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ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ- НАПИСИ ОД ФБ - СТРАНИЦИ 3
Денес (15.01.2018) е објавена мојата наведена книга- таа се најдува под број 79 во www.brigien.com.
Во неа се објавени написи- продолжение на оние на претходната книга под реден број 71. Прилог- од
стр. 201 се наведува, како семејството на братот Крсте Крстевски, Герфилд Њуџерси- САД, тврдеше
дека јас 20.05.1991 сум бил без работа, тие ми пуштале долари,со чии пари го купив станот. Меѓутоа,
благодарејќи на потврдата од Стопанска банка со која се докажува, станот сум го купил само со мои
заробени германски девизи, судската тужба тие ја повлекоја. Бидејќи тие не успеале од станот да ме
избркаат со чија кирија до денес живеам- земам минимална пензија 42%-, ме избркаа од куќата која
исто така само јас ја изградив, потврдено со писмата на Крсте и дописите на неговиот син Наум. Тие
во мое отсуство ги искршиле бравите на долниот и горниот спрат, и куќата ја продале како своја. Заради ова К.Крстевски со сите од своето семејство ги откажувам од роднини- и сè поврзано со истото.
МАКЕДОНЦИТЕ САМО ДОМОРОДЦИ СО СВОЈ ХОМЕРОВСКИ ЈАЗИК (ЧУЛКАС - 1907). АРНАУТИТЕ
(ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) НА ГРУБИ - ГРУБ ШКИПТАРТСКИ ТУРСКИ ЈАЗИК СО ТУРСКИ ...Ç
Редовно пишувам, Македонците се домороден народ, без ниеден материјален доказ за преселби на
дојденци Словени, а словенскиот јазик бил Хомеров (Пасоф- 1815). Ова го потврдува дури еладскиот
лингвист Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907). Следи повеќепати да повикувам
книгата на Чулка да биде прифатена, таа да биде македонска водилка во сè. Бидејќи Македонците ги
зафатил идиотизмот не треба многу да се говори. Па тие не го прифаќаат Хомеровиот јазик како свој
народен јазик, за книгата на Чулкас и никој не говорио или пишува, и си дозволуваат да ги прифаќаат
сите лаги на циганските Еладци со индиската бузука од 14- 15 век,татарските Бугари на Габорис само
габор на габорите татарски, на Татарите со Черкезите и Шкиптарите познати како Арнаути, само едно
Одметници со шкиптарски јазик од 19 век (Ами Буе, Вук Караџиќ...), кој бил монголски јазик со своите
татаро- турски зборови (Г.Мајер), со први школи од 1924 година на Австрија и Италија, со сите наши
тн.словенски гласови и македонското ѕ. Само словенскиот јазик бил илирски, потврдено од Виенската
канцеларија,Напалеон Бонапарта создал провинција Илирик со Словенија и Хрватска,киевски Нестор
(11-12 век) пиши, Русите потекнале од Илирик на Балканот со подунавски традиции, дури М.Барлети
(16 век) пиши јужно од Дрим бил Епир, а северно само Илирик.Па Арнаутите се само 100%
лажговци.
Артан Груби за албанската телевизија Channel изјавил: „JÇK ги води институциите во FYROM.
Постигнавме двојазичност, сега е промена на името. Албанците (Илирите) се автохтон народ на
Балканот, не им дозволуваме на славодошлјаците да си играат мајтап“.
Еј груб ЛУДАКУ, и каке на тебе слични, видете се на огледало, сте со ДНК блиска на Кавказ, со
кавказко бело капче, татаро- черкески традиции, со повисок удел на монголската крвна група В, и
мешаната на Белци и Монголи АВ, еј идиоте со своите доидиоти. Вие до 1913 година немате доказ за
сопственост на имотите кои се само оплачкани православни. Ова е доказ, Арнаутите во Р.Македонија
се само едно: арамиски колонисти.
БИДЕЈЌИ ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ МОНГОЛСКИ, ШКИПТАРИТЕ ГРЕШАТ ВО ТН.СЛОВЕНСКИ
РОДОВИ КАКО ШТО ГО ПРАВАТ ТУРЦИТЕ . ТАТАРО- ТУРСКИ ЗБОРОВИ ВО ШКИПТАРСКИОТ ИМА
МНОШТВО БРОЕНИ ОД Г.МАЈЕР . МОНГОЛСКИТЕ ЗБОРОВИ БИЛЕ ОД ТАТАРИТЕ И ЧЕРКЕЗИТЕ , А
ТИЕ БИЛЕ ДЕНЕШНИТЕ ГЕГИ 90% НАСПРОТИ ШКИПТАРИТЕ 10% КОИ ДО ДЕНЕС МЕЃУСЕБНО НЕ
СЕ РАЗБИРААТ, КАКО РАСНОРАЗЛИЧНИ НЕ СТАПУВАЛЕ ВО БРАКОВИ , НЕ ОПШТЕЛЕ ... ТУРЦИТЕ
НИВ ГИ КОЛОНИЗИРАЛЕ МЕЃУ ШАР ПЛАНИНА И ВРАЊЕ - ТИЕ НА СУЛТАНОТ ИМ БИЛЕ АКИНЏИИ
МОНГОЛСКИ ЛЕТЕЧКИ КОЊСКИ ОДРЕДИ СО СВОЈОТ МОНГОЛСКИ КОЊ КОЈ БИЛ ДОНЕСЕН ВО
КОСОВО СО КОСОВСКАТА ОВЦА КОЈА ОСТАНАЛА СО МОНГОЛСКИ УДЕЛ.ЗАТОА ОВИЕ АРНАУТИ
=ОДМЕТНИЦИ СЕ „ЧУМА“ НА ДОМОРОДНИТЕ И „КРАСТА“ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ПОДРЖАНИ ОД
ПРАВОСЛАВНИТЕ НЕПРИЈАТЕЛИ (ВАТИКАН, ЕВРОПА , САД И НАТО) ПРАВОСЛАВНО ДА СОТРАТ
БИДЕЈЌИ ВО 15 ВЕК НЕМАЛО АЛБАНЦИ,ЃОРЃИ КАСТРИОТ ТН.СКЕНДЕРБЕГ НЕ БИЛ АЛБАНЕЦ .НА
17.01.2018БИЛА ИЗДАДЕНА НЕГОВА П-МАРКА КАКО АЛБАНЕЦ?НОСИТЕЛИТЕ СЕ САМО ЅВЕРОВИ
Во 2005 година МАНУ и Институтот за национална историја организирале прослава во чест на
великанот Ѓорѓи Кастриот чиј мајчин и татков јазик бил само наш, но никако шкиптарскишкиптарскиот бил најнов, и тоа само од 19 век. Ова го потврдиле Ами Буе (19 век) и Вуковите гласови
на Вук Караџиќ кои биле од 19 век.
Името Албанци не било во употреба што се потврдува дури и денес- западниот простор никогаш не
бил Албанија туку само Арбанија, потоа Шкиптарија. Денес во Р.Македонија името Шкиптарија и
Шкиптари се преведува Албанија и Албанци. Бидејќи името не се преведува, Шкиптарите кои сакаат
да бидат преведени во Албанци со Албанија се само ѕверови.
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Кој е тој кој сакал на силеџиски начин да го наметне името Албанија? Тоа не бил ниеден православен
туку само еден католик М.Барлети (16 век) во книгата „Скендербег“, кој останал најголем лажго. Како
најголем доказ дека тој бил само лажго, Арбанасите да ги поврзе со во Италија не успеал, затоашто
во 19 и 20 век имало само Шкиптари- Албаните живееле во Албанија, според алова=црвена банија=
земја што била само на Кавказ со црвеница за лозја. Аланците се бореле против Александар
Македонски, и тоа од страна на Дариј персискиот крал.
Како втора најголема лага на лажгото М.Барлети било што тој тврди Ѓорѓи бил даден заложник на
султанот и обрезан млад, што не е вистина- тој кај својот татко бил до 25 години. Следи Ѓорѓи
Кастриот никогаш не бил муслиман. Тој на неговиот внук Зарчин од сестра му ја откинал главата
затоашто тој соработувал со исламот.
Трета лага- тој не бил некаков Скендербег, туку само таканаречен Скендербег, што било поврзано со
името Александар Македонски. Името Александар во Мала Азија и Балканот бил само како Скендер,
а на персиски јазик Искендер. Бидејќи Османовиот јазик бил персиски надополнет со татаро-турски
зборови на Татарите и Черкезите, а и со персиско писмо, што било дело на султанот Мехмед
Караман (13 век), во него се наведува како Искендер, што ништо не менува. Со ова се потврдува,
Ѓорѓи бил само православен, никаков муслиман.
Четврта лага била што според лажгото М.Барлети имало мноштво писма на Ѓорѓи со султаните, што
ова може да го тврди само лажгото М.Барлети, и неговите солажгови Арнаути (Татари, Черкези и
Шкиптари) итн.
Барлети пиши, северно од реката Дрим бил Илирик, а на југ Епир со Арбаниси. Не случајно, Ѓорѓи
Кастриот бил епирски и македонски крал. Тој бил претставен со рогови на јарец, кој бил богот Арес,
како што биле прикажани Македонците Александар Македонски и македонскиот крал Пир, според
кого Нерон внел дури и провинција Епир (=е Пир). Секој оној кој тврди дека тој бил Албанец, под итно
в лудница.
Ѓорѓи како Источноромеец (тн.Византиец 16 век) се борел со православниот двоглав орел, кој го
гнасат Арнаутите, уништувајќи со него со векови сè правослано. Бидејќи таткому по татко бил
сиромав, Ѓорѓи го наследил имотот на Комнени царско семејство, кои биле Македонци, а 100%
Арбанија била нивна сопственост.
Мајчиниот и татковиот јазик на Ѓорѓија бил само наш. Бидејќи тој говорел наш јазик, сета нивна
оставштина останала на наш јазик. Ова што Арнаутите го кријат, тие како Одметници тоа мора да го
кријат итн.
Во 2005 година во Р .Македонија имав само јас книга за Ѓорѓија, две изданија, а во почетокот на 2006
година од печат излезе книгата на почитуваниот Петар Поповски. Потоа за него издадов и следна
книга итн.
Како што во таа 2005- та година ние двата не бевме пожелни, дури „лаици“, во Р .Македонија
владееле душмани. Гревот наш беше еден, што според нас тој бил Македонец. Според македонските
идиоти, тој бил само Албанец. Ако се земе во предвид дека тој за Арнаутите бил Албанец, Србите
Србин, Бугарите Бугарин и Еладците Еладец, а не смее да биде само Македонец, иако Р .Македонија
е нивни центар, со нив не е во ред.
И вчера (17.01.2018) на силеџиски начин се прославувале 550 годиниод неговата смрт и тоа во
Собранието на Р .Македонија, самоволен чин на Арнаутот- убиец од Вејце. Дури се издала П-марка
без да важи законот за двојазичност на македонски и монголски шкиптарски јазик со нашиот
великман Георг Кастриотис со Република Македонија само на латиница, потврдувајќи се
самоволијата на Арнаутите. Ѓорѓија бил претставен само како обрежен- муслиман и само како
Албанец, на шкиптарски јазик, што Ѓорѓија не ги познавал.
Не зачудува, што иако само ние двајцата имаме издадено книга за него, само ние не сме повикани, а
Арнаутите како бандитско мноштво на мнозинство Азијати и малцинство Европјани не почитуваат ни
устав, ниту закони итн.
Само кога ќе победи македонската свест, како што тие ѕверови со сила во 2017 година ја украдија
македонската власт со помош на нашите изроди, подржани од надвор, на ист начин ќе мора да се
постапи, да се врати уставот пред 2001 година кога НАТО врз Р.Македонија изврши агресија, губејќи
ја државноста Македонците- само Македонците да се без национална држава, што е повеќевековен
заговор.
Risto Ivanovski Како моја втора книга по ред беше „Нов Александар Македонски“ (тн.Скендербег=Георг Кастриот), со две
изданија- првото во март 2001 година (страни 159) и второ издание во јуни 2003 година (страни 334). Како 26- та книга по
ред ја објавив книгата „Македонецот Георг Кастриотис, т.н.Скендербег“, април 2008 година.

ШТО БИЛЕ АРНАУТИТЕ ? ЕВЕ ШТО ПИШИ Ј . Ф .ФАЛМЕРАЈЕР (1830): „...АЛБАНЦИТЕ ...СО ДВА
ЈАЗИКА ...БЕЗ ЛИТЕРАТУРА, БЕЗ КНИГА И САМИТЕ БЕЗ АЛФАБЕТ “- ЗА ТУРЦИТЕ ИМАЛО САМО
АРНАУТИ. ПА ШТО ОВА ГОВОРИ ? АРАНАУТИТЕ БИЛЕ ДВА НАРОДИ ШКИПТАРИ И ГЕГИ
(ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ), БЕЗ НИШТО НА ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК. СЛЕДИ ЃОРЃИ КАСТРИОТ
(ТН.СКЕНДЕРБЕГ ), ПЕТАР БОГДАН...НЕ БИЛЕ АРНАУТИШТА (ШКИПТАРИ И ГЕГИ ) ТУКУ САМО
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СВОИ НА СВОЕТО СО СВОЈОТ НАРОДЕН ХОМЕРОВ ЈАЗИК ШТО ГО ПИШИ И ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907) ЗА МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК , А МАКЕДОНСКИТЕ ИДИОТИ
МОЛЧАТ ДА СТРАДААТ ЧЕДАТА НА ХОМЕР МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПОЛЗА НА АРНАУТИТЕ ТРГОВЦИ
НА ОРГАНИ... НА ПРАВОСЛАВНИ

