако и Киевската
Русија чие кнежесвско семејство било поврзано со она на наш Цар Самуил. Сè ова се наведува со цел да се
истакне, Арбанасија била 100% само тн.словенска, никако инаку. И следи изродот да си го ништи својот род !
Наведеното се потврдува и со доказот, што презимињата на Арбанасите се со македонско дативно у што не
постои во арбанаскиот јазик. Бригиско= брзјачко трето лице еднина завршува на т (ет=ит). И кај Олга ЛуковиќПјановиќ се чита нејзини наведувања на една српска авторка, како во Косово... имиња се прават со додавката
ит: Бунарот, Језерит... а и во Скопје школо Манастирит- уништувачи на цркви и манастри. Исто така,тие имаат
темен вокал и тоа не како Илири-ретко, туку почесто како Траки. Ова е повод, авторите да велат, Албанците
биле Траки. И секако, овде се и повеќе монголкски зборови. А бидејќи Арбанасите го имаат и македонското ѕ,
тие се 100% Македонци. Па ако се земе во предвид, што тие ги имаат дури тн.Вукови гласови, а Вук Караџиќ
живеел во 19 век, сè е јасно. Следи што е јасно ? Па каков јазик бил арбанаскиот ? Само најнов и непознат со
сите македонски гласови и тн.Вукови од 19 век- никако порано. Со ова се докажува и потврдува, арбанскиот
јазик бил злосторнички на Виена.
Јазикот на Арбанасите бил тн.грцизиран од 1767 година по укинувањето Охридската архиепископија, потоа
латинизиран, а најпосле и монголизиран со Османовиот персиски јазик на Мехмед Караман, кој во 13 век во
новоперсиски јазик внел монголски заборови на Черкезите и Татарите кои само од Османите во 19 век биле
колонизирани меѓу Шар Планина и Врање, околу 1 милион, а тие денес се Геги. Ова било само поради тоа
што Тоските биле војни старешини и службеници, а нивни извршители Гегите- само смрт, денес и мафијаши...
Ваквата состојба ја утврдил Г.Мајер (...) дури со монголски зборови. Токму него го кријат Албанците, со што се
потврдува, никакогаш немало арбанаски јазик различен од тн.словенски. Ова се потврдува и со тоа што 90%
се Геги со воглавно Азијати и само 10% Арбани. Следи првите се белопкапци, а кечето било само кавказко на
Монголите со кои до денес ги истребуваат домородците. А тие до денес со Арбансите не се разбираат... Кога
тие не се разбират, тие се два посебни народи. Нив ги обединал Тито со шкиптарскиот после 1972 година итн.
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Арбанасите не сакале школи на својот монголизиран јазик, затоашто тој ним не им требал. А зошто ? Па само
затоашто тие биле само Турци, што се потврди и во 1956 година- тогаш Албанците како Турци се селеле во
исламска Турција. Ова било повод, ним да не им требало друг јазик освен турскиот. Токму затоа први школи
на нов јазик во 1924 година отвориле само Рим и Виена, католички водител до со 1918 година. Па писмото не
било никако арбанаско туку само едно: романско- само од битолски Власи, надополнето со турски букви како
оние од времето на Кемал Ататурк, дело на берлинско- виенската школа. И следи таа школа била носител на
албанската историја, според која и Монголите постанале Илири.
Па што биле Албаците ? За време на Османовото Царство најголеми Турци ! Потоа следело дури тие да се и
најголеми фашисти ! Ова не било сè:тие постанале најголеми комунисти ! Какви ? Титови ! А потоа Сталинови
! Уште и Мацетунгови ! На ова не завршиле, тие сега се и најголеми САД-чани и Европјани со својата НАТО, а
само против Христијаните ! Еј проклети Албанци, најголеми ништожници, со вас никој не си го може, одлични
сте во туѓи служби за свои исламски цели, извонредни за дрогата за ништење туѓо, продажба на православни
органи... И во се нив ги подржува САД со Европа и НАТО- УМНИ БРАВО ! Не случајно, во Хаг им се суди само
на Православни, но не на Католици и на Албанци-100% само Турци.
Албанците како лажговци тврдат, Македонците биле само христијани и Албанците само Муслимани. И па без
заведените Муслимани (Македонци, Срби, Црногорци, Турци, Цигани...), дури овие поткупувани за пописот и
изборите, Албанците во Р.Македонија не се ниту 14%, од кои Арбанаси се најмалце само 1,4% со чиј јазик ги
монголизираат Македонците со исламска вероисповед, со најизворниот македонски јазик.
Следи проклети да сте Албанци крволочни ѕверови на сè што е христијанско и сè наше тн.словенско, зашто
финансираат изродите на човечноста: Ватикан, Хазерите, исламските држави и албанската мафија. И што
прави нивната НАТО ? Кога Македонската одбрана го заокружи селото Арачиново, за во него да ги уништи
НАТО- вските инструктори, од Италија ќе полетале 6 бомбардери за да ја бомбардираат Р.Македонија. Па и
тешко само за нас Македонците кога нашите изроди... се зафатиле со приватната воена профитна НАТО !
И што тие допринесуваат ? Пописите да не се вршат, како што се вршеле секогаш- само на оние со стално
живеалиште во Р.Македонија, ни наредија сите Албанци да бидат попишани, за тие да можат и да гласат,
иако тие биле жители на Косово...Швајцарите со право на глас на тие простори. Злостор. (ФБ- 26.11.2015)
СУЛТАНОТ СЕЛИМ III: АРНАУТИТЕ „УШТЕ ВО МАЈЧИНАТА УТРОБА СЕ ЗАДОЕНИ СО ЛОШИ НАМЕРИ“ ...!
АЛБАНСКИОТ „АКТИВЕН АПАРХЕЈД“...„НАТРАПНИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ВИСТИНСКИ ОКУПАТОРИ“ ...!
Следи Арнаутите си 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. Состојбата останала и во 21 век. Па Арнаутите во Македонија биле дојденци!
Положбата во Македонија станала многу тешка од Арнаутите=Одметниците. Ова било поради тоа што
Арнаутите како разбојници навлегувале во Македонија од запад, од Арнаутлукот, денес познат и како
Шкиптарија... Арнаутите ги ограбувале Македонците. За нив немало власт, кој нив да ги спречи, да се сопрат
арнаутските злосторства. Ова било повод од Православните да има мноштви поплаки... Па кон крајот на јули
1800 година султанот Селим III испраќа ферман до кадиите и нивните заменици, до офицерите, чиновниците
и видни личности во Македонија, со кој се заповеда дека без специјално решение да не се дозволува на ниту
на едно лице да премине од Арнаутлукот во Румелија. И дури се решило да се издаваат семејни дозволи и
документи за преминување на војници. Од ферманот си се гледа дека слични заповеди султанот издавал и
порано. Но, тие не биле почитувани. И токму и затоа било потребно да се издаде нов ферман. Ова што го
заповедал султанот сè уште важи. Сè она што го навел тој султан во ферманите, се потврда, Арнаутите
немале никаква врска само со нашата Македонија. Како што и ненадлежниот султан во 1767 година ја укинал
Охридската архиепископја, чие укинување сè до денес си важи, Р.Македонија да им забрани влез на
Арнаутите од проширениот Арнаутлук дури сосе Косово.
Според А. А. Ростовски, „...Во Албанија ние наидуваме на, речиси, целосно воинствено муслиманско
население што живее сосредочено по своите непристапни планини и кое сега претставува вечна закана за

321
христијаните во таа земја и за соседните провинции во случај на какви и’ да било нивни востанија против
турската власт...Турција во Албанците наоѓа нови животни сили... а толку, имено, тука се крие залогот за
нејзината гибел...! Во дивиот Гегелак не се решава да отиде ниту Турчинот, зашто таму сè што не е гегско
може да се стави под камата или јатаганот...!“. За православните Арнаутите се страв и трепет.
Па следи 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.
Рене Пинон кажува: „1906 година тетовската долина Полог имала една четвртина албанско население и три
четвртини (православно, 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.
Хенри Ноел Брејслфорд (1905), Македонија, Култура, Скопје, 2003, на стр. 149, пишува: 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 најбогати Турци=муслимани.
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...“.
Следи Григор Прличев ги објавил Сердарот зашто бил и награден и Скендербег. Во Скендербег ги немало
Гегите, а Геги биле Черкезите и Татарите. Затоа во Сердарот се наведени Гегите. Во 19 век Черкезите и
Татарите меѓу Шар Планина и Врање биле населени: ...1840: “ до „во областа Ниш- Врање“ (М.Мекензи и
А.П.Ирби). А по Кримската војна меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000
Черкези (Г.Вајган, 1924)- вкупно до и преку 1 милион. Бидејќо 90% се Геги, а 10% Тоски, преселби 19 век.
Густав Вајганд (1924) вели:„...во Македонија најповеќето Албанци се преселувале тек во претходниот век, што
било постепено...“. Па Албанците во Македонија најповеќе навлегувале во 19 век-тие биле колонисти.
Ханс-Лотар Штепан (2004) наведува: „Македонските Албанци, во нивната желба за сегрегација, за активен
апархејд, не останаа само на зборови: се палат куќи, се демолираат цркви, а христијанските Словени се
протеруваат, киднапираат, со насилство и убиства се приморуваат да ги напуштат своите домови. Не
масивно и спектакуларно, туку во поедини акции, а сепак систематски и консеквентно- и оттаму во основа со
ист исход и српското етничко чистење во Косово“. (Ова што тие досега го правеа си продолжува, Р.И).