БОГОЈАВЕНИЕ- ВОДИЦИ- БОГОТ СЕ ЈАВИ.. .(19.01.2018).
ЕГИПЕТ ГО ВЛАДЕЕЛЕ МАКЕДОНЦИ СО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ И ПТОЛОМЕИТЕ , А И ВО 19
ВЕК . СПОРЕД ВОЛФ ЗАЈДЛ (1981), „ВО МЕТЕЖИТЕ , КОИ СЛЕДЕЛЕ ПО НАПОЛЕОНСКАТА
ИНВАЗИЈА НА ЕГИПЕТ, СЕ ВОЗДИГНАЛ МАКЕДОНЕЦОТ МЕХМЕД АЛИ НА ВРВОТ НА
АЛБАНСКАТА ТЕЛЕСНА ГАРДА ЗА ПАША НА ЕГИПЕТ И ПОСТАНАЛ СНАЖЕН СУЛТАН И ОПАСЕН
ВАЗАЛ“. НЕГОВИОТ ВНУК КАЈ ВЕРДИ ПОРАЧАЛ ЕГИПЕТСКА ХИМНА (АИДА). ТИЕ СИ ВЛАДЕЕЛЕ
ДО СО НАСЕР . И ШТО БИЛЕ АЛБАНЦИТЕ ? САМО УБИЈЦИ ШТО ГИ СОТРЕЛЕ ПРЕТХОДНИЦИТЕ .
ПА МАКЕДОНЕЦОТ ВО ЕГИПЕТ ОДНЕЛ НАШИ ПРАВОСЛАВНИ, И ЕГИПЕТ БИЛ РАМЕН НА
АНГЛИЈА СО ПАМУК...СЛЕДИ АНГЛИЈА СЕ БОРЕЛА ПРОТИВ МАКЕДОНЕЦОТ ВО ПОЛЗА НА
СУЛТАНОТ И ТУРЦИТЕ , ШТО БИЛО И ПРОТИВ РУСИЈА ВО КРИМСКАТА ВОЈНА КОЈА РУСИТЕ ЈА
ИЗГУБИЛЕ - САМО ПОТОА МЕЃУ ШАР ПЛАНИНА И ВРАЊЕ БИЛЕ КОЛОНИЗИРАНИ МОНГОЛИШТА100.000 ТАТАРИ И 500.000 ЧЕРКЕЗИ (Г.ВАЈГАНД- 1924), ПОРАДИ КОИ МАКЕДОНЦИТЕ , СРБИТЕ И
ЦРНОГОРЦИТЕ СИ СТРАДААТ, ДУРИ И ЗА НАВЕК .
БИДЕЈЌИ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БИЛ МАКЕДОНЕЦ, ШТО ВАЖЕЛО И ЗА МЕХМЕД АЛИ, НИЕ
МАКЕДОНЦИТЕ СМЕ ДОМОРОДЦИ, ПРЕДРСКО Е МАКЕДОНЦИТЕ ДА СЕ ОСПОРУВАНИ ОД
БУЗУКИ ЦИГАНИТЕ ЕЛАДЦИ, АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) И БУГАРИ НА
ГАБОРИС ГАБОР НА ТАТАРСКИТЕ ГАБОРИ . ПА ДО КОГА ЌЕ МОЛЧАТ МАКЕДОНСКИТЕ ИДИОТИ,
БОЛНИ ЗА ВЛАСТ...

Zlatko Kuzmanoski Мехмед Али Пaшa бил спoред се пo пoтеклo oд селo Лaбуништa - Струшкo, oд прaвoслaвнa мaјкa и тaткo
муслимaн.

БИДЕЈЌИ ВО 19 ВЕК ИМАЛО МАКЕДОНЦИ И ТИЕ ВО 1907 ГОДИНА ГОВОРЕЛЕ САМО СО
ХОМЕРОВ ЈАЗИК, ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ РАЗГОВОРИТЕ СО СОСЕДИТЕ СО ДРЖАВНИ ЈАЗИЦИ
ОД 19 И 20 ВЕК
Македонија со Македонци постоеле во старата и новата ера- првиот и вториот милениум. Според
Волф Зајдл (1981). „Во метежите, кои следеле по Наполенската инвазија на Египет, се воздигнал
Македонецот Мехмед Али на врвот на Албанската телесна гарда за паша на Египет и постанал
снажен султан и опасен вазал“.
Изложеното говори, Македонците биле Македонци во 19 век, век кога биле создавани балканските
држави, а Шкиптарија била само од 20 век. Ова објаснува, Македонците биле Македонци кога се
создавала Елада со индискиот национален музички инструмент бузуки од 14- 15 век на Циганите
населени на Пелопонез, на султановото бугарско кнежество со бугарска држава со свој народ од
1908 година и Шкиптарија 1913 година.
Повеќе пати сум наведувал дека словенскиот јазик бил Хомеров (Пасоф- 1815). Ова го потврдил дури
и еладскиот лингвист Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907). Според него,
Македонците имале Хомеров јазик со 4000 збора, а за една добра книга се потребни само околу 3500
зборови.
Ако се земи во предвид дека еладскиот јазик произлегол од коине, кој бил само од македонска
Александрија, од 300-та г.п.н.е., погрешно наречен старо-грчки, тој бил само Македонски Птоломеев
јазик. Па еладскиот бил само млад, од 1868 година, непознат за Григор Прличев, кој пишел на коине.
Тој ги терал своите ученици, тие да пишат на брсјачки, но не бугарскиот јазик од Варна, когоне го
разбирале. Бидејќи денешниот бугарски јазик бил само од 2/2 на 20 век, предрско е Бугарија да го
оспорува македонскиот јазик, чии говори се со потекло од постледено доба. Шкиптарскиот јазик бил
најнов, од 19 век (Аму Буе, Вук Караџиќ и др.), кој дури е монголски (Г.Мајер), поради што Арнаутите
(Черкези, Татари и Шкиптари) грешат со Хомеровите родови. За шкиптарски јазик први школи
отвориле Австрија и Италија- од 1924 година. Овој монголски јазик треба да биде забранет во
Шкиптарија, а не со него да се монголизираат не-арнаутите само поради исламот: Арнаутите се
турски народ.
Поради сè изложено, итно да се прекинат разговорите со наведените соседи кои се вештачки творби
на Европа и САД со својата НАТО, кои решиле сè македонско да сотрат, во што со векови успеваат, а
денес и со изроди.
МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ БУНТОВНИ-ТИЕ СЕ БЕЗ ВОДАЧИ,СО ИДИОТИ,КОДОШИ, МНОГУ ИЗРОДИ...
“Загубив се, материјално пропаднав, мојата политичка кареира ја започнав како чорбаџија а ја
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завршив како слеп сиромав.
Децата се веќе 10 годинибез моја помош и лишени од помошта на заедницата поради мене.
Му наредив на синот да прекине со студиите од економски причини. Жената ја упропастив наполно и
таа се разболе.
Изгубив 9 годиниличен живот, истргав најмизерни понижувања, осуден сум за тоа што не сум го
сторил, од глад сум паѓал во несвест, сум издржал 9 годиниказна, ќе излезам поголем злосторникод
германските гестаповци кои го запалија целиот свет.
Од сето тоа ми остана човечкото достоинство, и тоа сакаат да ми го земат.
Јас не жалам оти ќе умрам, само ми е мака што немам време да напишам некои работи кои што
историјата на Македонскиот народ треба да ги одбележи, не затоа што јас сум учествувал во тие
настани, треба да знаат како се одвиваала борбата за нашата слобода и да знаат кој и зошто гинел и
кој што направил за неговоата слобода.“
Методија Андонов Ченто.

Vaska Naumova Tomovska Slava mu na Makednskiot prv pretsedatel...gord, najgord Makedonec, vizioner, cija vizija za Makedonija
ja unistija izrodite makedonski i nemakedonski....Mojot tatko 1945 bese zaedno so nego vo zatvorot vo Idrizovo, tamu zboruvale
skrisum od cuvarite, go pocituvase premnogu bidejki za ista idea, Nezavisna Makedonija (za Solunskiot front) bea sudeni...i go
sakase, pocituvase i zalese se do svojata smrt, spomnuvajki go mnogu, mnogu cesto...a jas bev dete, i porasnav, vozrasna stanav so
ovaa negova bolka na dusata...Slavi go moja Makedonijo toj toa najmnogu go zasluzuva od bilo koj vo povoena
Makedonija...taga,taga...taga...
Vaska Naumova Tomovska Jas gi pamtam solzite na mojot tatko i tagata sto ja imase za nego do krajot na zivotot...i zborovite na
Cento sto sekoj den mu gi povtoruval "jas za vakva Makedonija ne se borev"...zborovi sto kazuvaat se, se...a , sto nigde ne bese
zapisano vo istoriskite ucebnici sto gi ucevme, a ne bese zapisano nitu negovoto ime...Nepravdi makedonski...zalni, bolni...tazni...
Mihail Rakovski ИМА МНОГУ КАКО ТЕБЕ КОИ ОСТАНАА НАДВОР ОД УДБАШКИОТ СИСТЕМ ГОЛИ И БОСИ.
Dalibor Dimitrovski Inaku sekoja cest za vas gospodine Risto Ivanovski imam procitano nekolku vasi dela i mnogu nauciv od istite.
Predezno raboti koj na drugite vasi kolegi im bese strav ili sram da gi obelodenat. Posebno tenkata bela kniska za Albancite i faktite
koj gi obelodenuvate tamu kako dokazi za nivnoto poteklo.

АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БИЛ ХОМЕРОВО =ПЕЛАЗГИСКО =ТН.СЛОВЕНСКО ДЕТЕ
Во мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998) и следните книги пишувам ,
Хомеровиот јазик бил пелазгиски=тн.словенски. Според германскиот лингвист Пасоф (1815),
Хомеровиот јазик бил словенски. За еладскиот лингвист Чулкас (1907), Славо - Македонците во Лерин
говореле со Ран- Хомеров 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 реформиран коине (Александријски Птоломејов јазик,
погрешно наречен старо-грчки, само од 300-та г.п.н.е.). Па Александрија била само македонска,
Птоломеите само Македоноци- следи сè било само македонско. Како понароден од катаревуса , со
повеќе тн.словенски зборови, бил димотики. Со ова се потврдува , Македонците се домородни.
Бидејќи ваква била состојбата , во Р .Македонија владеат идиоти. Еве што стои дури и за српските:
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.
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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 ?
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“.
„ТРСТ НЕ ГО ДАВАМЕ , ЖИВОТОТ ГО ДАВАМЕ “- МАКЕДОНИЈА ОДМАКЕДОНЧИ
Тито како масон и католик се изборе за Словенија и Хрватска, а Македонија ја продаде. Тој го
прифати монголскиот шкиптарски јазик службен во СФРЈ да им биде на Гегите (Черкези и Татари).
Иако Шкиптарите во Р .Македонија се само 10%, Тито го наметна малцинскиот јазик врз мнозинството
Геги (Черкези и Татари) 90%. Неговиот злостор се одрази посебно од 2001 година, од кога крваво
страда Р .Македонија и нејзиниот македонски народ. За ова виновна била ЦИА со НАТО ... Денес се
говори тој да биде втор службен јазик, иако Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари) со здраствена
исправа се само 14,7%, со 1,47% Шкиптари- најмало малцинство. Па тие се лудаци, јазикот на 1,47%
Шкиптари да го учат мнозинството Македонците во својата Р .Македонија. Видливо е дека уште ЦИА
со НАТО се против Македонците. Еве што беше објавено за крволочната ЦИА и извршителот Тито:
„ЦИА објавува документи за Егејското прашање : Диктаторот Тито буквално тргувал со Македонија и
Македонците и ја поделил Македонија- Јануари 23, 2017 во INFOMAX.mk.
Меѓу големиот број на документи кои се однесуваат на Македонија, а се од архивата на Централната
разузнавачка агенција на САД (ЦИА), се наоѓаат и докази за тоа дека Јосип Броз Тито е всушност
главниот виновник за поделбата на Македонија
Тито се согласил на ваков план, имајќи во предвид дека тој имал интерес во силна соработка со ЦИА.
Излажани и изманипулирани, тогашните активисти на ВМРО решиле дека треба да преземат акција
против диктатоторот, па започнале со повеќе дејности кои ја промовирале нивната идеологија за
обединета Македонија. Одговорот на Тито по 1952 година против формирањето на движењето за
обединета и самостојна Македонија пристигнал преку интензивното следење на дејците на ВМРО од
страна на УДБА , репресија, апсење и необјаснети убиства на сите оние кои работеле на оваа идеја.
Меѓу многумината , во документите на ЦИА се објаснува и начинот на кој бил затваран Панко
Брашнаров , како Павел Шатев еден од најголемите дејци на ВМРО починал во затвор, како исчезнал
Бане Андреев , убиството на струмичките студенти и многу повеќе.
Во исто време Русија се залагала за воена интервенција во Македонија со цел враќање на
природната територија на Македонија и формирање на Голема Македонска држава ! За тоа повеќе“.
БИДЕЈЌИ ЕЛАДЦИТЕ СО ХОМЕРОВ =ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК НЕ ГОВОР АТ, Р.МАКЕДОНИЈА ИТНО
МОРА ДА ГИ ПРЕКИНЕ СИТЕ РАЗГОВОРИ СО ЕЛАДА ЧИИ ЕЛАДЦИ СЕ ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ
Пелазгиски јазик бил Хомеровиот. Според германскиот лингвист Пасоф (1815), Илијада била пишана
на словенски јазик. Ова го потврдува дури и еладскиот лингвист Константин Чулкас (1907), кој пиши
дека Славо- Македонците од Лерин говореле Ран Хомериов јазик со 4000 Хомерови зборови. Ова не
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било се, па и Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот јазик но не јазикот на Елада оној
катаревуса од 1868 година кој произлегол само од коине (тн.старо-грчки). Бидејќи коине произлегол
од староегипетски, коине со Хомеровиот јазик не може-л да се разбере. Па следи Македонците ДНК
се блиски со Критјаните но не со Подунавците и Заткарпатците. Ова се потврдува и со доказот што
до денес во Македонија нема ниеден наод/доказ донесен северно од реката Дунав. Се заклучува,
Македонците останале домородци во Македонија. Сè ова говори, итно мора да се прекине со Елада,
чии Еладци се одродени Словени (Фалмерајер...Силвестер...) со тн.словенски акцент (Фалмерајер1830), тн.словенски теменвокал (Макс Фасмер-1941 ) итн. За жал, во Р.Македонија нема надлежен. И
така Македонците како македонски народ со говори од постледено доба останале сами на себе, без
да постои македонска институција, здружение на граѓани, народна странка, академици, поединци нив
да ги заштитува. За пример Фрањо Туѓман- тој ја задолжил Хрватската академија да се истражи дали
Хрватите имале Кавказко потекло.Меѓутоа, Туѓман=Туѓман, а таков маж во Р .Македонија денес нема.
ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ВО КАТАЛОГОТ СТАВИ 34-ТА МОЈА КНИГА: БРОЈ 1
Уште од својата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998) истакнав белата раса
била еден народ со еден јазик. Народот бил повеќебожен. Еврејството било еднобожество- етнички
еврејски народ немало. Народот бил еднорасен, а еврејството повеќерасно: Белци, Црнци, Индијци и
Монголи. Хазарите- Евреите имаат монголски удел...Како што Пизистрат (6 век п.н.е.) за Атина украл
египетска историја за Илијада, пред/во 444 г.п.н.е. била склепана Библијата која 100% била украдена
египетско- месопотамска историја, со прво изучување само во Ерусалим 444 г.п.н.е., што се чита кај
Ездра. Во Библијата се говори за Евреите со Македонците и Александар Македонски, а Евреите не
биле познати до Александрија. Платон за потребите на Атина ја склепува Атлантида, украдено само
од Египет. Видливо е дека никогаш немало било каков еврејски народ, ниту еладски (хеласки) народ,
а до денес страдат само Македонците.Бидејќи јас сум Македонец, пишам за историски фалсификати.
НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС. ДО
КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! Е ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ
СИТЕ МАКЕДОНСКИ ИЗДАИЦИ, ИЗРОДИ..., КОИ СТЕ САМО ЗА ЛИЧНА ПОЛЗА И НА ДУШМАНИТЕ
Написот ќе го повторувам секој месец на ист ден, за да ги потсетам оние за кои написот е наведен.
МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СВОИ НА СВОЕТО - ТИЕ НЕ БИЛЕ ДОЈДЕНИ ВО МАКЕДОНИЈА ТУКУ САМО
ДОМОРОДНИ. ТОКМУ И ЗАТОА ТИЕ ИМ СЕ ДНК-БЛИСКИ САМО НА КРИТЈАНИТЕ НО НЕ И НА
ПОДУНАВЦИТЕ И ЗАТКАРПАТЦИТЕ. ИСТО ТАКА, ДОСЕГА НЕМА НИЕДЕН НАОД/ДОКАЗ ЗА
ПРЕСЕЛБИ НА ТН.СЛОВЕНИ ОД ПОДУНАВЈЕТО , ЗАТКАРПАТИТЕ ...- ЗА ПРОНАОЃАЧОТ НА СЕКОЈ
НАОД/ДОКАЗ ИТНА НОБЕЛОВА ИЛИ ДРУГА НАГРАДА.
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ СО СВОЈОТ ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК КОЈ КАКО ТН.СЛОВЕНСКИ БИЛ ХОМЕРОВ
(ПАСОФ- 1815, ЧУЛКАС- 1907...). ВО ПРИЛОГ СЕ И КРИТЈ АНИТЕ: ТИЕ ВО 1913 ГОДИНА ГО
РАЗБИРАЛЕ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК НО НЕ ЕЛАДСКИОТ ОД 1868 ГОДИНА. СЛЕДИ БУГАРИЈА БИЛА
ПРИНУДЕНА ТАА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОД ОСТРОВОТ КРИТ, ШТО И СЕ СЛУЧИЛО - ВИДИ ЧЛЕН 5
БУКУРЕШТАНСКИ ДОГОВОР .
ШТО ОВА СЕ МОЛЧИ, Е ОЧИГЛЕДЕН ЗАГОВОР ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ . ЗАГОВОРОТ СЕ ПОТВРДУВА
СО ДОКАЗОТ ШТО ДО 1868 ГОДИНА НЕМАЛО НИКАКОВ ЕЛАДСКИ ЈАЗИК. ПА ЕЛАДСКИОТ ЈАЗИК
КАТАРЕВУСА НЕ БИЛ НА НАРОДОТ ТУКУ САМО НА АВТОРОТ КОРАИС. КАТАРЕВУСА БИЛ САМО
РЕФОРМИРАН КОИНЕ (ПОГРЕШНО НАРЕЧЕН СТАРО -ГРЧКИ ).
БИДЕЈЌИ КОИНЕ БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОЈ
ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ ОД 300-ТА Г.П.Н.Е ., ТОЈ НЕ БИЛ РАЗБИРЛИВ СО
ХОМЕРОВИОТ (ТН.СЛОВЕНСКИ) ЈАЗИК . ИСТОТО ВАЖЕЛО И ЗА КАТАРЕВУСА
ТН.СЛОВЕНИЗИРАН КОИНЕ И НАРОДНИОТ ДИМОТИКИ СО УШТЕ ПОВЕЌЕ ТН.СЛОВЕНСКИ
ЗБОРОВИ .
ДЕКА ВО ЕЛАДА ЖИВЕЕЛЕ САМО СЛОВЕНИ А НЕ ХЕЛЕНИ СО ЈАЗИКОТ КОИНЕ ГО ПОТВРДИЛЕ
ФАЛМЕРАЈЕР (1830)...СИЛВЕСТЕР (1904)...ОВА БИЛО САМО ПОРАДИ ТОА ШТО СЕ МИСЛЕЛО
ЈАЗИКОТ КОИНЕ БИЛ ЕЛАДСКИ ЈАЗИК. СО ТОА ШТО КОИНЕ БИЛ САМО ОД АЛЕКСАНДРИЈА ,
КАКО И ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК, ЕВРОПСКИТЕ ФАЛСИФИКАТИ СЕ ОЧИГЛЕДНИ , И СО ТЕШКИ
ПОСЛЕДИЦИ.
СО НАВЕДЕНОТО СЕ ПОТВРДУВА, МАКЕДОНЦИТЕ НЕ МОЖАТ И НИКАКО НЕ СМЕАТ ДА БИДАТ
ОСПОРУВАНИ ОД ЦИГАНСКИТЕ ЕЛАДЦИ СО БУЗУКА ОД 14- 15 ВЕК НАСЕЛЕНИТЕ ИНДИЈЦИ НА
ПЕЛОПОНЕЗ , АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) И БУГАРИТЕ =ТАТАРИТЕ НА
ГАБОРИС ГАБОР НА ГАБОРИТЕ .
БИДЕЈЌИ ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕМА МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ПАРТИИ, ЗДРУЖЕНИЈА ,
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ИНЦИЈАТИВИ..., МАКЕДОНСКИОТ НАРОД Е ОСТАВЕН САМ НА СЕБЕ ТОЈ ДА БИДЕ УНИШТЕН ОД
СОСЕДИТЕ И НИВНИТЕ ПОДРЖУВАЧИ .
ОД ЕВРОПА МАКЕДОНИЈА 100% ЌЕ ЗАВИСИ- ЕВРОПА СЕ МАКЕДОНСКО ЌЕ ЗАБРАНИ
ЕУ ја забранува Копривата (и не само неа), казната за нејзина употреба е две годинизатвор!?
Петок, 18.08.2017 15:01 Свет
Билките се Божји подарок како и лекот даруван од Бог за човекот. Секоја билка на планетата е со цел
да му служи на човекот и неговото здравје.
Секако, тоа не им одговара на фармацевските компании на кои целта им е болен а не здрав човек.
Тие заработуваат на болните а не на здравите луѓе.
Земјите кои се кадидатки за членство во ЕУ ќе мора да прифатат забрана на лековити билки по
европски закони.
Забранети се билки, природнилекови против кои се протв депресија, рак, воспаленија, кожни
болести, мигрена и сите останати тегоби на кои фармацевската индустрија во светот масовно
заработува.
Засега се чини дека најголем удар на фарацевската инустрија, како и моќните корпорации
претсравува токму копривата.
Причина, затоа што копривата е една од најлековитите билки на светот. Имено, сите делови на
копривата, стеблото, листовите, коренот, цветот, имаат лековито својство.
Шветскиот научник Абе Кензл тврди, дека копривата одамна ќе ја снемаше од лицето на земјата ако
го немаше непријатно чуство на допир со неа. Животните и инсектите одамна би ја изеле.
“Еднаш и дадов совет на мајка со седум деца, која од своето последно породување патела од
главоболка и егзема, да пие чај од коприва. За кратко време се ослободила од главоболките и
егземата. Бидејќи егземите се внатре во организмот, треба да се лекуваат земајќи трева која ја чисти
крвта“, вели докторот Кензл и додава: “Копривата е најдобра билка за чистење и подобрување на
крвта“. Позитивно делува на гуштерката и помага во намалување на шекерот во крвта“.
Меѓутоа она што повеќе ги загрижува фармацевските корпорации е тоа што копривата се користи
како природен инсектицид, пестицид но и како најдобро ефрино ѓубре за градините, со што им
засмета Монсанто и останатите ГМО производи.
Прва и по се најзастрашувачка доминација на корпорациите под назив “здрав“ човек се отслика
Франција која во целост ја забранила копривата со закана на затвор. Имено, со регулатива на ЕУ на
Французите им е забрането јавно да ја популаризираат копривата, како и нејзина употреба или во
спротивно казната ќе биде две годинизатвор.
Исто така биле забранети препарати и лекови од коприва што ги потикна Французите на права
револуција – војна за коприва, која многумина ја премолчаа. Французите кои после неколку години
направиле хаос, се кренале на бунт и го рушиле катастрофалниот законот, меѓутоа забрана за билни
лекови на просторот на ЕУ и понатаму е во сила, а многумина за тоа ништо незнаат.
Зошто е толку забранета копривата? Како пример, оваа божја билка е една од најделотворен
природен лек против депресија.
МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ ГО ВОДИ УБИЕЦ НА СЛОВЕНИ , АРНАУТИТЕ ОСТАНАЛЕ УБИЈЦИ НА
СЛОВЕНИ , А МАКЕДОНЦИТЕ СЕ УШТЕ НЕ СЕ ОСЛОБОДИЛЕ ОД СЛОВЕНСКИ ЛУДАЧКИ КОШУЛИ
Сета арнаутска (черкеска, татарска и шкиптарска) историја се заснива на тоа што Македонци нема,
во Р.Македонија живеат дојдени Словени од 6 и следните векови, а Арнаутите биле Домородци уште
од старата ера. Во случајот не битно дали тие биле Илири или било што друго, битно останало тоа,
дека според нив домородни биле и Черкезите и Татарите како Геги со бело кавказко капче, кои пред
19 век никогаш на Балканот не било познато. Кечето било само кавказко, а Черкезите и Татарите во
19 век биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање.Нив ги подржува Ватикан Европа,САД и НАТО.
Бидејќи ваква била состојбата, на Македонците им преостанува тие да се ослободат од словенските
лудачки кошули, за кои и било што друго во Македонија нема ниеден доказ/наод. Со тоа што нашиот
јазик бил пелазгиски, кој бил Хомеров, потврден како словенски (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907...), кој
бил јазик и во Елада, јазикот коине (старо-грчки) бил само македонски од Александрија,од 300 г.п.н.е.
За да се започне постапката за спас на Македонците со нивниот Хомеров јазик, и забрани да биде во
употреба шкиптарскиот јазик кој бил и монголски(татаро-турски Г.Мајер),поради што Анаутите грешат
во Хомеровите родови,Македонците мора за ова без одлагање да се залагаат и во тоа тие да успеат.
Ова треба да биде во Македонското собрание, од пратеници на ВМРО- ДПМНЕ ако тие се чуствуваат
Македонци. ВМРО- ДПМНЕ ако сака да биде ВМРО ДПМНЕ таа под најитно ќе мора да ја прифати
книгата на Чулкас за Леринчани со 4000 Хомерови зборови- на Пасоф Хомеров јазик како словенски.
Во колку тоа ВМРО- ДПМНЕ не го спроведе деновиве, од денеска (30.01.2018), таа не е македонска.
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ЕВРОПА ГИ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАЛА (РАСПАДНАЛА) СССР , СФРЈ - ЌЕ ЈА РАСТУРИ И
Р .МАКЕДОНИЈА. ОБЕДИНЕТА ЕВРОПА БИЛА САМО ГЕРМАНСКО- ФРАНЦУСКА ДРУЖБА
ГЕРМАНИЈА И ФРАНЦИЈА ДА ВЛАДЕАТ СО ЕВРОПА , ЗНАЧИ ГЕРМАНСКИТЕ ФРАНКИ . ТАКА
БРИТАНИЈА СЕ ПОВЛЕКЛА. СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ ВО ЕВРОПА ВЛЕЗЕ СО НЕГО Е ЗАВРШЕНО . ПА
ЕВРОПА Р .МАКЕДОНИЈА ЈА РАСПАЃА НА МАКЕДОНЦИ КАКО БУГАРИ ПРЕКУ ДОГОВОРОТ СО
ТАТАРСТАН И РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ... НА ДОМОРОДЦИ АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И
ШКИПТАРИ) И СЛОВЕНИ ДОЈДЕНЦИ НА БАЛКАНОТ
СЛОВЕНИ СПОРЕД СЛОВОТО- ПЛАТОНСКО И ХРИСТИЈАНСКО СЛОВО - 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 (погрешно наречен старо-грчки) од Александрија. Во прилогнаведувам што пишел Мартин
Бернал: „Клучната причина...Доказот доаѓа од еден текст кој вообичаено се нарекува Мемфиска
теологија, временски лоциран дуриво 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...’ “.
ЕЛАДА (ХЕЛАС) ЈА ОСЛОБОДИЛЕ КОМНЕНИ КОИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ. БИДЕЈЌИ ТИЕ БИЛЕ РУСКИ
ПОДАНИЦИ СЛЕДИ АЛЕКСАНДАР ИПСИЛАНТИС (КОМНЕН) ДА СКАПИ ВО АВСТРИСКИ ЗАТВОР . А
СО НЕГОВИОТ БРАТ ДЕМЕТРИУС , КОЈ БИЛ ГЛАВЕН НА РУСКАТА ПАРТИЈА , ВО 1829 ГОДИНА СЕ
ЗАВРШИЛО- ТОЈ БИЛ ОТПУШТЕН ОД ЕЛАДСКАТА ВОЈНА СЛУЖБА . КАПОДИСТРИЈА КАКО РУСКИ
ДИПЛОМАТ И ПРВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЕЛАДА БИЛ УБИЕН - УБИЈЦИТЕ СЕ КРИЕЛЕ ВО АНГЛИСКАТА
АМБАСАДА. АНГЛИЈА СЕ БОРЕЛА ПРОТИВ МАКЕДОНЕЦОТ ПАШАТА НА ЕГИПЕТ МЕХМЕД АЛИ, И
ОД АНГЛИЈА РУСИЈА ЈА ИЗГУБИЛА КРИМСКАТА ВОЈНА - НА ТУРЦИЈА СОЈУЗНИК И БИЛА
АНГЛИЈА. ОПАМЕТЕТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ, ИСТОРИЈАТА СЕ ПОВТОРУВА , ЗА ДА ВЕ ИМА, БИДЕТЕ
МАКЕДОНЦИ
Snezhana Filipova Комнените имале имоти во Тракија, денешна Бугарија и се смета од таму се по потекло, а што се по
националност или на кој народ припаѓале, кој знае? Зошто би граделе споменик во Скопје на Пантелејмон, кој тогаш во 12
век сеуште бил дебела провинција, во Охрид во Курбиново? Зошто би го следеле овој стил во Прилеп и во 13 век во Св.
Никола, Мариово, 1271, кога бил архаичен и надминат монасите ако немале врска со нивното потекло, не е докажано. Во ова
време (од 8 век натаму) Византиска Тракија била именувана со Македонија. Чисто да си знаете. Thus, the theme of Macedonia
had no relation to the historical region of Macedonia, and when Byzantine sources of the 10th to 12th centuries refer to "Macedonia",
they mean the area of western Thrace. Hence, for instance, the emperor Basil I "the Macedonian" (r. 867–886) hailed from Thrace,
and the Macedonian dynasty he founded was named after the theme of Macedonia.https://www.wikiwand.com/en/Macedonia_(theme)