„За да на Македонците и светот им дадат претстава за големината на нивните политики и територијални
аспирации, некои радикални Албанци, со досега невидена агресивност, ги нарекоа Македонците ‘окупатори’.
(Македонците се домордци- ДНК блископст со Критјаните, а Албанците само со Кавказот, Р.И)
Окупатори ? Словенските Македонци се окупатори на сопствената земја, во која живеат веќе 1400 години!
Зарем никој нема храброст да ги запре Албанците и да им каже дека тие, како натрапници во Македонија, се
вистински окупатори!?“. (Хомеровиот јазик бил само наш славо-македонски јазик [Чулкас-1907], Р.И.)
Со Арнаутите Ватикан, САД и Европа ги истребуваат православните, започнато од Ватикан од 1071 год.! (ФБ26.11.2020) Еј мој македонски народе до кога ќе страдаш од Арнаутите (Черкези, Татари и Тоски=Шкиптари) ?!
БИДЕЈЌИ ВО ФРАНЦИЈА ФРАНЦУЗИ СЕ ОКОЛУ 50%, ЧИЈ ЈАЗИК Е СЛУЖБЕН ВО ФРАНЦИЈА, А АРАПИТЕ
КАКО КОЛОНИСТИ СЛИЧНО НА АЛБАНЦИТЕ МУХАМЕДАНИ, НЕМА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЈА НА ФРАНЦИЈА !
Сме сведоци на повеќенационални држави, составени од повеќе национални територии. Најдобар пример
останала Франција во која живеат повеќе националности, кои 100% се нивни. Во Франција има мноштво
колонисти, а најповеќе се Арапите- па Марсеј е воглавно арапски. Па како таков тој е и исламски, во кого се
готви на исламски начин со лој, кој се добива од овци, а не сало од свињи- тие кај Арапите не е дозволено да
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се држат. Следи да се говори Франција на домородци-не на колонисти. Бидејќи Арапите останале само 100%
колонисти за нив нема нинаков некој си Рамковен договор, Пржино а ни можност некоја група на бандити да ја
заговоруваат француската државност, промена на уставот итн.
Па следи бидејќи во Европа мора да важат истите норми, секако ако Европјаните се нормални, истото што е
за Франција, тоа треба да важи и за Р.Македонија- во неа Македонците се домородци, а Албанците се 100%
колонисти. Па следи во што е разликата ? Во Р.Македонија Македонците се 100% домородци, а во Франција
Французи се околу 50% (Г.Вајганд, 1924). До денес во Франција службен јазик е само оној на Французитефранцускиот, што Французите не дозволуваат другите јазици да бидат службени на своите простори, а камо
ли на француските. Пак, што се однесува за странците, со нив е завршено, тие нема што да бараат од
Франција. Такви биле и Арапите, дури со закани со затворање на џамиите, кои во Р.Македонија по број на
жители се подигнати многу повеќе џамии отколку во Косово итн. Што ова говори ? Лудаците на Европа се
нафрлиле само врз мирниот и питом православен македонски народ, кој со војни сè мора да дозволи: со
НАТО агресија Рамковен договор во полза на 100% турски Албанци, од кои мнозинство се Азијати (Татари и
Черкези) со мноштво монголски одлики и традиции, зашто САД-чаните и Европјаните останале слепци. Тие
како такви за пари со албански поткупи имаат очи џврглосани, и како очокарени заработуваат на сметка на
православието, тоа да го уништат. Тие само за лични добивки ги оспоруваат нормите кои владеат во Европа.
Следи само Македонците во светот немаат своја национална држава- тие се принудени неа ја ја делат со
Албанците само 100% турски колонисти и крволични ѕверови врз православните. Иако со Рамковиот договор
во потполност се спроведе и тоа без финансиска рамка, тие со православни средства и православни општини
нас не владеат, што никаде во светот го нема. Од ова Албанците не биле задоволени следело Пржино, како
предигра за ревизијата на Рамковиот договор во декември 2015 година, а таков во Франција нема за другите
народносто, никако за Арапите муслимански=турски браќа на Албанците дури со монголски одлики... Па токму
шкиптарскиот јазик како албански содржи монголски зборови (г. Мајер) како турски без родови, кој треба да
постане службен во Р.Македонија чии Македонци до денес и припаѓаат само на белата раса, што е гордост...
Следи за белата раса да се навреди, понижи и зароби, еден бандит- Албанец само со македонски средства
поткупил еден бандит- странец, за да се федерализира Р.Македонија. Па бидејќи Македонците си биле во
петвековно турско-муслиманско ропство, а со Рамковиот договор Македонците се вовеле во борба со својот
најзлосторнички непоријател од 19, 20 и 21 век... (ФБ-19.11.2015) Ватикан, Европа, САД и НАТО само ѕверски!
АРНАУТИТЕ СЕ БЕЗ НАЦИОНАЛЕН ДВОГЛАВОРЕЛ. ТОЈ БИЛ САМО СЕМЕЕН НА ЃОРЃИ КАСТРИОТ (ТАКАНАРЕЧЕН СКЕНДЕРБЕГ)- ТОЈ БИЛ МАКЕДОНЕЦ (ПУКВИЛ), ПА КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА И ЕПИР (БАРЛЕТИ)!
ЛАКРДИЈА АРНАУТИ УНИШТУВАЧИ НА ЦРКВИ..., РИМЈАНИ (РОМЕЈЦИ), РУСИ, СРБИ...СО ИСТИОТ ОРЕЛ !
ТОЈ ЈА КРАСИ МАКЕДОНИЈА, СОБОРНАТА СВ.ДИМИТРИЈА-БИТОЛА,ПОД КОЈА БИЛА 100% ШКИПТАРИЈА!
Сведоци сме дека денеска (28.11.2020) во само наше македонско Тетово, на денот на тн.шкиптарско знаме
(Албанија била на Кавказ за време на Александар Македонски, внесена и кај Ератостенес, пренесено и кај
Страбо, денешен Азербејџан...на Кавказаот од каде потекнале Гегите [Черкези и Татари] 90% :10% Тоски), си
се вее само шкиптарското знаме, присвоено и од Гегите од Кавказот, без државното наше македонско знаме.
Двоглавиот орел бил православен, кој се носел на скиптар, с=ш, носен од Охридскиот архиепископ. Следи
Скиптарите=Шкиптарите 100% биле под Охрид-шкиптарскиот монголски јазик е со сите словенски гласови.
Бидејќи султанот во 1767 година ја укинал Охридската архиепископија, чие чедо бил и Ѓорѓи Кастриот сосе
100% Арбанаси, нејзините цркви подпаднале под царската Цариградска патријаршија. И нејзината соборна
православна црква со двоглаворел била Св.Димитрија Битола. Па нејзина била сета Арбанија=Шкиптарија.
Следи двоглавиот орел бил само православен, само семеен и на Комнените, што останало и многу потоа.
Затоа според Чано, министерот на Мусолини, двоглавиот орел бил само семеен грб но не и на Арбанија, за
Италијаните Албанија, а таа не била држава. Затоа тој никогаш не бил на национален арбански народ- таков
никогаш и немало. Национална држава само од 1945 г. И токму затоа Албанците биле само едно- фашисти.
И следи двоглавиот орел бил семеен никогаш некаков национален грб затоашто во 1913 година Албанците
немале национално чуство (Вилкинсон). Тие биле само Турци, го сакала турскиот јазик и без школа до 1924 г.
Нивни први школа ги отвориле само Австрија и Италија, со кодифициран монголски шкиптарски јазик 1972 г.
(ФБ- 28.11.2020) Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) се во служба на православните непријатели !
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PROGOVORIO ČEŠKI PUKOVNIK: Na Kosovu je izvršen genocid nad Srbima, masovne ubice postali junaci!
Češki potpukovnik koji je odlučio da vrati ordenje NATO Marek Obrtel izjavio je da je NATO zločinačka organizacija
zbog zločinačke politike onih koji ga vode, KontakNet.
"NATO ne bi bio takav kada bi zaista služio samo odbrani zemalja članica od spoljne agresije, ali je takva, zločinačka
politika onih koji ga vode. Oni deluju pod lažnom parolom borbe za slobodu, demokratiju, ljudska prava i humanitarne
ciljeve, a koriste je za agresiju po celom svetu", rekao je Obrtel.
On je za "Večernje novosti" pojasnio da zloupotreba NATO u praksi izgleda tako da bude napadnuta država koja
zbog bilo kog razloga postane nepodobna, neposlušna, "ili jednostavno svetski hegemonisti imaju nekakve interese
povezane sa njom".
"Prvo se iznutra rastura medijskim kampanjama, obojenim revolucijama, čačkanjem u najosetljivije tačke, etničke
podele ili verske razlike. Prostije rečeno, destabilizuje se", naveo je Obrtel.
Prema njegovim rečima, zatim se nađu površni izgovori ili se iskoristi pre toga inscenirano nasilje nad stanovništvom.
"Onda nastupa NATO sa svojim jedinicama, praćen humanitarnim organizacijama i posmatračkim misijama, kao
navodni zaštitnik ljudskih prava i sloboda. Brzo posle njih dolaze `biznismeni` i počinju da obnavljaju zemlju, odnosno
da realizuje svoje interese", objasnio je Obrtel.