АРНАУТИТЕ СПОРЕД ЗДРАСТВЕНИ ИСПРАВИ СЕ 14,7%- СИТЕ ПРЕКУ 15% СЕ САМО
ФАЛСИФИКАТ
Во INFOMAX.MK. од 01. феврауари 2018 за Черкезите, Татарите и Шкиптарите беше објавен овој
напис:
ПОПИСОТ ВО 2002 БИЛ ФАЛСИФИКУВАН: Постојат докази дека пописот бил фалсификуван од 17%
на 25% Албанско население!
Согласно резултатите од последниот попис спроведен во 2002 година, во Македонија живеат 25.17%
Албанци од вкупното население. Сепак, овие податоци уште од самиот почеток се оспорувани, а
официјална верификација од други институции или меѓународни организации нема
Во текот на 2009 година, до Републичкиот јавен обвинител – тогаш Љупчо Шврговски, од страна на
лидерите на партиите ВМРО- ДП и Народно движење за Македонија, Владимир Голубовски и Јанко
Бачев поднесоа кривична пријава со која тврдеа дека во времето на спроведувањето на пописот
биле вршени притисоци врз лицата кои ги обработувале прашалниците. За тоа исто така велеа дека
имаат докази. Голубовски и Бачев бараа поништување и на Рамковниот договор, од кој, како што
велат, Албанците добија, а Македонците изгубија се.
– Албанското малцинство со помош на сила, оружје и странски ментори ни наметна да ги прифатиме
нивните барања како стекнати права, остварени со Рамковниот договор, а не како правата на сите
други граѓани, како родени права. Затоа во ситуација кога знаеме дека резултатот на пописот е
фалсификуван и во ситуација кога оваа етничка заедница агресивно продолжува со нови барања кои
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се разоткриваат како нивна позиција како во федерална држава, Македонија мора да го провери
резултатот. Уште повеќе, се знае дека тогаш биле 16 проценти, сега се уште помалку и во иднина
нивниорт број ќе продолжи да се намалува. Сведоци сме дека, како овој нивен аргумент се намалува,
стануваат се поагресивни, изјави тогаш Голубовски, пренесува „ Вечер“.
– Фрапантни се сознанијата до кои дојдовме при прибирањето на доказите. Тие велат дека
албанското малцинство во Македонија е околу 17 отсто. Оваа фалсификувана статистичка операција
е изведена со извонредно разработена криминална технологија, од фазата на попишување и
собирање податоци на теренот, па се до влезот на податоците во компјутерскиот систем, рекол
Бачев во изјава пред седум години.
Имено, доколку преку спроведувување на нов попис се докаже дека во Македонија живеат помалку
од 21% Албанци, во тој случај престанува да важи Охридскиот рамковен договор, од кој правата на
двојазичност во општини со мнозинско Албанско население, правичана и еднаква застапеност врз
основа на кое право голем број беа вработени неоправдано во државните институции,
истакнувањето на знамето на малцинската група и редица други права би биле укинати, односно би
важеле само во оние средини каде што процентот е поголем од 21%, а не на ниво на државни
институции.
По овој повод, и претседателот Иванов во неговото претпоследно излагање пред нацијата, рече дека
доколку некој се повикува на права кои произлегуваат врз основа на статистички податоци, тогаш тие
податоци треба одново да бидат верификувани.
Во Македонија последен пат попис се спроведе во 2002 година, а обидот од пред неколку години
беше задушен под притисок на т.н. меѓународна заедница, со цел да се заштити и обезбеди
постоењето на Охридскиот рамковен договор.
АРНАУТИТЕ (ТАТАРИ, ЧЕРКЕЗИ И ШКИПТАРИ) БЕЗ АРНАУТИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА НЕ СЕ НИ 14%
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. Ваква пресметка им
направил и германскиот амбасадор Ханс- Лотар Штепан (2004) во својата книга „ Македонски јазол“стр. 23: „Албанците одбија да учествуваат на пописит на населението. Оттаму се доби впечаток дека
тие не би сакале да се докаже дека учеството на Албанците во вкупното население одговара на
бројката од 22,9%. Оваа бројка не и одеше во 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 1881
год., а особено по војната од 1993 год., и за кои албанските лидери се погрижија да останат. Со
помош на нивниот висок наталитет за одреден временски период сигурно ќе се доближат до
посакуваната бројка од 40%. Тогаш ќе прифатат да учествуваат на попис“... .„Иако ги бојкотираа
претседателските избори, етничките Албанци во Македонија земаа учество на парламентарните
избори. На зачудувачки начин бројот на пратеници избрани од албанското население во Македонија
не ја достигна ни официјалната статистичка бројка на пописот за учество во вкупното население од
22,9% (а да не зборуваме за наводните 40%)! По првите слободни избори во Македонија во 1990 год.
23 од 120 пратеници во парламентот беа Албанци, т. е. 19,2%. Во 1994 год. беа 19 пратеници, значи
15,8%, и во 1998 год. беа 21 (+1), тоа се 18,3% од вкупниот број пратеници. Далеку од бројката од
22,9%“.
Со тоа што Арнаутите Азијати и Епирци тврдат, Македонците биле само Православни, а Арнаутите
само Муслимани, нивното лажење лесно се одготнува- тие без Неарнаути не би можеле да бидат ни
14%, значи, само со 1,4% Епирци- најмалото малцинство во Р. Македонија. За доказ дека тие се само
како муслимански 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...
Арнаутите во Р. Македонија не само што не се 20%, тие не се ниту 17% туку без Неарнаути тие не се
ниту 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
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самите Арнаути 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“.
Dimce Andreevski 120 пратеници х 16,5 % = 19,8 (20) пратеници Арнаути (10 дуи,5 беса,3 алијанса и 2 дпа) вкупно 20
Пратеници Арнаути.
П.С 16,5 % Арнаути во Македонија

МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ ЦИГАНИ- ЦИГАНИ СЕ ЕЛАДЦИТЕ СО ИНДИСКА (ЦИГАНСКА) БУЗУКА
Слушаме и читаме дека Еладците (тн.Грци) нас Македонците не нарекуваат Цигани, што е потполна
заблуда потврдена дури и со нашиот Хомеров јазик. Ова го пишел еладскиот лингвист Чулкас (1907),
кој кај Леринчани изброил 4000 Хомерови зборови. Токму поради тој наш Хомеров јазик Еладците
него го збришале од живите. Иако тој бил убиен, неговата книга е објавена и им е достапна на
Македонците, македонските изроди неа не ја прифаќаат и премолчуваат. Само за потсетување, пред
него еден цел век објавил книга за Хомеровиот јазик и германски лингвист Пасоф (1815), според кого
Хомеровиот јазик бил само словенски. Истото го тврдат и другиавтори за кои македонската јавност
не смее да знае итн. Пак, коине (погрешно наречен старо-грчки) произлегол од старо-египетски, и
затоа тој со Хомеровиот јазик не бил разбирлив. Коине бил АлександријскиПтоломејов јазик- од 300та г.п.н.е. Со реформа на коине се дошло до еладски јазик, службен јазик од 1868 година. Григор
Прличев пишел на коине, но не на еладскиот кој тогаш и не постоел.
Во Хомеровите дела постои лирата и др. Никаде и во ниедно античко дело не постои бузуката. Па
таа била само циганска, на Индијците населени на Пелопонез во 14- 15 век. Таа како циганска во
Македонија ја немало сè до 1913 година- тогаш Македонија со Букрештанскиот договор била
поделена, половина Македонија на циганско-индиска Елада:
1) Х.Џ. Велс (1929) наведува, со монголските походина Тамерлан „во Европа се појавиле поедини
групи на некој народ, кој избегал од истокот, а тоа биле Цигани. На крајот на четиринаесеттиот и
почетокот на петнесеттиот век се појавиле прво во Грција, каде за нив се мислело дека се Египќани
(оттука, измеѓу останатото, и зборот ‘gipsy’, кој на англиски означува Циганин). Тоа верување во
останатото го прифатиле и самите Цигани и застанале да го шират. Циганските водачи се
нарекувале ‘грофови од Мала Азија’. Веројатно тие веќе неколку векови талкале по Западна Азија,
додека најпосле, бегајќи испред крволочните Тамерланови хорди, преку Хелеспонт не се префрлиле
во Европа...Судејќи по многуте зборови од јазикот на тој крај, циганскиот јазик е со потекло по своја
прилика од Индија...“.
2) Во Малата енциклопедија на Просвета се наведува за „ Ромите, индиска етничка група...во јужна
Грција. Во тој крај, особено на Пелопонез, кој тогаш заради нивното присуство е наречен ‘Мал
Египет’, проведувајќи 2- 3 века. За ова сведочат големиот број на рушевини на нивните населби
наречени Јивтокастро...“.
Повеќе во мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (Битола, 1998).
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НЕ СЕ ГОВОРЕЛ ВО СОФИЈА И БЕЛГРАД ТУКУ ВО НАША МАКЕДОНИЈА
„Реков дека вашите бугарофони порадо би ги нарекол Македонци. Вие ги нарекувате тие луѓе
бугарофони поради нивниот јазик којшто личи на бугарскиот. Но, дали е тоа бугарски, дали е тоа
истиот јазик што се зборува во Софија? Не. Македонскиот личи исто толку на српскиот колку и на
бугарскиот. Не сум лингвист и нема да си дозволам сопствен суд, но незаинтересираните
балканолози ми тврдеа дека македонскиот личи повеќе на српскиот отколку на бугарскиот. Можно е
да има лингвисти што го тврдат и спротивното. Но факт е дека македонскиот не се зборува ни во
Софија ни во Белград. Тоа е посебен словенски јазик како што е тоа, кај нас во Швајцарија,
романшкиот, што се зборува во Гризо, покрај италијанскиот.
Според мене Македонецот не може да се нарече ни Бугарин ни Србин, туку просто Македонец.“
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- Др. Родолф Арчибалд Рајс,
1875 - 1929, швајцарски форензичар, публицист, доктор на хемија, професор на Универзитет во
Лозана, криминологистражувач на злочини над српското население за време на Прва светска војна.
На 05.02.2018 ја добив следната порака од централата на ФБ . Таа гласи вака:

Thank you for being a friend!
Risto, 36,308,038 awards were given among friends this Friends Day. We think that these celebrations of
friendship make the world feel a little closer. Here's a look at the most popular awards people around the
world gave to their friends.
ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ ГО РАЗБИРАЛ БУГА Р СКИОТ, А Р. ЖИНЗИВОФ БИЛ ЛОШ ПОЕТ НА БУГАРСКИ
Ристо Ивановски, во „ Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998) пиши: „ За Григор Прличев
сведочо Иван Крајничанец, кој бил негов ученик од Солун. Според него, ‘Григор Прличев не можел да
го совлада бугарскиот јазик и повеќе си зборуваше и пишуваше на брзјачкото наречје. Тој не тераше
нашите преводи од грчки и француски јазик да ги изговараме на брзјачко наречје’. Втор пример е
изјавата на Љуб ен Каравелов, кој говорел дека ‘господинот Рајко Жинзифов е лош поет заради тоа
што е неталентиран и заради тоа што не го знае бугарскиот јазик !’. Се гледа дека овој нов јазик не
бил познат, тие продолжиле да говорат на нивните наречја“. Па булгарскиот јазик бил говор од
Варна, кој Македонците тешко го учеле и разбирале. Што ова говори ? Тој јазик не бил македонски !
Кој е денес македонски службен говор ? Само оној на кој Григор Прличев ги терал своите собраќа тие
да општат меѓусебно. Следи заклучокот: јазикот на Григор Прличев не бил булгарски туку само
македонски- брзјачки. Овој е службен јазик во Р. Македонија.
ЦАР САМУИЛ НЕМАЛ ВРСКА СО БУГАРИЈА ТУКУ САМО СО МАКЕДОНИЈА
Густав Вајганд (1924) пиши: „...под снажното владеење на умниот Цар Самуил 980- 1014 (царството)
доспеало до брзо, ама кратко процветување. Не само Македонија, туку исто така голем дел на
Албанија и Србија и западна Бугарија до Искар дошле до неговата власт. Прилеп, тогаш Преспа и на
крајот Охрид биле негови резиденции“.
Се заклучува, Цар Самуил немал никаква врска со татарската Дунавска Бугарија. Следи Василиј II
Македонски во Подунавјето создал теми Паристрион и Пардунавон. Со тоа повеќе немало било какви
Бугари со своја тема (област).
Бидејќи секој крал (цар) можел да има само една црква, Самуил немал врска со бугарската Трновска
црква туку само со Македонската Охридска црква. Охридската црква била под него, а поглаварот на
Трновската црква бил пода цариградскиот патријарх. Кога Василиј II Македонски го срушил Самуил,
охридскиот поглавар бил директно под македонскиот цар Василиј II Македонски, а трновскиот
поглавар останал под цариградскиот патријарх- тој бил под македонскиот цар Василиј II Македонски.
Бидејќи кралот (царот) можел да биде само со една црква, Самуил и Македонија немале ништо со
Бугарите и Трновската црква.
Petar Petrov И никој не го обработува фактот зошто Василиј Втори Македонецот ги ослепува самоиловите војници!
Василиј Втори Македонецот победил многу битки, покорил многу народи, АМА НЕ ГИ ОСЛЕПУВАЛ!
Самоиловите војници ги ослепи ЗАТОА ШТО ТОА Е НАЈСВИРЕПАТА И НАЈТЕШКА КАЗНА ЗА ВЕЛЕПРЕДАВСТВО НА
СВОЈОТ РОД!
Ојдип се самоослепи за да се самоказни за РОДОСКВЕРНАВЕЊЕТО!
Борис Први Михаил го ослепува првородениот син Владимир Расате поради ВЕЛЕПРЕДАВСТВО!
Во нашата традиција, родосквернавењето и велепредавството се сметале за најтешки можни злосторства.
Па така следејќи ја пра-старата традиција Василиј Втори Македонецот ги ослепува самоиловите војници!
Петър Евтимов Евтимов Аз съм Българин - Татар и историк. И моите изследвания показват, че Самуил не е българин.
Petar Petrov По това време, Българите още са си говореле БЪЛГАРСКИ, още е имало и ТАНГРИСТИ, особено в
аристокрацията.
Покасно, във таканареченото Второ Българско Царство, ТРАКИЙСКИЯ език е преовладеал, па така населението и на ден
денешен си говори как си е говорело преди МИЛЕНИУМИТЕ, просто ТРАКИЙСКИ!
Голяма грешка е ТРАКИЙСКИЯ език да се нарича БЪЛГАРСКИ, щото БЪЛГАРСКИ се говори в КАЗАНЪ и на ден денешен,
а това е просто ТЮРКСКИ език!

АНГЛИЈА ГИ ПОРАЗИ РУСКАТА ПОЛИТИКА И ВЛАДЕЕЊЕ ВО ЕЛАДА; ЈА ПОДРЖ УВАШ Е ТУРЦИЈА
ВО КРИМСКАТА ВОЈНА ПРОТИВ РУСИЈА; И СЕГА ЈА ПОДРЖ УВА Р. МАКЕДОНИЈА ТАА ДА ВЛЕЗЕ
ВО НАТО И БЕЗ РЕШ ЕНИЕ НА ИМЕТО. ОВА ГО БАРА И ТУРЦИЈА, ОТСЕКОГАШ СОЈУЗНИК НА
АНГЛИЈА. ТОА ДОМОРОДНИТЕ МАКЕДОНЦИ СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК (ЧУЛКАС- 1907)
НАЈИТНО ЌЕ МОРА ДА ГО ИСКОРИСТАТ А НА ШТЕТА НА ЦИГАНИТЕ- ЕЛАДЦИ СО ИНДИСКАТА
БУЗУКА ОД 14-15 ВЕК
КАКО ШТО ГЕРМАНЦИТЕ ПОЧНАЛЕ ДА СЕ ОБЕДИНУВААТ СО ПРОТЕСТАНТСКИ ЈАЗИК НА ЛУТЕР
СРЕДИНА 18 ВЕК, МНОГУ МИЛИОНИ СКЛАВИНИ (ТН.СЛОВЕНИ ) СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК
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(ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ-1815, ЕЛАДСКИ ЛИНГВИСТ- 1907...) БИЛЕ ЗАВЕДЕНИ ТИЕ ДА СЕ
ОТКАЖАТ ОД СВОЈОТ СКЛАВИНСКИ ХОМЕРОВ ЈАЗИК СО СКЛАВИНСКИ ГОВОР ОД СОЛУНСКО
НА СОЛУНСКИТЕ БРАЌА (КОНСТАНТИН И МЕТОДИЈ). СВЕСТЕ СЕ СЛОВЕНИ СО СВОЕТО БОЖЈО
СЛОВО, А БОЖЈОТО СЛОВО ГО ИМАЛЕ ЕГИПТЈАНИТЕ , ПРЕЗЕМЕНО ОД ПЛАТОН, ПРЕНЕСЕНО
ВО ХРИСТИЈАНСТВОТО
АЛБАНЦИТЕ БЕЗ НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО 1913,СО ПРВИ ШКОЛИ 1924 И ТУРЦИ ВО ТУРЦИЈА 1956
Албанците пишат, ние не сме Македонци туку само Словени дојдени од Заткарпатите, и тоа во 7 век.
Така ние сме биле славодојденци, а Албанците автохтон народ Илири. Ова за нив било повод сите
Албанци да се залагаат за соединување на дарданско- илирски поколенија, јужна Србија, Црна Гора,
Шкиптарија, Западна ФИРОМ, Чамерија. Според нив Даранија, дарда=круша, а таа никогаш не била
крушарка, само митолошки.
Еј занесени во потполна заблуда Арнати- Турците не го употребуват поимот Албанци туку само
Арнаути. Вие сте потполни лаици за историја затоа што имало само Кавказка Албанија, за која пиши
Страбо, а ова била само Арбанија- таа била 100% тн.словенска. Ова се гледа и од оставштината на
семејството на Ѓорѓи Кастриот- таа била само на наш јазик, а шкиптарскиот бил нов само од 19 век
(Ами Буе и Вук Караџиќ)- Албанците биле неписмени (Фалмерајер- 1836...). Нивното писмо било
романско создадено од Власи во Битола 1908 чии наследници до денес не знаат да говорат
албански, кој ги содржи сите наши гласови, дативно у во презимиња, крајно т трета лице еднина, без
прво х како што Брсјаците не го изговараат (ајдук, ајвар, армоника, отел...).
Што биле Арбаните ? Илирик бил северно од реката Дрим- јужно Епир (Барлети-16 век). Па тие биле
Епирци, а Георги Кастриотис=тн.Скендербег бил Македонец (Франсоа Пуквил). Според М.Барлети
(16 век), Ѓорѓи бил крал на Македонија и Епир. Истото го пишуваат и други автори- Албанците се
лаици и лажговци за историја.
Значи, ништо немало било што албанско- албанското било само каквказко, како што било белото
кече, со кое дошле Гегите (Черкези и Татари), во 19 век, меѓу Шар Планина и Врање. Гегите се 90%.
Шкиптарите 10% се најмало малцинство, со јазик кој бил и монголски (Г.Мајер)- тие како Турците
грешат со тн.словенски родови... Со тоа што тие имаат и турски букви, сè говори. За доказ дека тие
како муслимани биле Турци, останала традицијата, тие да говорат турски, кого го обожуват. Нивната
Призренска лига била да се задржи Османовото Царство. Тие биле поголеми Турци од Турците.
Затоа Православните нив повеќе ги мразеле од Турците.
Бидејќи Гегите со Шкиптарите не општеле, не стапувале во бракови и до денес меѓусебно не се
разбираат, Арнаутите=Одмедниците (Черкези, Татари и Шкипштари) не биле еден ист народ. Со тоа
што Шкиптарите се здружуваат со Азијатите (Черкези и Татари), шкиптарско достоинство на
националност никогаш и немало. Кај Вилкинсон се чита, Албанците во 1913 година немале
национално чуство и со прва школа само од 1924 година. Ова било само поради тоа што тие биле
Турци, сакале само турски школи и по 1956 само како Турци се селеле во својата Турција. Тие како
Турци до 1913 година немаат доказ за сопственост на имот, кој бил само оплачкан православен имот.
Се потврдува, Арнаутите биле само турски колонисти во Р .Македонија. Тие не се еден народ. Следи
тие во Шкиптарија во 1997 година меѓусебно се бореа јужните Шкиптари против дивите северни Геги,
за неа да ја поделат, а Азијатите (Гегите) и Европјаните (Шкиптарите) заговараат Велика Албанијадрскост.
Па тие така и се однесуваат- тие не го сакаат името Македонија да постои, до денес тие се борат да
истребат сè македонско, православно и словенско. Токму тој словенски јазик бил Хомеров (Пасоф1815) и Македонците имале Хомеров јазик со 4000 збора (Чулкас- 1907). Еј Арнаутите, сте биле и
останавте и денес едно исто што сте биле во 19 и 20 век само „чума“ на домородните и „краста“ на
православните за што е многу пишувано.
Во прилог: …Ристо Ивановски“, „АЛБАНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА - САМО ОД 1780 ГОДИНА“.
Risto Ivanovski Напис во Весник на македонското друштво „Илинден“- Тирана.
„Паскал Миљо: Ѓерѓ Кастриоти Скендербег се борел за одбрана на христијанството
Познатиот албански професор, историчар и поранешен шеф на албанската дипломатија, Паскал Миљо тврди дека Скедербег
бил Славјанин (Македонец) оти семејството било Македонско. Гостувајќи во телевизиска емисија посветена на 550
годишнината од смртта на Ѓерѓ Кастриоти Скендербег, Миљо додаде дека мајката на Скендербег е Славјанка (Македонка) и
оти тој се родил како православен. Мајката на Скендербег е Македонка. Зошто тоа треба да не иритира? Вистина е дека тој се
родил како православен. Нашите поранешни претци, Скендербег, Арбр, немале исторски расправии, како што имало во
подоцнежните векови, ги женеле своите деца едни со други -изјави Миљо.
Посочи дека имињата на децата на Ѓон Кастриот биле словенски. Сакале или не треба да прифатиме дека не е случајно
имињата да се словенски. Нашата јавност треба да знае дека Скендербег самиот рекол дека е воин за заштита на
христијанството. Ова не го велиме ние туку тоа го кажале исторчари пред многу векови,-додава Миљо. Професор доктор
Миљо порачува до „Католиците и неуките националисти“ дека не треба да се мачат од овие факти. Ѓерѓ Кастриоти
Скендербег не војувал за Албанија и за Косово, туку за крстот и словенските провинции. – констатира тој“.
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СВЕСТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ ЕВРОПА САКА ДА ВЕ УНИШТИ, ВИЕ ПОВЕЌЕ ДА НЕ СТЕ МАКЕДОНЦИ
Преземено: „ Ројтерс, 3 февруари 2024 година (Скопје, Горномакедонија) -Република
Горномакедонија, мала држава без излез на море која се наоѓа на Балканот, е оддалечена само „4 до
5 години“ до членство во ЕУ, изјави претседателката на ЕУ Федерика Могерини за време на
нејзината денешна средба со Зоран Заев, кој веќе влезе во осмата година како горномакедонски
премиер. „Потребни се повеќе реформи и треба Владата на Горномакедонија да стори повеќе да ги
охрабри своите граѓани, особено тие што ги користат социјалните медиуми, да престанат со ширење
на иредентистички пораки кон Грција и Бугарија. Како добри Европејци кои веруваат во
добрососедски односи, вашите шанси за влез во ЕУ се намалуват кога ваши граѓани инсистираат да
се нарекуваат ‘Македонци’ и нивната убава горномакедонска земја ја нарекуваат според нејзиното
поранешно име“, изјави Могерини“.
Бидејќи изјавата на оваа ѕверка официјално никој не ја оспори, Европа за Хомеровите Македонци е
преопасна-како што во Р .Македонија многу заработуваат на штета на Македонците,во Европа е исто.
ТОА ШТО РЕКОЛ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ , И ДЕНЕС ВАЖИ - МАКЕДОНИЈА БИЛА САМО НА МАКЕДОНЦИТЕ
“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.
СЕ ЗАЛОЖУВАМ ЗА НАШИОТ ДОМОРОДЕН ХОМЕРОВ ЈАЗИК И ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЈА
Сум се заложувал, што и денес важи, за договорување на употребата на поимот Словени, кој создава
многу збрки. Токму и затоа тој многу погрешно се употребува-л. Според мене, имало само
тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени само според Слово, Божјо Слово, со потекло од
стариот Египет кое било преземено од Платон и христијанството. Словенството кај нас се шири само
со Солунските Браќа, со нивното Божјо Слово.
Склавините, според склава=област, го обожувале божеството Хора, кој бил Кришна во Индија и
Хорус во Египет. Бидејќи северно од реката Дунав, кај Скитите..., што се чита кај Херодот (5 век
п.н.е.)..., никогаш не се обожувал Хора, Склавините биле само домороднина Балканот. Следи
Македонците се домороднии многу стар народ, име кое до денес се употребува не само од нас
Македонците и соседите туку во цел свет.
Создавење здружение од 1997 година, што досега не ни успеало само од лични цели на поединци,
беше и е со единствена цел да се објасни вистината дека на Балканот нема ниеден доказ/наод за
преселби на посебен народ Словени во 6, 7 и следните векови, и тоа од Заткарпатите и Подунавјето.
Ова се потврдува и со доказот што Македонците ДНК им се блиски на Критјаните но не и на
Заткарпатците и Подунавците.
Бидејќи Заткарпатите се со свои четири географски страни (Исток, Југ, Запад и Север), за околу
Заткарпатците меѓусебно да не се расправаат за потеклото на нивните Словени, кои според нив
потекнале од Заткарпатите, сите тие нека си фрлат ждрепка- на кого таа ќе му падне, тој со среќа
нека победи, за оттаму да потекнуваат само неговните (нивните) Словени.
Сите држави со нивните историчари за потеклото на нивните Словени биле и останале потполни
лаици по историја, што го потврдиле Русите, кои потекнале од Илирик- тој бил на Балканот. Ова го
пишел Нестор Киевски (11- 12 век). Дури Русите имаат преданија само од Подунавјето, никако од
било какво од Русија. Рускиот јазик бил како на античките Македонци, што го пишел Јерониј Русо
(Мавро Орбини- 1601).
Русија до денес не е донаселена- до денес во Русија ја нема лозата на Дионис, кој и денес е наш,
пијаниот Трифун: Дионис=дианис= пианис= пианиш=опианиш кај Хелените..., до опиум=опи ум во
стариот Египет; Еумен (=е умен) во Македонија...Бидејќи Дионис никогаш не се славел северно од
реката Дунав, ние Македонците останавме деца на нашиот Дионис, кој станал пијаниот Трифун, но
не и Скити без балканскиот Дионис кој никогаш не го славеле Скитите со скитските=сарматските Руси
итн.
Бидејќи тн.словенски јазик бил Хомеров (германски лингвист Пасоф- 1815, еладски лингвист Чулкас1907...), Македонците се свои на своето, во својата Македонија. Секој јазик кој не се разбира со
Хомеровиот јазик тој немал врска со Балканот. Таков останал коине, погрешно наречен старогрчки,
кој потекнал од староегипетски. Коине бил јазик само од Египет, од македонска Александрија, на
Македонците Птоломеи, кој го заменал староегипетски. Ако коине не би потекнал од староегипетски,
коине не би можел да го замени староегипетски. Токму со реформа од коине произлегол еладскиот
јазик, со употреба од 1868- до 1868 немало еладски народ.
Со цел да се обединат Македонците оформив три заеднички фесбухстрани (Пелазги, Ристо
Ивановски и Георги Кастриот=тн.Скендербег)- Пелазги биле Хелените (Херодот, Тукидид, Платон...),
Македонците ( Јустин...) ... Па поимот Пелазг произлегол од Пелагонија (Британска енциклопедија);
ФБ - страна Ристо Ивановски за подржувачите на вистината за Македонија...; и ФБ- страна Георги
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Кастриот=тн.Скендербег за неговите подржувачи, вистината дека негов родителски јазик бил само
наш Хомеров=тн.словенски- тој бил Хомерово чедо, за тоа на коине пишел и Григор Прличев. Тој до
1868 година не го познава еладскиот јазик катаревуса. Еладци и Шкиптари 100% се лага само со
нови јазици, и тоа од 19 век- илирски=пелазгиски=тн.словенски.
НАРЕДБА ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА Р .МАКЕДОНИЈА , НА ВЛАДАТА И НА ВМРО - ДПМНЕ - ПОД ИТНО
ДА ГИ ПРЕКИНАТ РАЗГОВОРИТЕ СО ЦИГАНСКА ЕЛАДА ЗАТОАШТО НАШИОТ ЈАЗИК Е ХОМЕРОВ
Повеќе пати сум наведувал дека словенскиот јазик бил Хомеров (германски лингвист Пасоф- 1815).
Ова го потврдил дури и еладскиот лингвист Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ
(1907). Според него, Македонците имале Хомеров јазик со 4000 збора, а за една добра книга се
потребни само околу 3500 зборови, наспроти неписмениот кој употребува-л 800- 1200 зборови. Во
колку тие под итно не ја прифатат книгата на Чулкас, кого Еладците го убиле..., да си дадат оставка.
Chedomir Cvetanovski Одлична позиција на радознал, незаврбуван од грко-центристички историографски измислици, и
истажувачки ум! Вам Ви е познат фактот, дека по налог на В. Путин е издадена во 40 тома Историјата на светот, специјално
пишувана меѓу 1540-70 година за елитата на царот Иван Грозни. Ја пишувала група водечки историчари/научници избегани
од Балканот но и од Италија поради османлискиот продор до Виена. Позната е како Тајната историја на И. Грозни - тајна,
зашто цели 5 века е криена на неколку тајни места во Русија. Причината за криењето е во тоа што таа е пишувана од
македоно-центристички позиции - Древна Македонија е прва пансловенска империја, а така нар. Византија, или Источноримското царство е преставено како втора македонско-словенска империја со 10-вековна македонска династија... Ивна
Грозни ( така е анатемисан од западните грко-римско-центристички политиканти) ги удира темелите на Русија како
империјална држава врз македонистички принципи, како држава на збратимени народи со свои субдржавни формации со
федерални врски... Затоа познатиот руски историософ Н. Гумиљов своите историографски трудови за создавање на рускјата
империјална држава ги означува со македонскиот симбол на сонцето, и ги насовува како „От РУСИ к РОССИИ - ПУТЈ К
СОЛНЦУ“

МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДЕЦА НА ЗЕВС =КОЛЕДЕ И ДИОНИС=СВ.ТРИФУН , НИКАКО НА СВ . ВАЛЕНТИН
Ние Македонците како православни можеме да биде Македонци само ако си ги почитуваме нашите
македонските традиции, поврзани со Зевс, Дионис (дианиш= пианиш= опианиш)...Македонците без
своето Коледе, Св.Трифун...не се Македонци туку само еден православен народ без свој корен како
што го проповедаат свештениците на МПЦ школувани во Ватикан и Цариград,гробари на македонско.
Доказ: како што ватикано-цариградските свештеници се гласни против Коледе..., тие се до денес не
се искажале и против римскиот Св. Валентин, неспоредиво со тн.Олимписки богови- Олимпот останал
само македонски. Што бил римскиот Св.Валентин:
„Пред да го празнувате СВ Валентин помислете си пред се што празнувате!
Кој е СВ Валентин?
Императорот Клавдиј Втори издал наредба :
Младите момчиња што биле спремни за воена служба да немаат право да се женат ( помеѓу себе )
затоа што тоа ќе се одразело неблагопријатно за општиот воен дух на армијата.
Свештеникот на име Валентин ја отфрлил императорската наредба и ги продолжил свадбените
церемонии на влубените ( војници-хомосексуалци ) за кое и бил обезглавен.Посмртно католичката
црква го провозгласила за ,,СВЕТЕЦ ,, Свети Валентин активно почнал да се празнува од
американските хомосексуалци во 70-те годинина минатиот век и од тогаш на 14 февруари
започнуваат да се вклучуваат бракови помеѓу ЕДНОПОЛОВИТЕ !“
Zlatko Kuzmanoski Мислaм декa Мaкедoнскaтa Црквa требa дa тргне пo примерoт нa Англикaнскaтa црквa и дa тргне пo свoј
незaвисен, сaмoстoен пaт, без дa бaрa брaтствo, мaјчинствo и тaткoвствo oд свoите чедa - Српскaтa, Бугaрскaтa и други цркви.

ОД МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК ПРОИЗЛЕГЛЕ СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИ
Херман Киндер и Вернер Хилгеман пишат: „...Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал и
постојано се развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект од кој подоцна
настанале: рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, словачкиот, бугарскиот и другите
јазици, денес познати како словенски јазици, засновани врз македонскиот...“. Меиле и Веиле
истакнуваат: „...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“. Еј македонски народе
каква незгода ти се случиле од идиоти, изроди...

Mirko Tomovski Почитуван Ивановски! Со сета почит кон Вас, но во текстот имате една Голема, застрашувачка грешка и не
го цитирате оригиналот. Еве книгата ја имам во раце. Значи нема Словени, нема словенски туку Славјани и славјански јазици
засновани врз македонскиот. Во оригиналот стои: „... today they are known as Slavic...“ Славјани во смисла на јазична
припадност.

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);
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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...
АВСТРИСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА БИЛА СТАРА 650 ГОДИНИ. АМА МАКЕДОНСКАТА ВО
ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА ОД ВРЕМЕ НА СВОЕТО ОСНОВАЊЕ КАКО ЈУСТИНИЈАНА ПРВА
СО СВОЕТО МАТИЧНО КНИГОВОДСТО БИЛЕ УНИШТЕНИ СО НЕЈЗИНОТО УКИНУВАЊЕ 1767 ГОД.
ОД СУЛТАНОТ ПО НАЛОГ НА ВАТИКАН (АВСТРИЈА /ИТАЛИЈА )- ТИЕ СЕ ЗА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА . ПА
СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ИМ ГИ СМЕНУВАЛА ПРЕЗИМИЊАТА
СПОРЕД ДЕДОТО, ТАТКО НА ТАТКОТО, И ТАКА МАКЕДОНЦИТЕ ГО ИЗГУБИЛЕ СВОЈОТ АНТИЧКИ
КОРЕН, КАКО СЛОВЕНИ СО МАКЕДОНСКАТА ПИСМЕНОСТ ОД СЛОВО- БОЖЈО СЛОВО . БИДЕЈЌИ
МАКЕДОНИЈА БИЛА ПОДЕЛЕНА И ОПЛАЧКАНА, НАРОДОТ ЛЕСНО СЕ ОДРОДУВА ОД КОРЕНОТ И
ТОЈ ОСТАНУВА НИКОЈ И НИШТО. ЗА ОВА Е ВИНОВНА ЕВРОПА - КАНИБАЛИСТИЧКА И ВО 16 ВЕК .
БИДЕЈЌИ ВО 19 ВЕК НЕМАЛО ГРЧКА ДРЖАВА , ГРЧКА НАЦИЈА И ГРЧКИ ЈАЗИК , ВТОРА НАРЕДБА
ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА Р .МАКЕДОНИЈА , ВЛАДАТА И ВМРО - ДПМНЕ , ИТНО ПРЕКИНЕТЕ ГИ СИТЕ
РАЗГОВОРИ СО ЦИГАНСКА ЕЛАДА. СПРОТИВНО ДАЈТЕ СИ ОСТАВКА.ВИЕ НЕ НИ СТЕ ПОТРЕБНИ
Hugh Seton- Watson, NATION AND STATES, пиши: „Сега (после 1830, Р.И.), значи, постоела држава,
ама тек вредело да се создаде грчка нација. Тој процес го попречувала споменатата поделба на
традиционалисти и западњаци (само западњаците биле носители на сè ново, и само тоа било грчко,
Р .И.). Понатамошна комликација искрснала околу прашањето на јазикот. Кораис намерувал да
создаде нов јазик, обогатен со елементи на античката минатост, во што најпрво го подржувале
либералите, додека традиционалистите му се спротиставувале. Во новата држава новиот уметнички
јазик наскоро го прифатил целиот образован горен слој, и прогресивни и конзеравативци. Тој ‘чист’
јазик (катаиревоуса) на народот, воглавно, му бил неразбирлив...“. (Прифатен од 1868 година, Р .И.)
Бидејќи Хомеровиот јазик бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815),Македонците имале
Хомеров јазик со 4000 збора, а „античката минатост“ била на македонскиот коине (тн.старо-грчки) од
Александрија, само од 300- та г.п.н.е.), катаревуса не бил разбирлив за народот. Па тој говорел само
словенски јазик (Фалмерајер- 1830...Силвестер- 1904). За коине да се доближи до народот, авторите
пишеле со коине во кого внесувале повеќе Хомерови зборови. Тој јазик бил наречен демотски итн.
Од изложеното, неодложно наведените итно да ги прекинат разговорите со Елада со циганска бузука.
МОНГОЛИТЕ СО КРВНАТА ГРУПА В НА БАЛКАНОТ БИЛЕ ПРЕД ТАКАНАРЕЧЕНАТА ПРЕСЕЛБА НА
ТАКАНАРЕЧЕНИТЕ СЛОВЕНИ . ОВА ГО ПОТВРДУВА ДУРИ И БРАЧНИОТ ПАР ХИРСФЕЛД - ТИЕ
БИЛЕ ВО СОЛУН ЗА ВРЕМЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ФРОНТ . СПОРЕД НИВ , БАЛКАНСКИТЕ СЛОВЕНИ
(1913) ИМАЛЕ ПОВИСОК УДЕЛ НА КРВНА ГРУПА В (Б) ОТКОЛКУ ЗАПАДНИТЕ ЕВРОПЕ ЈЦИ .
БИДЕЈЌИ ТАА БИЛА ДОНЕСЕНА САМО ОД МОНГОЛИТЕ (...ХУНИ...АВАРИ ...БУГАРИ ...) ОД
МОНГОЛСКА АЗИЈА, ТН.СЛОВЕНИ БИЛЕ КАКО ЕВРОПЈАНИТЕ СО ПОНИЗОК УДЕЛ НА
МОНГОЛСКАТА КРВНА ГРУПА В .
СЛЕДИ ТН.СЛОВЕНИ БИЛЕ САМО БАЛКАНЦИ СО ПОВИСОКИОТ УДЕЛ НА КРВНАТА ГРУПА В
КОЈА БИЛА ПРЕНЕСЕНА НА ДОМОРОДЦИТЕ ОД МОНГОЛИТЕ ПРЕД ТН.ИНВАЗИЈА НА
ТН.СЛОВЕНИ ..
ДОМОРОДЦИТЕ СИ ИМАЛЕ СВОИ СКЛАВИНИ КАКО ПОВЕЌЕБОЖЦИ СО ХОРА (ЕГИПЕТСКИ
ХОРУС, ВЕДСКА КРИШНА ВО ИНДИЈА). МАКЕДОНЦИТЕ СТАНАЛЕ СЛОВЕНИ САМО ОД СЛОВО ,
СО БОЖЈО СЛОВО ОД ЕГИПЕТ , ПЛАТОН И ХРИСТИЈАНСТВО , А ТЕК САМО ПОТОА КАКО
МАКЕДОНСКА ПИСМЕНОСТ ОД КИРИЛА СЛОВЕНИ СО СВОЕТО БОЖЈО СЛОВО , НИШТО ИНАКУ.
ТОКМУ И ЗАТОА ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ СИТЕ ИЗРОДИ, КОДОШИ...КОИ САМО ЗА ДОБИВКА ГО
ПРОДАВАТЕ ДОМОРОДНОТО, МАКЕДОНСКОТО, И ТОА НА ТАТАРИТЕ , А ТАТАРИ И ЧЕРКЕЗИ ОД
КАВКАЗ ВО 19 ВЕК СЕ АРНАУТИТЕ СО ПОВИСОК УДЕЛ НА КРВНАТА ГРУПА В И МЕШАНАТА НА
БЕЛЦИ И МОНГОЛИ АВ. АМА И ЦИГАНСКИТЕ ЕЛАДЦИ СО ИНДИЈСКАТА БУЗУКА. ПА СИТЕ ВИЕ
СТЕ ПРОБИСВЕТОВЦИ, ЧИИ СЕМЕЈСТВА ЌЕ МОРААТ ЗА СЕ ДА СИ ПЛАТАТ.
https://en.wikipedia.org/.../Blood_type_distribution_by...