On je ocenio da je BiH "prošla donekle bolje nego Kosovo". "I najokoreliji pristalica teorije o tome kako se
ravnomerno i pravedno pomaže `obema suprotstavljenim stranama` primetiće duboke razlike koje postoje između
Republike Srpske i muslimansko-hrvatske federacije, naravno na uštrb Republike Srpske", naveo je Obrtel.
Obrtel je istakao da je Kosovo velika evropska tragedija. "Mogu slobodno da kažem da je reč o genocidu nad srpskim
narodom. Dozvolili smo ili bolje reći prouzrokovali tako nešto u našoj kući u Evropi", naglasio je Obrtel.
Doktor Marek Obrtel, nekadašnji potpukovnik češke vojske, obratio se krajem protekle godine ministru odbrane
Češke, zatraživši da mu se oduzme ordenje koje je dobio u NATO misijama od BiH do Avganistana.
On je kao neposredni povod za svoju odluku naveo aktuelne događaje u Ukrajini, ali je iz Generalštaba češke vojske
izašao odmah zbog svega što je, kako ističe, video na Kosovu i Metohiji.
"Na Kosovu se dogodio genocid nad Srbima, koji je prouzrokovao Zapad... Bio sam svedok i kako narko-mafijaši
postaju uvaženi predstavnici takozvane države Kosovo, a masovne ubice junaci", istakao je Obrtel. (ФБ- 29.11.2021)
ИЗРОДОТ АЛИ АХМЕТИ КАКО АЛБАНЕЦ БИЛ САМО ЛАЖГО- СО НЕГОВИ АЛБАНСКИ ЗЕМЈИ ЛУДАК ЕДЕН!
ЕВРОПА БЕЗ НУЖНИЦИ И ЛАЈЦА СО ЧЕДОТО САД, НАС МАКЕДОНЦИТЕ НЕ НИШТАТ КАКО ИНДИЈАНЦИ !
МКД, на 29 ноември 2015 „на свечена академија“ изјавил:
Ахмети: Нашата крајна цел е еднакви права за двата најголеми народа - албанскиот и македонскиот
Претседателот на ДУИ, Али Ахмети денеска одржа говор на Свечената академија по повод Денот на
албанското национално знаме и Денот на независноста на Албанија. Како што рекол Ахмети, сега е моментот
кога треба да си кажеме и признаеме доколку сме направиле нешто лошо, бидејќи, според него, така ќе
можеме работите да ги поправиме, објави Телма.
„Нашата заложба за унапредување на етничкиот статус е константа во нашата политика, како што е константа
залагањето за мир. Нашиот народ отсекогаш бил мирољубив, ние никогаш не сме поттикнале војна. Другите
се обидувале да ги одземат нашите земји, но времињата се променети. Нас на Албанците во овие времиња
ни треба уште повеќе ум, за да ги унапредиме сите прашање во однос на статусот на Албанците и да ја
заокружиме целта - а таа е, еднакви права на двата најголеми народа, албанскиот и македонскиот“, рече
Ахмети. („Другите се обидувале да ги одземат нашите земји“- какви ваши земји лудак со свои солудаци, Р.И)
Зборувајќи за целите, лидерот на ДУИ напоменал дека се стремат и кон ЕУ и НАТО, а посакуваат
заокружување на целиот процес на независноста на Косово со прием во меѓународните институции,
заокружување на целиот интеграциски процес на Албанија и нејзин економски развој, но посакуваат и мирен
Балкан, како дел од евроатланското семејство. (Албанија била на Кавказ [Страбо], лудак на лудаците, Р.И.)
„Ахмети: Нашата крајна цел е еднакви права за двата најголеми народа -албанскиот и македонскиот“
Наведеното е 100% лага. Албанците во историјата не се познати. Овие за кои има Рамковен договор и за кои
се бриши нашата македонска нација од евро-сад-чанските бандити кои се залагаат за федерализација сите
тие се само профитери, како што досега биле Европа и САД со својата НАТО. Еве го доказот: нашата
Македонија не е творба на денешните Македонци кои се оспоруваат туку наше наследство од оние наши
претходници. Пак, во дива и канибалистичка Европа сите тие не знаеле за нужници ниту за лајца и вилушка,
никако паница од пан до пањ, според нашиот бог Пан итн. И па што се денешните Албанци ? Само дворасно-
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двоконтинентална мешавина на 90% Геги со мнозинство Азијати (Черкези, Татари...) и Тоски 10% кои се само
едно 100% одродени тн.Словени. За доказ дека Албанците не се еден народ, тие меѓусебе не општеле, не
стапувале во бракови и што не друго. Најбитно е тоа што тие меѓусебно до денес не се разбираат. Токму за
ова веќе сум објавил повеќе написи, а уште ќе следат. А зошто ? Ние Македонците од ова азиско кавказкоцрноморско население мора да се одбраниме, и тоа не со молчење, никако и со написи како што се моиве
туку со организиран истап пред Турската амбасада да си ги врати назад од Азија овие колонизирани АлбанциАрнаути и во Арбанасија муслиманските= турските Арбанаси. Исто така,дури да се протестира и пред другите
ротшилдовите и рокфелеровите амбасади на САД и Англија, што важи и за сите други амбасади непријатели
на Православните (Русите, Србите, Македонците итн.). Значи, конечно следи: „Во борба, во борба
македонски народе...“ до конечна победа против 100% муслимански=турски колонисти, „чума“ за
Домородците и „краста“ за Православните. (ФБ-29.11.2015) Ако не се буниме за нас,после домородните
Индијанци сме следни на ред!
ВО Р.МАКЕДОНИЈА НЕМА ПРАВОСЛАВНИ АЛБАНЦИ ЗАТОАШТО ВО НЕА АЛБАНЦИТЕ ОСТАНАЛЕ САМО
КАКО МУСЛИМАНСКИ=ТУРСКИ ТН.НАРОД- ТИЕ РУШАТ ЦРКИ, НЕ ИЗГРАДИЛЕ НИЕДНА, А САМО ЏАМИИ!
На 21.11.2014 секаде беше објавена изјавата на Поглаварот на ИВЗ, дека торбешите не биле Македонци туку
само едно Албанци- тие биле словенизирани Албанци (Шкиптари). Пак, пред повеќе дена Албанци христијани
барале во македонските цркви да се проповеда на албански, што било прифатено... А претходно беше јавено,
во Р.Македонија имало 100.000 православни Албанци, а потоа 70.000 православни Албанци. Видливо е дека
само се негираат Македонците.
До кога ова ќе трае, и каде сме ние Македонците ?! Па никаде, кога ние самите не се самоорганизираме и да
протестираме кај сите амбасади, посебно на турската таа да си ги земе назад од овој православен Балканкако што тие нив во Р.Македонија ги колонизираа, тие назад да си ги вратат за ние да можеме слободно да си
живееме во нашата православна Македонија, во која се подигаат џамии секаде каде што се сака со арапски
пари... Па ова е злостор дури во 21 век да се исламизира Балакнот ! Тие рушат цркви, а не изградиле ниедна !
Во самите изјави намалениот број на православни Албанци од 100.000 на 70.000 се гледа дека Албанците
биле и останале само лажговци. Па нели тие кодошеа во САД и низ Европа со својата НАТО дека Албанците
како Турци во Р.Македонија биле 1 милион. Па бројот се намали на 700.000 и се дојде до 400.000. Следи тие
јавно изјавуваат, тие живееле во православно мрачило и ропство, чиј јарем повеќе не се издржува ! Па затоа
Албанците се само зини- лажи !
Со тоа што самите Македонци со исламска вероисповед изјавија дека нив во Р.Македонија ги има 100.000,
бројот на Албанците би бил 300.000. Бидејќи токму ваква била состојбата, тие пописите и изборите сами ги
фалсификуваат итн. Што тоа значи ? Само едно- нивниот вкупен азијатско- европски број е само околу 18%последни пописи. Меѓутоа, бидејќи кај тој исламски мафијашки тн.народ се дури и Македонците со исламска
вероисповед, тој број паѓа на 14%- а без другите (Цигани...) ќе биде уште помал. Со ова се потврдува, ним им
преостанува тие во Р.Македонија да бараат и Албанци православни. Па такви има-ло, но никако преку 1000%секој кој ваквиот број може да го зголеми може да добие награда само кај Енвер Хоџа, албанското куче само
на католикот и масонот Тито кој само тој во СФРЈ ги обединал Албанците Азијати (Татари, Черкези...) Па во
Америка имало индијанско племе Черокезе со значење краток нож: Албанци-ножаџии. Иако САД ги истреби
Индијанците, а овде со нивни браќа создава втора исламска држава САД Косово, каде воглавно се Татари,
Черкези итн. ГРЕВ=ГРЕВ !
Дрскоста се гледа со тоа што Албанците ги присвојуват како свои Македонците со исламска верописповед
кои, според нив, биле словенизирани Албанци. Следи состојбата е загрижувачка со овој исламски мафијашки
повеќерасен и повеќе народен тн.албански тн.народ. Па не можат да бидат словенизирани Албанците, кога
денес во Р.Македонија мнозинство се 90% Азијати (Арнаути= Геги), а само 10% Европјани (Арбани= Тоски=
Шкиптари). Ако Македонците со исламска вероисповед би биле словенизирани Албанци, тие денес 90% би
личене на Арнаути со своите монголски одлики, а само 10% Европјани. Меѓутоа, Македонците со исламска
вероисповед се 100% само Европјани со јазик од постледено доба, а скиптарски јазик никогаш немало сè до
1767 година кога била укината Охридската архиепископија.