БОГОМИЛИТЕ И НИВНОТО СЛОВО ДО СЛОВЕНИ - ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗА СЛОВЕНСТВОТО
Стјепан Антолјак пиши: „Втор спис е Слово свјатого Козна Презвитер на еретики или Беседи против
богомилите, кој околу 972 го напишал презвитерот Козма...еден од главните извори за богомилството
во наведениот век е Козма, и неговоро Слово е многу значајно...“.
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БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИ ОТСЕКОГАШ ПОСТОЕЛЕ , ИТЕН ПРЕКИН ЗА СЕ СО ЦИГАНСКА ЕЛАДА
Историски имало античка Македонија. Таа потпаднала под Рим. Македонија се возобновила во
Источноримско Царство. Најголем успех постигнал Илирот Диоклецијан- тој престолнината Рим ја
преместил во Никомедија на Мраморно Море. 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. 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...“. Цар Стефан Душан роден во Новосело прилепско..., зборот
македонскогна 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.старо-грчки) македонски јазик 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.
Елада ја ослободиле браќата Ипсилантис- тие биле Комнени. Комнени 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 авторите пишеле старимедитеранци ниски и темни како Индијци (Цигани).
ЗАЈАКОТ, ШИЛЕЏЕТО...СЕ ОДДАЛЕЧИЛЕ ОД СВОИТЕ ОДРЕДИШТА, А НИВ ГИ ВОДИ КАКО ШТО
СИ САКА ОРЕЛОТ, ГОСПОДАР НА ЗЕМНИОТ ЦАРСКИ СВЕТ . БИДЕЈЌИ ЗАЈАКОТ ПОСЕДУВА
ПРЕДНИ КРАТКИ НОЗЕ , ТОЈ МНОГУ БРЗО СЕ ИСКАЧУВА НА УГОРНИЦА. КОГА ТОЈ ЌЕ ЈА
ДОСТИГНЕ ЦЕЛТА, ВРВОТ , НЕГОВИТЕ ЗАДНИ ДОЛГИ НОЗЕ ЌЕ БИДАТ ОСНОВ ЗАЈАКОТ НА
УДОЛНИЦА ДА СЕ ИСПРЕВРТИ , КРШЕЈЌИ СИ ГИ КОСКИТЕ ПРЕД ДА ЗАВРШИ НЕГОВОТО
ТРКАЛАЊЕ И ПРПЕЛКАЊЕ . ПО НЕГО ОДИ ШИЛЕЏЕТО КОЕ КАКО ПРЕЖИВНО ЖИВОТНО СЕ ШТО
ОСТАВА ЗАЈКО КУКУРАЈКО ПОТПОПНО ГО ПОТРОШУВА . НА ЗАЈКО И ШИЛЕЏЕТО ИМ ДОШЛО
ВРЕМЕ ТИЕ ДА СТАНАТ ЌОСИ (22.02.2018) НАПОЛНО БОСИ ЗА МАКЕДОНШТИНА. СЕ ЌЕ СЕ
ЗАВРШИ , КОГА ОРЕЛОТ ЌЕ СЕ СОПРЕ , ЌЕ ЗАВЛАДЕЕ ПРАВОСЛАВНИОТ ДВОГЛАВ ОРЕЛ КОЈ ГИ
КРАСИ МАКЕДОНСКИТЕ ЦРКВИ СО НИВНИОТ ГЕРОЈ ГЕОРГ КАСТРИОТ, КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА И
КРАЛ НА ЕПИР , ЧЕДО МАКЕДОНСКО.
БИОЛОШКИ МАКЕДОНЦИТЕ ПОРАНО МОРА ДА СЕ ПЕНЗИОНИРАТ - МАКЕДОНИЈА НЕ Е ЕВРОПА
Како доктор на наука по исхрана (Виена- 1976 г.) чустувам потреба да го објаснам порано
заминувањето во пензија во наша Македонија, што не е истоветно со Европа. Историски Европјаните
биле покрупнилуѓе, што било поврзано покрупниот Европјанин да е со помала површина на кожата
која е најголем орган на човекот. Бидејќи покрупниот човек е со помала површина на кожата,
неговиот метаболизам е поспор, и затоа тој помалку троши енергија во споредба на Македонецот. Со
тоа што помалиот Македонец е со поголема површина на кожата по кг тежина, неговиот организам
има побурен метаболизам, со што неговиот организам е многу поактивен, тој сè повеќе се троши.
Значи, тој побрзо старее. Па затоа тој мора и побргу да се пензионира.
Ова се гледа и меѓу разните видови животни: бидејќи слонот по кг тежина има многу помала
површина отколку глушецот, слонот има многу спор метаболизам, и затоа тој многу долго живее во
однос на глушецот. Вршејќи споредба меѓу куниќ со бик, со истата храна што ја користи бикот со неа
ќе се нахранат и пораснат многу куниќи, со што на кг тежина на куниќот му отпаќа многу поголема
површина на кожата итн.
Следи народот да вели, има коњ за работа и коњ за парада- коњот за парада живее многу подолго
од оној кој бил за работе. Работејќи (влечејќи, носејќи...) на коњот му се истрошуваат колената, па тој
криви итн. На планинарите, редовно им страдаат колената, воглавно при слегување поради удари на
ножните коски во коленото, капачето...
Најдобар пример е пчелата: пчелата испилена во месец септември, кога нема никаква работа за
пчелата освен да се одржи пилото, есенските пчели живеат цели шест месеци и повеќе. Напротив,
пчелите испилени во април живеат 10- 14 дена во зависност на активноста на пчелата- пчелите кои
многу работат, нивните плувачни жлезди лачат плунка, со што плувачните жлезди се истрошуваат,
старејќи, со што стареат и пчелите и умираат.
Овие примери се наведени со цел да се објасни, Македонците многу порано мора да се
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пензионираат отколку Европјаните. Овие примери укажуваат, она што го бара Европа, пред да се
прифати, за него мора многу да се расправа. Бидејќи во билогијата нема привилегија, Македонците
побргу стареат од Европјаните.
МИТОЛОГИЈА НА МАКЕДОНСКИТЕ СКЛАВИНИ=ТН.СЛОВЕНИ БИЛА 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.- 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 пиши: „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 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 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.
Zlatko Petrovic U zapisu Ksenofonta o:
Maršu 10 000 kada prvi Grčki vojnik sa vrha planine viče TALASA TALASA i to Talasa se prenosi sve do kraja kolone do
zapovednika koji je događaj zapisao.
Kada su prvi Grci stigli u sadašnju Egejsku Makedoniju na ušću Vašara u more pitali su za veliku vodu šta je ovo.
Dobili su odgovor:
TALASA.
Zlatko Petrovic Atina nije Grčka reč

АКО ЕВРОПА И НАТО НЕ ЈА ПРИМАТ Р .МАКЕДОНИЈА КАКО ТАКВА, ТИЕ СЕ НАШИ НЕПРИЈАТЕЛИ
LAZANSKI: Stidim se u ime svih onih vojnika iz cele Juge koji su služili JNA u Makedoniji
Во VEBTRIBUNE: Posted date: фебруар 25, 2018In: SPEKTAR
Piše: Miroslav Lazanski
Pre tačno 40 godina završio sam služenje vojnog roka u JNA, stigao sam u Bitolj 7. marta 1977. a kasarnu
„Stevan Naumov – Stiv” napustio sam 4. februara 1978. godine. Nisam koristio redovno odsustvo, dobio
sam nagradno od sedam dana i vojno odlikovanje „Medalja za vojničke vrline”, kao jedini vojnik u toj
martovskoj klasi 41. pešadijske divizije JNA.
Medalja, odlikovanje sa pečatom Kancelarije vrhovnog komandanta, maršala Tita, medalja sa slovima na
ćirilici i latinici, uverenje o medalji na latinici, ali na ekavici. Mi, vojnici 41. pešadijske divizije JNA položili smo
tada u Bitolju zakletvu Jugoslaviji, od Triglava do Vardara, da ćemo je braniti i svojim životima. O imenu
Makedonije, je li sporno ili nije, samo bi ludak tada diskutovao. Makedonija je, kao Makedonija u Jugoslaviji,
bila i suverena i zaštićena.
I ime i nacionalni identitet i teritorija. Danas, 40 godina kasnije, sa tugom gledam kako Makedonci skidaju
table s imenima autoputa i aerodroma, imena koja su oni dali. Ali ih drugi ne prihvataju. Poniženje za
Makedoniju. Zarad ulaska u NATO i EU pristaje da se odrekne imena i identiteta. Sutra možda i teritorije.
Stidim se u ime svih onih vojnika iz cele Juge koji su, služeći JNA u Bitolju, bili spremni da poginu za
Makedoniju i njeno ime.
Da li znate neku državu, koja nije članica NATO, a u kojoj NATO planira vazduhoplovne vežbe i gađanja sa
bojevom municijom sa osiromašenim uranijumom?
Ja za takvu državu ne znam, ali BiH je kandidat za tako nešto. Naime, u Ministarstvu odbrane u Sarajevu
nešto su muljali oko vežbi NATO avijacije na poligonu Manjača kraj Banjaluke. S avionima A-10, koji su
naoružani sedmocevnim topom GAU-8 od 30 mm. Pancirno-zapaljive granate, kojima se „hrani” taj top,
imaju penetraciono jezgro izrađeno od osiromašenog uranijuma, čija je gustina 18,7 g po kvadratnom
centimetru.
Američki avioni A-10 bombardovali su sa tom municijom položaje i objekte vojske Republike Srpske u
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avgustu 1995. godine, posebno vojni remontni zavod u Hadžićima. Da li javnost zna koliko je ljudi iz Hadžića
u međuvremenu umrlo od kancerogenih oboljenja? Avioni A-10 gađali su istom municijom i Srbiju, posebno
Kosovo i Metohiju, u agresiji NATO 1999. godine. Pogledajte italijansku štampu šta se piše o umrlim
italijanskim vojnicima, koji su posle ulaska Kfora na Kosovo bili u dodiru sa predmetima pogođenim
municijom ispaljenom iz topova GAU-8 s aviona A-10.
I sada američka ambasada u Sarajevu izdaje saopštenje kako neće biti korišćena municija s osiromašenim
uranijumom. Da li to ambasada SAD u Sarajevu misli kako smo svi mi na Balkanu blesavi i ništa ne znamo?
Jer, top GAU-8 koristi isključivo municiju s osiromašenim uranijumom, on drugu municiju i nema, pošto
samo takvo penetraciono jezgro zrna granate od 30 mm može da probije tenkovski oklop.
Avion A-10 zbog toga i zovu ubicom tenkova, jer klasično zrno od 30 mm ne probija tenkovski oklop. Avion
A-10 je i napravljen da bi nosio takav top, a top je i konstruisan upravo za municiju s osiromašenim
uranijumom. Koja buši tenkove kao konzerve.
Američki avioni A-10 imaju samo dva poligona u Evropi za gađanje sa takvom municijom, jedan je na
obalama Sardinije, a drugi na obali Portugalije. I sada treći poligon treba da bude Manjača kraj Banjaluke.
Da se i ona zatruje radioaktivnom municijom.
Kada je svojevremeno penzionisani američki general Žak Klajn imao planove da američ ki radioaktivni otpad
ilegalno smesti u zarušene i porušene tunele nekadašnjeg vojnog aerodroma JNA Željava kraj Bihać a, ja
sam u „Politici” tada o tome i pisao. I niko drugi. Jer teren kraj aerodroma pun je kraških vrtača i voda i
radioaktivnost bi sigurno dospela u zemlju, ali i u podzemne vode. Narod, a tamo su većinom Bošnjaci, bili bi
ugroženi. I Sarajevo je reagovalo, general Klajn nije uspeo u svojoj zamisli.
Sada, NATO nema baš nigde drugde da vežba s avionima A-10 nego baš na Manjači pored Banjaluke? A
BiH nije članica NATO. Ili je kolonija NATO? A ovi poltroni u Sarajevu prikrivaju takve namere. Stidim se
srpskih poltrona u Sarajevu, koji dozvoljavaju da se teritorija Republike Srpske, ali i BiH, pretvori u deponiju
tuđeg radioaktivnog otpada. Zar Hadžići nisu bili dovoljna opomena?
U Sloveniji je vlada smenila načelnika Generalštaba, jer vojnici 72. brigade nisu na vežbama na poligonu
Poček pokazali borbenu gotovost kakva se očekuje od trupa koje učestvuju u misijama NATO. I premijer
Cerar odmah je smenio načelnika generalštaba. Koji je tvrdio i upozoravao političare da je vojna oprema
zastarela, a vojni budžet nedovoljan. I čije vojnike je na Počeku ocenjivao tim NATO, među kojima i oficiri iz
Danske, Litvanije i Estonije. Sve države sa bogatom vojnom istorijom. Ponižavajuće.
NATO u Sloveniji određuje koga od generala treba smeniti, NATO u BiH određuje koga od generala treba
unaprediti, a koga penzionisati, NATO u Makedoniji određuje kako se Makedonci zovu, NATO u Hrvatskoj
ne mora ništa da naređuje, Hrvati sve prihvataju, NATO u Crnoj Gori organizuje seljačke državne udare sa
babama u glavnoj ulozi, dok je NATO u Srbiji određivao koga od generala treba uhapsiti i poslati u Hag.
Dragi moji, od Triglava do Vardara, sami ste to hteli…
(Politika)
СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ ГОВОРИ , Р .МАКЕДОНИЈА БИЛА МУЛТИЕТНИЧКА, ТОЈ Е ИДИОТ- ЕВЕ ГО
ДОКАЗОТ: Р.МАКЕДОНИЈА ИМА ПОВЕЌЕ МАКЕДОНЦИ ОТКОЛКУ ШТО ИМА ФРАНЦУЗИ 50% ВО
ФРАНЦИЈА (Г.ВАЈГАНД). СЛИЧНО Е И ВО ШПАНИЈА , А САД БИЛ „КАЗАН“ НА РАСИ И НАРОДИ
(Х.Џ. ВЕЛС). ОД НИВ ИМА ПРЕТСТАВНИЦИ ВО ЕВРОПА И НАТО КОИ МРАЗАТ СЕ МАКЕДОНСКО
БЕЗ ДА СИ ВИДАТ ВО НИВНИОТ ДВОР КАКВИ РАСИ И НАРОДИ ТИЕ ТАМУ ИМААТ,
ПОПРЕЧУВАЈЌИ ИМ ГО ИСТОТО ПРАВО НА МАКЕДОНЦИТЕ СВОИ ВО Р .МАКЕДОНИЈА САМО ТИЕ
ДА СЕ ДРЖАВОТВОРЕН НАРОД БЕЗ АЛБАНЦИ ГЕГИ 90% АЗИЈАТИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ )ШКИПТАРИ 10% ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ.
ФРАНЦУЗИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД БАЛКАНОТ- ТИЕ ДЕНЕС СЕ САМО ЕДНО: ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ
Преселбите биле по долините Вардар- Морава- Дунав...Рајна... со генетско- геогрфска оддалеченост
од југ кон север, никако обратно. Следи Македонците имаат ДНК- блискост со Критјаните, никако и со
Подунавците и Заткарпатците. Досега нема ниеден доказ за преселби од југ кон север. На Балканот
бил донесен само конопот, кој бил скитски на Скитите- овдешен бил ленот. Бидејќи до денес лозата
ја нема во Русија и западно од Русија,Европа сè уште не е донаселена.Името лоза е само пелазгиско
=тн.словенско (Лозан...Лозана).Ова се потвдрува и со виното- за нас Македонците словенечкото вино
е кисело, што важи и за австриско- германското. Благо е само рајнското- на Рајна најтопло со Франки.
Меровингите потекнале од Балканот, со преселба само по долините Вардар- Морава-Дунав... Рајна...
Според Фредегаровата хроника (7 век), Франките и Македонците потекнале од Пријам- тие биле
исто.
Па на кој јазик говореле Франките ? На склавински, кој бил тн.словенски, само пелазгиски=варварски,
јазикот на Хомер- тој бил словенски (германски лингвист Пасоф- 1915) и македонски (грчки лингвист
Чулкас- 1907), потврдено и со јазикот на Критјаните- види и член 5 од Букурештански договор- 1913.
Ова се потврдува со Цар Самуил кој бил владетел на Склавина и Франкот Отон Први- Франкот Отон
говорел со Самуил и со еден негов брат- непознат кој тоа бил, на склавински јазик (Видманд). Следи
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неслучајно, франковите владетели се устоличувале со библијата на Македонецот Методиј Солунски,
со јазик кој бил говор од солунско, разбирлив за во Моравија, блиска област на германските Франки.
Јазикот на Кирил Солунски произлегол од коине (тн.старо-грчки), наследник на староегипетски, само
од 300-та г.п.н.е., па и затоа тој не бил разбирлив со Хомеровиот јазик. Коински наследник е латински
на Греикот Лив Андроник од 240 г.п.н.е. Бидејќи во коине и латински немало теменвокал, кој постои
во сите јазици во Франција, во која се околу 50% Французи, 100% Французи се одродени тн.Словени.
СПОРЕД МАРИЈА ТЕРЕЗИЈА (18 ВЕК ), ТН.СЛОВЕНИ БИЛЕ ИЛИРИ - АЛБАНЦИ ГНАСНИ ЛАЖГОВЦИ
Безброј пати сум пишувал дека Нестор (11-12 век) пиши, Русите потекнале од Илирик. Дури Русите
имаат преданија само од Подунавјето, никако од било какво од Русија. Рускиот јазик бил како на
античките Македонци, што го пишел Јерониј Русо (Мавро Орбини- 1601). Марин Барлети (16 век)
пиши јужно од Дрим бил Епир, а северно само Илирик. Следи Илири биле денешните Црногорци.
Исто така, сум пишувал што се наведува од Виенскиот двор, Склавините (тн.Словени) биле Илири
итн.
Бранко Вукушиќ (2003) истакнува: „Во Австроунгарската империја, царицата Марија Терезија уште
1747. основала илирска депутација при Виенскиот двор за водење на ‘словенски работи’. Во тоа
време се мислело дека Јужните Словени се директни потомци на Илирите. Наполеон ја укинал
независната ‘словенска’ Дубровачка република, ама ја вовел провинцијата Илирија, почитувајќи го
тогашното сознание дека Илирите- Словени итн.“.
Иако ваква била историската вистина, Албанската мафија, наследничка на злочинците Арнаути
(Шкиптари, Черкези и Татари), чиј капитал бил оплачкан православен, со имоти до 1913 година без
доказ за сопственост итн., сами себе си се прогласиле за Илири, иако само Шкиптарите биле Епирци
на Македонецот Георг Кастриот, крал на Македонија и Епир, а черкез=черкез и татар=татар од
Кавказот и Црноморието. Токму и затоа тие си останале потполни лажговци, дури многу гнасни, на
штета на тн.Словени (Склавини).
Бидејќи нивната моќ се заснива само на илиризмот, „докажувајќи“ ја својата „домородност“ во
Р .Македонија, која останала лага, на следните избори ќе се поврати Уставот на Р .Македонија пред
злочинскиот Рамковиот договор, и Македонците ќе си останат свои на своето, забранувајќи го јазикот
на Шкиптарите (10%) како најмало малцинство во само нашата Р.Македонија, кој е и монголски
(Г.Мајер), поради што Арнаутите грешат со родовите на нашиот Хомеров јазик (Пасоф- 1815, Чулкас1907, Критјаните- 1913 итн.).
Бев обвинуван зошто сум пишел македонска Македонија и македонски Македонци. Тоа е неминовно,
затоашто со лаги во Р .Македонија сите сме биле Македонци, ама ние Словени со потекло од
европски неандертал итн.
ШТО БИЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ПОВЕЌЕБОЖЦИ ? САМО ЕДНО- ПОКЛОНИЦИ НА ОГНОТ!
Често пати сум наведувал, македонските Склавини (тн.Словени) го обожувале својот Хора, кој бил
истоветен со египетски Хорус и ведски Кришна во Индија. Што ова говори ? Македонските Склавини
имале традиции на Египтјаните и Ведите, а никако на Скитите кои живееле северно од реката Дунав,
на неандерталските Словени.
Што бил Хорус=Хорс. Иво Вукчевиќ пиши: „Паганскиот словенски бог на сонцето Хорс има исто
потекло како ведскиот свар, староперсиски хвар, како хвар кхсаета (славниот бог на сонцето со кочии
и брзи коњи), подоцна персиски хорсид (вечно светлечко сонце). Занимливо, можда случајно, дека во
старата египетска религија бог на небото Хор или Хар, во обличје на орел на чии раширени крила се
богови, чии очи се сонце и месец, бил бог на боговите. Првата египетска династија, династија на
обединители, го почитувале Хор. Од тоа време, со повремени прекини, постои верување дека секој
фараон е човечка манифестација на Хор, додека првото име на секој фараон било Хор...“.
„Исто запазување најдуваме и во различни трудови на други арапски исламски писатели. Роден во
Марв, древен град кој доминирал со богата оаза долж реката Мургхаб, на североисточна Персија, алМарвази, географ и писател, пиши на крајот на 10 и почетокот на 11 век: ‘Словените ги спалуваат
своите мртви, оти се поклоници на огнот...уште верна религија мадјус и се поклонуваат на огнот’...“.
Бидејќи Македонците го обожувале она што го обожувале Ведите, Персијците и Египтјаните, ако
Македонците денес се Словени, Словени морале да бидат Ведите, Персијците и Египтјаните.
Со тоа што Македонците биле поклоници на огнот, значи на сонцето, време е тие да прекинат да
бидат поклоници на Европа и НАТО со нивните извршители Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари),
„чума“ за домородците и „краста“ за правослaвните со траење без прекин од 19, 20 и 21 век.
Македонците како деца на Хорус, Орелот, треба да го спречат арнаутското гнасење на
православниот двоглав орел кој ги краси македонските цркви- Арнаутите со него истребуваат сè
православно, во име на исламот, подржувани од Европа и НАТО, непријатели на сè македонско
(историја, религија...име, народ, јазик...устав...).
Atanas Jankoski ИНДИСКИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА КРИШНА ВЕЛАТ ДЕКА ТОЈ БИЛ БЕЛ ЧОВЕК СО ПЛАВИ
ОЧИ.НЕГОВАТА ПРЕСТОЛНИНА СЕ ВИКА ДВАРАКА И Е НА ОСТРОВ ВО ТИХИОТ ОКЕАН ПОТОНАТ НА 20
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МЕТРИ ПОД ВОДА.СЕГА КОГА САТЕЛИТИТЕ ГО ПРОНАЈДОА И ГО СКЕНИРАА ОСТРОВОТ СОСЕ ТВРДИНАТА И
ПАЛАТИТЕ ШТО ВИДОА?ВИДОА ОСТРОВ ВО ОБЛИК НА ДВЕ ЗБЛИЖЕНИ РАЦЕ,ДВЕРАЦЕ,ДВАРАКА
.ПРИМЕТУВАТЕ ДЕКА ТОПОНИМОТ НА ОСТРОВОТ,ЕТИМОЛОШКИ, Е ОД МАКЕДОНСКО ПОТЕКЛО И ЗНАЧИ
ДВЕРАЦЕ.ТОЈ ИСТО КАКО И АЛЕКСАНДАР ТРЕТИ ВОДЕЛ БИТКА СО ЗЛОТО-САТАНИСТИТЕ ВО КОЈА БИТКА
БИЛ ПОБЕДНИК,НО КАКО???ПА ТАКА ШТО НА НЕБОТО ЖЕЛЕЗНИ ПТИЦИ ЛЕТАА И ОГНОВИ ФРЛАА ИСТАТА
БИТКА НА АЛЕКСАНТАР ТРЕИ СО ЗЛОТО-САТАНИСТИЧКО ВАВИЛОН КАДЕ ШТО ВО БИТКАТА СЕ
СПОМНУВААТ МНОГУ ЈАСНО И СЛИКОВИТО,И ЖЕЛЕЗНИ ПРИЦИ ЛЕТАА И ОГНОВИ ФРЛАА КОИ БЕА ТИЕ ИСТИ
ЖЕЛЕЗНИ ПРИЦИ КОИ ШТО ПОМАГАА ПРИ БИТКАТА СО ЗЛОТО И ВО ДВАТА СЛУЧАЕВИ???