Па токму и затоа во Скиптарија=тн.Албанија прва школа на скиптарски јазик отвориле не Албанците туку само
Австрија и Италија во 1924 год. Токму ова било само затоашто тие во 1913 година немале национално чуство,
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и сакале да бидат само едно Турци и да учат само турски јазик. За потврда дека Скиптарите никогаш не биле
и никогаш нема да бидат било каков тн.народ со свој јазик кога тие немаат јазик со зборови на еден народ
туку на четири народи=јазици, што е лингвистичка лакрдија- според Г.Мајер, грчки, романски, словенски и
татаротурски (монголски).
Следи прашањето, до кога Скиптарите ќе го монголизирате македонскиот изворен јазик на Македонците со
исламска верописповед ?! Крволочните ѕверови уште не се презасистивте со македонска православна крв ! ...
(ФБ- 29.11.2014) Следи во општини каде се мноштво Албанци не се плаќа данок, комунали, струја, вода итн.
ЕЈ АРНАУТИ=ОДМЕТНИЦИ, НАТРАПНИЦИ, ОКУПАТОРИ, БАЛИСТИ, ШВЕРЦЕРИ НИШТЕТЕ МАКЕДОНСКО!
СПОРЕД ГРОФОТ ЧАНО, ДВОГЛАВИОТ ОРЕЛ БИЛ СЕМЕЕН, А НЕ НАЦИОНАЛЕН- ВИЕ СТЕ ЛАЖГОВЦИ...!
Следи Арнаутите признаваат, тие како шверцери биле само арнаути=одметници, а според Х.Л.Штепан само
натрапници и окупатори. Затоа тие како такви немале доказ на сопственост на имот до 1913, кој бил само на
Македонците со свој Хомеров јазик кој бил словенски (Пасоф-1815) и само славо-македонски (Чулкас- 1907).
Шкиптарите со свој православен двоглаворел и крст помалку изгубиле одошто со векови си краделе (добиле
Хенри Ноел Брејслфорд) со полумесечината. Затоа Шкиптарите биле без национално чуство до 1913 година
(Вилкинсон). Токму и затоа тие никако несакале никаков свој јазик туку само турскиот. Па Шкиптарите и Гегите
(Черкези и Татари) со бело кавказко капче биле само Турци, и како такви тие 1956 г. си се селеле во Турција.
Шкиптарскиот јазик бил дело само на Австрија во 19 век. Со цел Австрија нив да ги одроди, како турскиот им
создала јазик, кој е и монголски (Г.Мајер). Затоа тој како таков е без родови поради што Арнаутите грешат со
нашите Хомерови родови. Бидејќи нив ги занимало само арнаутлукот, не само да не им требал нивни јазик, не
им била потребна никаква азбука која била само романска, дело на Власите, чии наследници во Битола не го
познаваат шкиптарскиот јазик, што се виде на МТВ2- арнаутот со нив си говори македонски, чиј одговори се
преведени на шкиптарскиот. Со ова се објаснува, ништо немало национално, никаква историја, ниту етничко
албанско! Што се тие Шкиптари говори и грофот Чано: Двоглавиот орел бил семеен на династијата. А па таа
династија била на Ѓорѓи Кастриот т.н.Скендербег, кој според Ф.Пуквил бил македонец. Династијата била само
Комнени- тие биле само Македонци (Ланге). Следи знамето двоглав орел никогаш не бил национален, за што
лажат Арнаутите! Па во прилог се наведуваат ѕверствата во МНТ на Арнаутите- од ниеден арнаут осудени!
Што било во МНТ ? Шверцерите во МНТ скандираа: „Историја немате“ и „Голема Албанија“, Јавно, 29.11.2019
„Историја немате“ и „Етничка Албанија“ се само дел од скандирањата кои се слушнаа во салата на
Македонскиот народен театар 40-та секунда од видеото, каде со истакнати транспаренти и развиено
албанско знаме прославуваше навивачката група „Шверцери“.
Засега, како и по обичај, одговорноста сè уште се префрла од една институција до друга.
На настанот претодно присуствуваше и премиерот во заминување Зоран Заев, кој вели државната прослава
за 111 години од Денот на албанската азбука, била поделена во два дела.
Едниот беше културна манифестација, вториот дел испадна дека не била баш културна манифестација, вели
премиерот во заминување. (ФБ-30.11.2019) Едно исто Арнаути, Натрапници, Окупатори, Балисти и Шверцери!
ЗА ОТО ФОН БИЗМАРК „НЕ ПОСТОИ АЛБАНСКА НАЦИЈА“, А ЗА ТУРЦИТЕ АРНАУТИ, АРНАУТ=ОДМЕТНИК!
КАКО ШТО ПРИЗРЕНСКАТА ЛИГА БИЛА ИСЛАМСКА, И ИЛИРИДА ИСЛАМСКА- СПОРЕД ИЛИРИ=СЛОВЕНИ!
На 17.04.2017 објавив дека според Ото фон Бизмарк „не постои албанска нација“- еве еден негов извадок:
„Големите сили спрема тоа, не покажале спремност да помогнат на предвремено родување на еден албански
народ. Како гласно говорник и председувајќи со Берлинскиот конгрес 1878 година, Бизмарк го кваливикувал
Меморандумот со зборовите: ‘Не постои албанска нација“.
Па таа не постои ниту денес, затоашто Албанци не признавале Турци туку само Арнаути (Черкези,. Татари и
Шкиптари), само според арнаут=одметник, што го доживеале православните во 19, 20 и 21 век, а посебно ние
Македонците, чии имоти станале арнаутски без доказ за сопственост не само сè до 1913 година, арнаутскиот
злостор продолжило во следните децении..., во 2001 година, дури во 2018 година да се бриши македонската
држава, македонскиот народ и македонскиот јазик, од Арнаути кои никогаш не биле народ како мешавина на
раси и народи, без национално чуство во 1913 година, кои не сакале да имаат свој јазик туку турски- тие биле
само Турци, борејќи се да го задржат Османовото царство. Па токму и затоа според авторите, тие заработиле
со полумесечината. Бидејќи тие заработиле со неа, изгубиле само православните со својот двоглав орел кој
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ги краси македонските цркви, грб на Источноторимско Царство на Константин Велики нишлијата и Јустинијан
скопјанин, денес грб на православна Русија со своја сестра Србија- денес во Р.Македонија се веат арнаутски
црни орли како најголемо зло за сè наше.! (ФБ- 28.11.2018) Денес се дворасно- двоконтинентална мешавина !
Бидејќи се говори за Призренската лига, таа била исламска, како и Илирида- според Илири само за Словени !
ПРИЗРЕНСКАТА ЛИГА БИЛА ИСЛАМСКА ПРОТИВ РУСИЈА КОЈА ОД КАВКАЗОТ ГИ ИЗБРКАЛА АЛБАНЦИТЕ
(ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ),ЗДРУЖЕНИ СО ШКИПТАРИ, МУСЛИМАНИ, ВО СЛУЖБА НА ОСМАНИТЕ; И ИЛИРИДА!
НЕМА-ЛО АЛБАНЕЦ ПРАВОСЛАВЕН ПРАТЕНИК,МИНИСТЕР, ДИРЕКТОР...!ПРАВОСЛАВНИ ИСТРЕБУВАЛЕ!
Википедија: Призренска Лига — албанска политичка организација основана на 10 јуни 1878 г. во Призрен, во
Косовскиот вилает во Отоманското Царство. Чувствувајќи ја заслабената позиција на Османлиското Царство,
Лигата започнала програма за реформирање на пет политички делови: одбрана на земјите населени со
Албанци од интересите на Србија, Црна Гора и Грција; создавање единствена провинција во Империјата која
би се состоела од вилаетите Косово, Манастир, Јанина и Скадар; формирање воена служба на територијата
на Албанија; создавање училишта за развој на националното образование; контрола на финансии. Видни
фигури кои учествувале во работата на Лигата биле: Сами Фрашери, Пашко Васа, Абдул Фрашери како и 80тина други делегати меѓу кои имало и племенски старешини и свештеници.
Источната криза започнала со востанието во Босна и Херцеговинаво 1875. година, па преку Априлското
востание (1876) во Бугарија, Разловечкото востание (1876. год.) во Македонија, Српско-турската војна од
1876. год. и завршила со Руско-турската војна 1877 г. која завршила со Сан Стефанскиот мировен договор од
3 март 1878 г., а потоа со неговата исправка на Берлинскиот конгрес (13.06.1878 - 13.07.1878 г.). Источната
криза им била од корист на балканските држави и на Русија, со цел да ги оживеат освојувачките планови за
Албанија. Со влегување на Русија во војната, опасноста од поделба на Албанија се зголемила. Албанските
патриоти мислеле дека организираното ослободително востание и прогласување на независност на Албанија
е единствен начин да им се спротистават на балканските држави и големите сили. За таа цел започнале со
обиди за подобро организирање на национално движење и за обезбедување на надворешен сојузник. Во мај
1877 г. бил формиран албански комитет со центар во Јанина, а потоа ист таков бил формиран и во Скадар.
Во декември 1877 г. во Истанбул бил формиран „Централен комитет за одбрана на правата на албанската
националност“ или покусо „Истанбулски комитет“ на чело со Абдул Фрашери. Со потпишувањето на
Санстефанскиот мировен договор (3 март 1878 г.) било предвидено еден дел од предели во кои живеело
албанско население да им се отстапи на Бугарија, Србија и Црна Гора. Тоа предизвикало револт кај
Албанците. Во цела Албанија биле организирани масовни протести. Против овој договор биле и големите
сили и затоа решиле да направат исправка на Берлинскиот конгрес. Во ваква напната состојба во Албанија се
барала организација на сите сили за одбрана на албанските етнички области од распарчување. За таа цел се
јавила потреба од создавање на единствен центар за организирање на албанските активности. Уште во
април 1878 г. започнало движење за одржување на општ албански собир во Призрен, што е познат како
Албанска или Призренска лига. Веста за одржување на Берлинскиот конгрес ги забрзала подготовките околу
заседанието. На 10 јуни 1878 г. започнало заседанието на Призренската Лига, на кое присуствуале делегати
од сите краишта на Албанија. На собранието на Лигата била донесена одлука да се известат Големите сили
дека Албанскиот народ е решен да не дозволи поделба на неговата територија и дека е подготвен веднаш да
преземе мерки за практично реализирање на автономија на Албанија и соединување на вилаети каде што
живееле Албанци. Во програмата се предвидувало администрацијата на Лигата да ги преземе ингеренциите
на државната администрација, да избере органи на власт што требале да воспостават ред и да собираат
даноци за да се организираат и вооружени сили. Со своите први акти Лигата презела државни функции за
постепено изградување на една автономна албанска држава. Високата Порта се обидела на Лигата да и даде
исламски карактер со протурска ориентација и да ја искористи за одбрана на своите интереси на Балканот...
(Албанија на Балканот нема-ло, туку само Арбанасија[Шкиптарија]- Албанија на Кавказот, Р.И.)
Како што во Википедија се говори за Арнаутите, Турците не признавале Албанци, Арнаутите= Мухамеданите
вон Скиптарија само како Мухамедани само со џамии кои ништеле цркви и не изградиле ниедна црква. Па во
народот мора да постојат и христијани, се заложуваат и за Илирида, која мора да е само исламска. Бидејќи во
1913 год. Албанците немале национално чуство, сè до 1924 г. немало ниту школи во Албанија кои ги отвориле
Австрија и Италија и јазик од 1972 г. (Штепан), шкиптарски јазикот без родови како турски кого Гегите (Черкези
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и Татарите) во Црна Гора до 1980 година не го познавале, албански народ нема-ло туку мешавина. Еве доказ:
сите партии на Арнаутите во Р.Македонија нема-ле пратеник, министер, директор и било што кој не е турчин.
Арнаутите во Османовото Царство биле само Турци само со турски јазик, крволочни ѕверови за православни !
МАКЕДОНЦИТЕ СО НАЈСТАРА ПИСМЕНОСТ ЦРТИ И РЕЦКИ- СЛЕДИ РУСИТЕ ОСТАНАЛЕ МАКЕДОНЦИ !
Андреас Х.Хајне пишува за акадското владеење, за старото еламитска црта-писмо. Тоа било развиено 2200
г.п.н.е. Багнел Бјури- Расел Миогс кажува, на Крит од најстаро време живееле Фениките, па тој говори и за
првото феникиско- критско писмо со „црти и рецки“. А и следи критско- микенската култура немала хеленска
култура туку прастари македонски особини, боја и карактер. Па потоа Генадиј Гриневич, во „Праславјенска
писменост“ наведува за исти знаци со исто значење во Русија, Подунавјето, и на Балканот и на во Каменот
Розета во Египет. Ова објаснува, Русите, Подунавците, Балканците како и Македонците во Египет, каде тие
со Птоломеите со битолскиот говор владееле, биле еден те ист народ со еден те ист јазик. Руските зборови
биле слични на оние за кои пишувал Црноризец Храбар- Словените, всушносат, биле само Склавините од 6
век на Балканот кои го обожувале Хора кој бил истоветен со египетски Хорус и ведски Кришна во Индија. И се
потврдува Склавините биле домородни, не дојденци. Следи Склавините (тн.Словени) пишеле само со „црти и
рецки“, основ македонските автори да го одгонетнат писмото на Камен Розета итн. Па Словени според Слово.
Според Руската хроника на Еремиј Русо, Русите, тоа значи Московитите потекнуваат од античките Македонци
и тие го говореле јазикот на Македонците. Русите пишеле само со црти и рецки. А за Сиприен Робер, цртите и
рецките не можат да се објаснат подобро од руните.Руните (црти и рецки) биле со мноштво Кирилични
слова .
Од Цариград биле испратени Солунските Браќа Константин и Методиј на тајна мисија во Русија, за тие таму
да го шират христијанството. Тоа било со писмото на јазикот коине (тн.старо-грчки), кој произлегол од староегипетскиот, порадишто со коине не се разбира-л Хомеровиот јазик кој бил само словенски (Пасоф- 1815), па
славо- македонски (Чулкас- 1907). Во коине била застапена јонската писменост од островот Милет со јонскиот
јазик кој бил службен во Атина...Таквиот јазик со писмо го презел и македонскиот крал Архелај, што опстоило
и за време на Александар Македонски. Па во 3 век п.н.е. на Илијада следел превод од јонски јазик на коине, и
тоа само во Александрија. Токму ова објаснува, во гробниците пред Архелај постоела македонска писменост.
Следи Македонските Браќа во Русија се запознале со руското писмо, кое било со црти и рецки. Токму и затоа
Русите биле рецки=роцки „роски народ“, но никако Словени. Русите за Словени првпат се изјасниле во 860 г.,
што го пишувал цариградскиот патријарх Фотиос- Русите биле Словени само од на коинското слово, кое било
јонско, откажувајќи се од македонското кое било официјално сè до кралот Архелај.
Бидејќи Русите до 860 година не се изјаснале за Словени го кријата руските автори: Острогорски...
Со изложеното се потврдува, Македонците имале најстара писменост, најсоврешен фолклор, носии... Ова е
повод, секој сака Македонците да ги присвои. Само Скотите со пелагонска носија како во село КукуречаниБитола со фустани (кошули), чорапи...како македонска фаланга свират македонски ритам 7/8 кој е најбогат во
Македонија, каде е изворот, а потечението водата се заматува и загадува- Еј Македонци! (ФБ- 01.12.2018)
ШКОТСКА ДВОЈНА ВРСКА СО МАКЕДОНИЈА И НЕЈЗИНИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД- ТАКТ 7/8 И САМУИЛ !
За врските на Македонците од мене 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“. (02.12.2017)
Д-р Ристо Ивановски
ЕЛАДЦИТЕ (ТН.ГРЦИ) ВО 1904 ГОДИНА БИЛЕ САМО ТН.СЛОВЕНИ
Херодот, Тукидид и Платон пишуваат само за варварски=пелазгиски јазик.
Според Јустин, „Македонците биле со потекло еден пелазгиски народ“.
Г. Гриневич исти знаци со исто значење во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот во Розета- Русите,
Подунавците, Балканците и Македонците еден народ.
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Во Елада се пишело на јонски јазик и јонско писмо. На него пишел Херодот и други автори.Пак, на атички не
се пишело. Ова го потврдува автори во новата ера.
Според Лукијан (2 век), не се пишело на атички. Па Аријан пишел на јонски.
Римјаните во 1 век нова ера говореле само варварски=пелазгиски (Дионисиј)
Со тоа што сите европски автори го одбегнувале она што го пишел Дионосиј од Халикарнис, се потврдува, на
Балканот, Мала Азија и Италија живееле Пелазги.
Коине (тн.старо-грчки) бил дативен јазик, а во Елада никогаш немало датив.
Следи коине бил само Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник биле составени
само во 300 г.п.н.е. и тоа само во Александрија. На коине во Александрија Илијада била преведена во 3 век
п.н.е., а латински јазик бил не од некој Римјанин туку само од Греикот (тн.Грк) Лив Андроник- од 240 г.п.н.е.
Најстар манускрипт на книгата на Курт Руф бил од 9 век-печатена во 15 век. И само во неа се говори за коине
за време на Александар Македонски- фалсификат. Првите две книги се фалсификат на Френсхајм од 17 век.
Апостол Павле не го употребувал атинскиот јазик туку само коине. Па ова било повод коине да постане прв
христијански јазик. Бидејќи коине никогаш не бил народен јазик, него народот не го познавал. Токму и затоа
од коине во 19 век се правеле вулгарни (народни) коински јазици: катаревуса со датив и димотики без датив.
Се заклучува, во Елада (тн.стара Грција) се говорел само пелазгиски јазик.
Х.Шлиман грчки читал како жив јазик- тој бил само мртов (ненароден) јазик.
Голомб, Фасмер, Оболенски...пишуваат, во Елада имало словенска топонимија пред да има населување
(инвазија) на Словени- само пелазгиски=тн.словенски јазик.
Германскиот лингвист Лудвиг Франц Пасоф 1815 запишал, во „Илијада“ и „Одисеја“ постојат многу зборови
слични на чешкиот и словачкиот јазик. Гркот Константин Чулкас, во 1907 година, пиши дека јазикот на СлавоМакедонците од Лерин води потекло од раниот Хомеров јазик. Затоа Критјаните во 1913 година го разбирале
бугарскиот јазик но не грчкиот од 1868 години- Букрештански договор член V.
Фалмерајер, на стр. 234 пишува, жителите „не говореле со хеленски, туку со скитски јазик и акцент“- хеленски
бил коине, а скитски пелазгиски=тн.словенски.
„...Енејевата надгробна плоча од XII в.п.н.е...‘lerakleos Sklabenos’...Пешиќ“.
Без Словени туку само Склавини=тн.Словени: склава=област- на коине тема.
Кај Фалмерајер, Отон и Силвестер (1904) има само за Словени, Шкиптари...
Во нивно време немало Хелени со коине туку Словени со пелазгиски јазик.
Бидејќи со „Летописот на Монемвасија“ се потврдило дека на Пелопонез имало Склавини=Повеќебожци, а
тн.словенски јазик бил само варварски=пелазгиски, се заклучува, коине не бил народен туку христијански и
византиски јазик (Фалмерајер- 1830, Хан- 1865 итн.)- сè до со 20 век. Следи катаревуса службена 1868 год.
Машко се викало курос (курос-а), а девојка кора (к ора)- 100% на битолски, кој бил говор на Птоломеите итн.
Бригиско=брзјачко трето лице еднина завршува на ит=ет. А и бригиско дативно у имало во Индија Зебу,
Меру ... и Јапонија кај Аину, како прајазикот на Белците.
Ова е од насловната страна од мојата 86- та објавена книга на 01.12.2014. Пак, на задната корица има слика
од првиот владин лист на Елада. За него има објаснување:
Овој е првиот владин лист- двојазично: коине (тн.старо-грчки) и германски.
Од сликата се гледа дека не се работи за Грција туку за Елада. Во неа црковен јазик бил само македонскиот
Александријски Птоломјов јазик- коине, само од 300 г.п.н.е. Па бидејќи Фалмерајер, како и сите други автори,
мислел дека хеленскиот јазик коине бил хеленски народен јазик, следеле заблуди. Затоа тоа било повод да
се мисли, Хелените изчезнале- народен јазик бил варварски=пелазгиски=тн.словенски. (ФБ- 01.12.2014)
ШТО ЌЕ БИДАТ БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ АКО СЕ ИСКЛУЧАТ СЛОВЕНИТЕ ?!
ПА САМО ЕДИНСТВЕНО- 100% МАКЕДОНЦИ А ОД 1808 ГОДИНА БАЛКАНЦИ !
Историски имало само Македонија и Македонци- никакви други народи. Пак, македонските говори биле само
варварски= пелазгиски= тн.Хомерови= тн. Платонови= тн.словенски. Ова говори, на Балканот се говорел
само еден те ист јазик. Бидејќи најнапредни простори биле Месопотамија со Египет, а таму живееле две раси
Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), биле создадени дворасни јазици. И следи такви биле сиријскиот арамејски
(тн.еврејски) и староегипетски јазик. Па од првиот произлегол новоперсиски и тоа само после 515 г.п.н.е., а од
вториот Александријски Птоломејов јазик коине (19 век тн.старо-грчки)- само од 300 г.п.н.е. Коине постанал
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христијански јазик, а како официјален јазик во Цариградската патријаршија се задржал сè до со во 19 и 20 век.
Од него произлегол катаревуса, а во употреба само од 1868 година итн.
Или инаку кажано, Македонскиот Полуостров, а таков бил од времето на Филип Македонски до 1808 година
кога тн.германски географ Цојне во 1808 го внел името Балкански Полуостров според планината Балкан, иако
таа не се протегала на целиот полуостров. Бидејќи името Балкански не содејствувал на неговата состојба,
авторите пишеле дека подобро би било името Илирски.Токму затоа за ова име се залагал и Стјепан Антолјак.
Овде наведувам тн.германски географ. Ова е само поради тоа што германска држава имало со од Бизмарк,
кога бил внесен службен протестантски германски јазик на Лутер, а Германци има и католици. Бидејќи Лутер и
Бизмарк биле само Словени, не можело да има било какви германски народ. Пак, Франките историски биле
тн.Германи чиј јазик бил француски службен во германските простори, Англија... дури и во Русија итн. Па како
што немало француски, англиски, германски...народи, немало ниту балкански народи. Иако ваква останала
состојбата, тие европски тн.народи ни ја кројат историјата, содавајќи народи, делејќи го единствениот народ
кој меѓусебно се разликувал само со говорите...
И кога биле создадени новите народи, следи поделбата на античка=етничка Македонија, во кои со Филип
Македонски влегле и Бригија и Пеонија. Според Тојнби, Пеонците говореле словенски јазик... !
Токму поради овие „дивјаци“ Словени Германците нас не уништуваат, создавајќи балкански држави со свои
народи кои до денес меѓусебно се истребуваат. Дури за да се доистреби нивното православие во 19 век меѓу
Врање и Шар Планина биле колонизирани до 1 милион Азијати (Черкези, Татари... и Цигани). Ова не било сèво Елада во 20 век биле колонизирани Азијати кои го говореле турскиот, на кои им биле доделени македонски
имоти- имотите се пропратени со пасишта, шуми, планини итн.
За да се потврди, дека борбите биле само со цел да се истреби сè македонско е доказот што се забранува
името Македонија, и тоа се заменува со името на Рим- Римјаните (Ромејци), дело на Ватикан кој го истребува
православието од 1071 година без прекин сè до денес, а се бори да се обедини христијанството со примат на
папата со фалсификат тн.Константинова даровница од 750 година.
Па затоа следи името Македонија со македонското православие го нема, а се појавува според Ром=Рим=Рум
до Римелија. На ова Ватикан не застанал. Тој на ненадлежниот султан му наредил да се укинат црквите со
македонскиот црковнословенски јазик: Охридската, Трновската и Пеќката црква, а опстоила само
Цариградската патријаршија со коине. Па се создава Бугарска егзархија итн. Па видлива е играта на Ватикан
за самоистребување.
Следи за Елада да се создаде еладски јазик, а и за Арбанија= тн.Албанија, чии јазици се повеќерасни, срам
за Белците (Пелазгите).
Дури во 20/21 век се создава исламска држава Косово на Азијати кои со Арбаните= Скиптарите ги обединал
католикот и масонот Тито во СФРЈ.
Заговорот врз Православните уште не е дозавршен, а за се криви само нивните православни „браќа“ Руси- до
денес Европа и САД се бори против Русија таа да нема блијание на Балканот. Меѓутоа, само ние си страдаме
итн. (ФБ- 03.12.2014)Кои најповеќе страдале ? Македонците, Србите и Русите поравославни со ист календар !
ВЧЕРА (03.12.2021) ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА СТАВИЛА НА СВОЈОТ КАТАЛОГ
МОЈАТА КНИГА ОБЈАВЕНА НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ВО МИНХЕН- ГЕРМАНИЈА, СО НАСЛОВ „КРВНАТА
ГРУПА А НА БЕЛЦИТЕ“ ЧИЈ ЈАЗИК БИЛ ВАРВАРСКИ НА ПЕЛАЗГИТЕ, КОЈ БИЛ ХОМЕРОВ СЛОВЕНСКИ
(ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815) И САМО СЛАВО-МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907).
СО ОВАА КНИГА МУ СЕ ОДОЛЖУВАМ НА МОЈОТ НАПАТЕН МАКЕДОНСКИ НАРОД, НА НЕГОВИТЕ
СОБРАЌА СО ИСТ ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР ОД МАКЕДОНСКА АЛЕКСАНДРИЈА КОГО МАКЕДОНКАТА
КЛЕОПАТРА МУ ГО ДАЛА НА ЦЕЗАР ВО РИМ. АМА ИМ СЕ ОДДОЛЖУВАМ И НА 350 МИЛИОНИ СЛОВЕНИ !
МОЈА КНИГА: „ДОДУНАВСКА МАКЕДОНИЈА“- БЕЛГРАД И СМЕДЕРЕВО БИЛЕ ВО МАКЕДОНИЈА !
Во битолскиот неделник „Его“ истакнував Македонија била до реката Дунав, на што со мене се исмеа една
личност добра позната, која беше главен носител на „Македонско Сонце“. Како главен носител на написите,
мене не ми беше дозволено да пишувам во него итн. А мене ми преостана, јас да пишувам во „Македонска
фаланга“. Во неа објавив дури еден напис, Свињите ја изигруваат грчката историја- па во Елада има индиски
ген, што се потврдува и со населените Индијци на Пелопонез во 14-15 век, а со чиј индиски тен е и
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Претседателот на Елада, кој ја исмејува македонската историја. И како навреден ја напишав и книгата
„Додунавска Македонија“. Благодарејќи токму на оваа книга, а сите мои книги им ги испраќав на амбасадите
во Скопја, со промената на Баварката како Амбсадорка на Германија, под која се поправи механизмот на
Саат- Кулата во Битола, и да свира македонски и битолски песни, оваа книга беше побарана за време на
новата амбасадорка. Бидејќи таа беше печатена комјутерски, на А5 формат, од неа испратив снимка. Потоа
се јави Германската национална библиотека, почнаа порачки- почнав да испраќам мои книги. До денес во
нејзиниот каталог се 40 мои книги, од кои 13 на германски.
Во книгата „Додунавска Македонија“ (2009) ја наведувам „Антологијата на народна поезија“, што ја приредил
д-р Винко Визетовиќ III, Јуначки песни, Белград Издавачко и книжевно претпријатие... Тие се препеани на
современ српски јазик. Еднаш ја презедов од ФБ-пријател, денес вторпат 04.12.2019:.
Smrt vojvode Kajice
Podiže se gospodine kralju
Od prekrasne od Maćedonije
Iz pitoma mesta Smedereva
Od svojega dvora čestitoga,
S’ sobom vodi dvanaest vojvoda;
Podiže se itar lov loviti.
Na Kovinu Dunav prebrodio,
Pa se maši Vlaške zemlje ravne,
Dok s’ doiti Vršačke planine,
Lov lovio Vršačkom planinom,
Lov lovio letnji dan do podne
Tako kralju Bog i sreća dala,
Te od lova ništa ne ulovi:
Ni jelena, ni košute brze,
Niti kakva od sitna zverinja,
Dobar kralja kobak sukobio,
Sukobi ga vojvoda Sibinjska,
S’ sobom vodi tri stotin’ Madžara
I šezdeset dece Karavlaa,
Kralj mu Božju pomoć nazivao.
“Božja pomoć, vojvodo Sibinjska!”
Vojvoda mu bolje odaziva:
“Zdravo, kralju od Maćedonije!
“Zlatna kruno pod nebom na zemlji,
“Jasna zvezdo na Maćedoniji!
“Zvao bi te, da se napijemo,
“Nemam ovde vina ni rakije,
“A da si me zatekao, kralju
“Kod Nemeša bana Vršačkoga,
“Može biti, da bi se napili;
“Već sam s decom igru zametnuo,
“Odi, kralju, da se poigramo.”
Al’ besedi gospodine kralju:
“Brate Janko, budalasta glavo!
“Za nas nije vika, ni skakanje,
,Već je za nas vino i rakija,
“I gospodstvo, da gospodujemo,
“Mudra pamet, da pametujemo,
“U men’ ima i mlađi vojvoda,
“koji bi se radi poigrati,
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“Svome kralju obraz osvetlati.”
Raspe kralju svilena šatora,
Zelen šator od zelene svile,
Na njem’ zlatni dvanaest krstova,
Trinaesta jabuka od zlata,
U njoj sjaji bescen kamen dragi;
Pod šatorom sede š ti vino.
Posađuje do desna kolena
Elčibašu Dojčetića Vuka,
Pa do Vuka Boška Rajčevića,
Pa Stojana Stepojeva sina,
Pa do njega Jovicu Resavca,
Kučajinska bojna kopljenika
Od Resave lepe vode ladne;
Pa do njega Golemović-Đuru,
Pa do Đure Orlovića Pavla,
Pa do Pavla Rado-beg-Mijajla,
Do Mijajla Grčića Manojla,
Do Manojla Šajnović-Damnjana,
Do Damnjana Oblačića Rada,
A do Rada Kajicu Radonju;
Kaicom je sovru začelio
Sproć’ čestitog lica kraljevoga.
Kakva j’ krasna Kaica vojvodo!
U kakvom li gospodskom odelu!
Na pleći mu zelena dolama
Od kadive, izvezena zlatom,
Na dolami toke suva zlata,
A pokraj nji trideset putaca,
Svako mu je od po litre zlata,
A pod grlom litra i po zlata,
Koje mu se na burmu odvija,
Te vojvoda njime pije vino;
Na vojvodi čizme i čakšire,
Čizme su mu srebrom potkovane,
A čakšire od plave kadive;
Po dolami kolasta azdija,
Sva od srebra i od čista zlata;
Na vojvodi kalpak svile bele,
Za kalpakom od srebra čelenka,
O njoj zlatni trista trepetljika,
Svaka valja dva dukata zlatna,
U čelenki dva kamena draga,
vojvodi se vidi putovati,
Kroz krajinu voditi vojvode,
U po noći, kano i u podne;
Oko vrata kolajna od zlata,
Za pojasom dve ubojne strele;
Visok junak, tanak u pojasu,
Bela lica, crni nausnica,
Crn mu perčin pojas premašio;
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Preko krila gola sablja britka,
Preko gole sablje pije vino;
Pokraj čizme buzdovan pozlaćen.
Kad se triput obrediše vinom,
Kaica ti na noge ustade,
Pa se svome on poklanja kralju:
“Kralju Đurđu, roditelju krasni!
“Pusti mene međ’ Madžare, babo!
“Da se malo poigram s Madžari.”
A kralj Đurađ zače besediti:
“O Kaica, moje čedo drago!
“Moj pernati od sunašca štite!
“Diko moja svagda na divanu!
“Sabljo britka svagda na mejdanu!
“A kreposti među vojvodama!
“Pustiću te međ’ Madžare, sine!
“Al’, tako ti uleve od kralja!
“I tako ti leba carevoga!
“Nemoj, sine, zametati kavge;
“Nas je malo, a mlogo Madžara:
“Što nas ima? dvanaest vojvoda,
“Nije šala tri stotin’ Madžara
“I šezdeset dece Karavlaa!”
Al’ Kajica besedio kralju:
“Kralju Đurđu, roditelju krasni!
“Ne ću, babo, zametati kavge
“A tako mi uleve kraljeve!
“I tako mi leba carevoga!”
Kralj ga ne sme otpraviti sama,
Već šnjim posla Oblačića Rada;
Obe ljute zmije od krajine.
Vojvode se međ’ Madžare šeću,
A Madžari igru započeše,
Prvu igru, trka pešačkoga;
Kad potrča Oblačiću Rade,
On natrča tri stotin’ Madžara
I šezdeset dece Karavlaa,
Madžar:Janka od Erdelj-krajine.
A Madžari igru započeše,
Drugu igru, kola Madžarskoga;
Kad zaigra Kaica Radonja,
On nadigra tri stotin’ Madžara
I šezdeset dece Karavlaa,
Madžar:Janka od Erdelj-krajine.
A Madžari igru započeše,
Treću igru, skoka junačkoga;
A kad skoči Oblačiću Rade,
On natskoči tri stotin’ Madžara
I šezdeset dece Karavlaa,
Madžar:Janka od Erdelj-krajine.
A Madžari igru započeše,
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Započeše kamena s ramena;
Kamen dođe Kaici vojvodi,
Kad se baci Kaica vojvoda,
On nadbaci tri stotin’ Madžara
I šezdeset dece Karavlaa,
Madžar:Janka od Erdelj-krajine.
Al’ besedi vojvoda Sibinjska:
“Mili Bože, da luda kaura!
“Što bi snage, kamenu predade.”
Kad Kaica razumeo reči,
On otima kamen od Madžara,
Da belegu svoju posvedoči;
Kad se baci Kaica vojvoda,
Od belega dalje odbacio.
Rasrdi se vojvoda Sibinjska,
Pa pripasa sablju okovanu,
Pa se kralju pod šatora šeće:
“Kralju Đurđu od Maćedonije!
“Odi kralju, da se promenimo:
“Daj ti meni dvanaest vojvoda,
“Gole, bose, u košulji tankoj,
“Ja ću tebi tri stotin’ Madžara
“Sve na konjma pod oružjem svetlim,
“I daću ti šeset Karavlaa,
“I daću ti na svaku godinu
“Za života tri tovara blaga.”
Slavan Đurađ zače besediti:
“Brate Janko, budalasta glavo!
“Jesi l’ čuo da li zapamtio:
“Da je bila proja za šenicu?
“Da li Madžar za Maćedoniju?
“Da li Srbin za Erdelj-krajinu?
“Ne dam same Kaice vojvode
“Za četiri na krajini bana:
“Za Nemeša bana Vršačkoga,
“Za Geciju bana Titelskoga,
“Za Ištvana bana Slankamenska
“I za Petra bana Varadinskog,
“Sve od Vršca pa do Varadina,
“Za svu zemlju i četiri bana;
“Za to ne dam vojvode Kaice,
“A kamo li ostali vojvoda!”
Rasrdi se vojvoda Sibinjska,
Pa išeta pred šatora svil’na,
Pa doziva vojvodu Kaicu:
“Od’ junače, da s’ nadstreljujemo!
“Da bijemo nišan Za oblakom.”
Gdi je Madžar okom pogledao,
Tu Kaica strelom udario,
Zla Kaici sreća pristupila,
Te de gleda strele u Madžara,
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Već on gleda nišan za oblakom:
Zape strele od Sibinja Janko,
I ustreli vojvodu Kaicu
Na zlo mesto baš pod sisu levu,
Toke razbi, srce mu raseče;
Zemlji pade vojvoda Kajica,
Vrisnu junak, kao soko sivi:
“Kralju Đurđu roditelju krasni!
“Ubi mene Madžar iznenada
“Brez junačkog moga ogledanja
“Moje sablje i desnice ruke!”
Skoči kralju na noge lagane,
Pa Kaicu uzima na krilo,
Pa Kaicu i grli i ljubi:
“Moj pernati od sunašca štite!
“Diko moja svagda na divanu!
“Britka, sabljo svagda na mejdanu!
“A kreposti među vojvodama!
“Možeš li mi preboleti, sine?
“Da te baba na lekare dade?”
“A Kaica jedva izgovara;
“Kralju Đurđu, roditelju krasni!
“Ja ti, babo, preboleti ne ću;
“Jer su strele puste otrovane,
“Na zmijinu jedu nakaljene;
“Ako možeš, osveti me, babo!”
To izreče, pa se s dušom rasta.
Kralj zakuka, kano kukavica:
“J’o Kaica, moj sokole sivi!
“Al’ ti babi krila odlomiše
“I obadva oka izvadiše!
“Kako ćete preboleti baba?
“Na Beljacu ostaviti sama,
“Da mi čuvaš brez promene stražu?”
Pa pogleda okom na vojvode,
A vojvode jedan na drugoga,
Pa se dobri doitiše konja,
Bojna koplja zemlji položiše,
Za britke se sablje prevatiše,
Međ’ Madžare juriš učiniše,
Pognaše se po polju Beljacu.
Da Je kome stati pogledati,
Šta vojvode od Madžara rade!
Tako kralju Bog i sreća dade,
Od vojvoda niko ne pogibe
Razma glavom Kavca Radonja;
Od Madžara niko ne ostade
Razma glavom od Sibinja Janko,
I on beži Vršcu na krajini.
A vojvode, braća milostiva,
Sa sabljama sanduk otesaše,
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Saraniše vojvodu Kaicu
Čelo glave koplje udariše,
Na koplje mu sokola metnuše,
Za koplje mu konja privezaše,
Po grobu mu oružje prostreše;
Od Madžara unku načiniše,
Obgradiše groba Kaičina,
Da Madžari k njemu ne dolaze,
Da mu mrtvu ne pretresu telo.
Kuka kralju, kano kukavica:
“J’o Kaica, moje čedo drago!
“Diko moja svagda na divanu!
“Sabljo britka svagda na mejdanu!
“I kreposti među vojvodama!
“Suva zlata Smederevski ključi!
“Desno krilo od Srpske krajine!
“Kako će te preboleti baba!
“Kako će te ostaviti sama,
“Da mi čuvaš na Beljacu stražu
“Brez promene dokle je krajine?” (ФБ- 04.12.2019)
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... Па токму моето
семејство е Чакре-вско. Во врска со чакрите, за што сум пишувал повеќе пати. И следи Игор Димитриев вели:
„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.
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 сè ова се
потврдува, третото око било во употреба во овие македонски простори, каде опстојувале Бригите и Пеонците.
Следи со укинување на вакви повеќебожни традиции било од времето на Римјанинот Јустинијан I... Јустинијан
ги забранил реинкарнацијата, астрономијата, математиката, хирургија..., злосторник за науката. ...
Па со чакрите на Ведите и Македонците, како и со јазикот на Епирците, словенските народи се лага. (ФБ- 04.
12.2016) Време е Македонците да се освестат за своето домородно потекло, а не дома да не доистребуваат !
ВРСКАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ СО ЈАПОНЦИТЕ: 1) СЕДЕЊЕ НА КАМЕН; 2) РИБАРЕЊЕ; 3) СОНЦЕ... !
Најстара мумија на белка била пронајдена во Кина- таа била стара околу 4500 г.п.н.е. Белците се селеле со
говедо- со волски коли стигнале во Јапонија. Ова било повод, во Кина и Јапонија по еден милениум да
пристигнат и Монголите, кои од Источна Азија околу 13.000 г.п.н.е. се префрлиле во Северна Америја, а во
Јужна стигнале околу 8000 г.п.н.е. Нивната ДНК била блиска на ДНК на онаа на Корејците и Тајванците, во
спротивност на белите Индијанци со мумии со крвна група А на Белци и традиции и друго од Месопотамија,
Египет и Македонија. Па секаде, каде што стигнала таа наша бела раса имало градежи- Монголите живееле
во шатори-, посебно пирамиди и наше писмо, што се пронајдени до островот Окинава итн. Ваква сличност на
Македонците со Јапонците има: 1) Кај нас во Македонија Македонците пред својата надворешна врата имале
поставен камен, на кого на пладне... си седело со часови, разговарајќи. Истото постои во Јапонија- Јапонците
одат кај камењари, таму да седат на камења, на што Европјаните и Европјаните од новите Континенти се
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чудат. Секако, кутрите тие не знаеле, преку каменот Македонците и Јапонците ја острануваат негативната
енергија; 2) Ние Македонците, Кинезите и Јапонците ловиме риби со мандри, како што било и останало во
Дојран... И 3) На Јапонците симбол им било Сонцето, како и на Македонците- македонското се најдува во
повеќе археолошки локалитети, цркви...во земјоделието превртувачката на сено како сонце со име Сонце ...
(ФБ- 06.12.2018) Сè ова на канибалистичките во 16 век Европјани им било познато, и затоа нас не ништат!
ПОВЕЌЕБОЖНИТЕ ТРАДИЦИИ МАКЕДОНСКИ НО НЕ ЕВРЕЈСКИ 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 други пагански обичаи се забрануваат со канонски
прописи, се забранува исто така студентите на Цариградскиот универзитет да приредуваат театарски
претстави“. (Источноримско Царство било само од 16 век таканаречена Византија, Р.И.)
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 Митра- обожување на Сонцето, се дошло до Исус, ќе
мора Македонците и сите други Православни жилаво 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 Лидија- првата 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. (ФБ- 06.12.2016)
ЕЈ ДУДУЦИ... БУГАРИ, УНГАРСКАТА ИСТОРИЈА И УНГАРСКИОТ ЈАЗИК СЕ ЗАСНОВААТ НА НАСЛЕДСТВО
НА ХУНИТЕ И НИВНИОТ АТИЛА, А ВАШАТА БУГАРСКА ИСТОРИЈА И БУГАРСКИОТ ЈАЗИК НЕМААТ БИЛО
КАКВО НАСЛЕДСТВО НА БУГАРСКИОТ ТАТАРСКИ ЧУВАШКИ ЈАЗИК КОГО ГО ГОВОРЕЛ ДОМА И СИМЕОН
ТУКУ САМО ЈАЗИКОТ НА ПЕЛАЗГИТЕ СО ХОМЕРОВ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ1815) И САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС-1907) АМА И СО ДВОЈНАТА
ИСТОРИЈА НА БУГАРИТЕ ТАТАРИТЕ СО АСПАРУХ СО СИМБОЛ КОЊСКАТА ТАТАРСКА ОПАШКА И ОНАА
НА ДОМОРОДЦИ ТРАКИ КОИ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ КАКО И МАКЕДОНЦИТЕ, СПОРЕДИ СО НАВОД НА ПОЛИБИЈ
КОЈ ПИШУВАЛ ДЕКА ТРАКИСКИОТ И ИЛИРСКИОТ ДИАЛЕКТ СЕ МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТИ ! ВИЕ ДУДУЦИ И
БЕЗРБЕРНИЦИ ГИ ПРИСВОЈУВАТЕ БУГАРСКОТО ИМЕ,БУГАРСКАТА ИСТОРИЈА И НАШАТА МАКЕДОНСКА
ИСТОРИЈА СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ОД ДРУГА СТРАНА СЕ ОТКАЖУВАТЕ ОД ЧУВАШКИОТ ЈАЗИК КОЈ
БИЛ СЛИЧЕН НА ЈАЗИКОТ НА ХУНИТЕ НА АТИЛА БЕЗ РОДОВИ ... ВРЕМЕ Е ВИЕ ИДИОТИ... БУГАРИ ДА СЕ
ОДЛУЧИТЕ ДАЛИ СТЕ БУГАРИ СО БУГАРСКИ ЈАЗИК КАКО ШТО СЕ УНГАРЦИТЕ СО УНГАРСКИОТ ЈАЗИК,
А НЕ ДА НЕ ЗНАЕТЕ ОД СО ВРЕМЕ НА ИЗРОДОТ ЖИВКОВ КОЈ ИЗЈАВИЛ АКО ПРИЗНАЕМЕ МАКЕДОНЦИ
ЌЕ НЕМА БУГАРИ. А СПОРЕД ЈОХАНЕС ХАН, ВО 2013 ГОДИНА ОД БРИСЕЛ ПОРАЧУВА: „ВО БУГАРИЈА ЗА
20 ГОДИНИ ЌЕ НЕМА БУГАРИ !“ (2033 Г.) И ВРЕМЕ Е ВИЕ ДА СЕ ОДЛУЧИТЕ ЗА БУГАРИ ИЛИ МАКЕДОНЦИ !
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ВО ИСТОРИЈАТА МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТОЕЛЕ-И ПРЕД 250 ГОДИНИ ! ПРЕД 250 Г. АРБАНИ ХРИСТИЈАНИ !
БИДЕЈЌИ ОСМАНИТЕ НЕ ПРИЗНАВАЛЕ АЛБАНЦИ ТУКУ САМО АРНАУТИ, АРНАУТИ 100% МУХАМЕДАНИ !
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
Тукидид и Платон. И Александар Македонски не познавал никакви Евреи. Евреите се познати во македонска
Александрија и римско време. Па затоа во Источноримско Царство имало Македонци, Македонска династија,
Македонска ренесанса. Следи Македонците си опстоиле Македонци и во следните векови- сè до денес.
Во INFOMAX.mk, на 20.11.2016, беше објавен напис: „Писмо старо 250 години ги побива лагите. Балканската
историографија е базирана на лаги, ова писмо тоа и го докажува !“. За тоа следи:
Од писмо старо 259 години гледаме 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 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. (Не Албанци Арбани, Р.И.)
„Василиј Петровиќ – Његош (1709 – 1766) бил црногорски митрополит 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 сè 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 принцип за 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 принцип не 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”. (Босанци=Бошњаци од Босна, Р.И.)
Иако поединци во 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 поединци кои 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
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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“. (ФБ- 08.12.2016) Не Албанци туку само Арбани кои биле православни. Пак,
Османите не признавале Албанци, Албанија била на Кавказ (Страбо), туку само Арнаути- 100% мухамедани.
Тие вон Шкиптарија се 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Тоски, кои до денес меѓусебно не се разбираат... !
Па тие во 1997 год. Шкиптарија сакале да ја поделат на југ Тоскија и север Гегија. Арнаутите во 1956 година
како Турци се селеле во Турција. Истото се однесува и за Босанците кои како мухамедани биле само Турци !