ЗОРАН ЗАЕВ БИЛ ВО ЗАБЛУДА- ШКИПТАРИЈА НЕ БИЛА ИЛИРСКА ТУКУ САМО ТН.СЛОВЕНСКА
Во Република, 14.02.2018, Зоран Заев изјавил: Заев „И јас сум православен Албанец“:
„Премиерот Зоран Заев при неговата денешна посета на Тиквешијата ги прокоментира тврдењата на
пратеникот на ДУИ, Брано Манојловски, кој изјави дека Министерката за одбрана Радмила
Шекеринска е православна Албанка.
-Точно е дека Радмила по баба е православна Албанка, но што има страшно во тоа? Па и јас имам
православно Албанско потекло и по баба и по дедо. Уште од Илирите од Струмица кои примиле
православна вера. Со текот на времето Словените, претежно насилно, не асимилирале и ни
наметнале Македонски јазик. Но тоа е историја, јас простувам и заборавам, сега ќе градиме едно
општество и живот за сите. – одговори Заев на новинарско прашање.
Заев додава дека православни Албанци има и во Грција и токму затоа му е олесната комуникацијата
со грчкиот премиер Ципрас.
–На Балканот живеат повеќе од 25 милиони православни Албанци, пред се во ФИРОМ, Грција,
Албанија и Србија. Токму затоа лесно се разбираме со Грците. Груевски беше фашизоиден и етнички
чист, а со таков човек не може да се преговара. – вели Заев.
Запрашан да изговори една реченица на Албански, Заев рече дека не го познава тој јазик.
-Мене Албански не ми е мајчин, туку пра-пра-пра-пра бабин јазик. Затоа не знам да зборувам. Но, не
е важно како човек зборува, важно е како се чувствува. Јас се чувствувам како православен Албанец
и што е тука проблем? – рече Заев“.
Во прилогсе моите предходнинаписи, во кои се вели Шкиптарија никогаш не била илирска, туку само
епирска, потврдено и со Георг Кастриот=тн.Скендербег- тој бил Македонец (Франсоа Пуквил), Крал
на Македонија и Крал на Епир, чија оставштина била само на нашиот јазик. За некаков шкиптарски
јазик не паѓа збор, затоашто таков јазик немало до 19 век. Јазикот бил нов дело на Австрија,
потврдено и од Ами Буе, кој пиши јазикот се создавал во негово време (19 век). Тие во 19 век биле
неписмени (Фалмерајер- 1836), и први школи во 1924 година отвриле Австрија и Италија. Ова било
поради тоа, тие не сакале свој јазик- тие си биле само Турци.
Бидејќи Шкиптарите биле 100% одродени тн.Словени, тие ги имаат сите тн.словенски гласови, дури
темниот вокал кој е само тн.словенски, секако и македонското ѕ како македонски изроди, ама и
презимињата со нашето дативно у (кој=Н, кого=А, кому му/нему му- братучед=брату чедо=Д и чиј=Г),
како и крајно т како трето лице еднина, што не постои во шкиптарската граматика итн. За доказ дека
шкиптарскиот јазик бил само од 19 век, во него постојат гласовите на Вук Караџиќ, а тој творел во 19
век. Не само тоа, шкиптарскиот е монголски јазик (Г.Мајер), поради што Арнаутите (Черкези, Татари и
Шкиптари) грешат во нашите родови кои биле Хомерови (германски лингвист Пасоф- 1815, грчки
лингвист Чулкас- 1907 и Критјаните во 1913 година итн.).
БИДЕЈЌИ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ МАКЕДОНСКИ, СО ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕЛАДА СЕ ЗАВРШУВА .
ЗА ТОА ШТО СЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ ХОМЕРОВ , ПИШЕЛЕ ПОВЕЌЕ АВТОРИ : ГЕРМАНСКИОТ
ЛИНГВИСТ ПАСОФ (1815), ЕЛАДСКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907) И ДРУГИ. НАСПРОТИ ОВОЈ
ЈАЗИК ВО ЕЛАДА ОД 1868 ГОДИНА СЕ УПОТРЕБА ЕЛАДСКИ ЈАЗИК , КОЈ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД КОИНЕ ТОЈ БИЛ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОД АЛЕКСАНДРИЈА , САМО ОД 300-ТА ГОДИНА. БИДЕЈЌИ ТОЈ БИЛ
НАСЛЕДНИК НА СТАРОЕГИПЕТСКИОТ, ТОЈ НЕ Е РАЗБИРЛИВ СО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК . ОВА НИ
ГОВОРИ , СОСТОЈБАТА Е ВО НАШИ РАЦЕ , А ЗА ВИСТИНАТА ТРЕБА ДА СЕ ИЗБОРИМЕ , СО НАШЕ
СТОП ЗА ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕЛАДА ЧИЈ ЈАЗИК И НАРОД СЕ САМО ОД 19 ВЕК , НИКАКО ПОРАНО .
ЗНАЧИ, Р .МАКЕДОНИЈА ПОД ИТНО ВО СЕКОЈ МИГ ТРЕБА ДА ОБЈАВИ , НЕ САКА ДА ПРЕГОВАРА
СО ЕЛАДА ЧИЈ НАРОД ОД 19 ВЕК БИЛ ОДРОДЕН ОД ХОМЕРОВИОТ (ТН.СЛОВЕНСКИ ) ЈАЗИК . ТОА
ШТО ВО Р.МАКЕДОНИЈА ОВА СЕ МОЛЧИ, ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕМА ПАРТИЈА , ЗДРУЖЕНИЕ ..
НИТУ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА КОИ ЌЕ СЕ ЗАЛОЖАТ ЗА СВОЕТО ИМЕ , СВОЈОТ НАРОД, СВОЈОТ ЈАЗИК .
СПОРЕД КАРТАТА EUROPA POLYGLOTTA, 1730, БЕЗ ЕЛАДСКИ И АЛБАНСКИ НАРОД-ТИЕ СЕ ЛАГА
Во најстарата карта Europa Polyglotta, 1730, Нинберг, на анонимен автор, на Балканот имало три
групи: турска, грчка и Illiri- co Slavonica. На неа се разликуваат арапски јазик (исламот), коине
(тн.старо-грчки) јазик на Цариградската патријаршија- тој бил со потекло од Александрија, само од
300-та г.п.н.е., од кого со негова реформа за прв пат бил создаден еладски јазик, во употреба само
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од 1868 година. Следи само од таа 1868 година можело да постои еладски народ со свој јазик. Со
овој јазик Македонците во Егејскиот дел на Македонија, под окупација од 1913 година, можеле да се
одродат од својот Хомеров јазик (еладски лингвист Чулкас-1907),што било со задолжителни градинки
само за Македонците за тие побрзо и полесно да се одродат.Ова било можно со европски и САД
капитал. Третата група била Illiri- co Slavonica со македонскиот тн.црковен јазик, произлезен од коине,
потврдувајќи, илирски јазик бил словенски- тој бил и Хомеров (германски лингвист Пасоф- 1815).
Бидејќи првата група била исламска, втората грчка под Цариград, а третата под Охридската
архиепископија..., никаде не постоел било каков еладски народ со свој јазик и со Атинска црква, ниту
било што албанско итн.
СПОРЕД СОЛОМОС (1789-1856),НАЦИОАНАЛЕН ЈАЗИК „...КОЈ НИКОЈ НЕ ГО ЗБОРУВАЛ НИТУ ПАК
ГО ЗБОРУВА НИТУ ПАК ЌЕ ГО ЗБОРУВА “ ЕЛАДЦИТЕ СЕ ОДРОДИЛЕ ОД СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК
Еладскиот поет поет Соломос пиши 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 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 не се говорел коине туку таму
живееле Словени. Тој и други слични како него заклучиле, Хелените во Елада се одродиле со
словенскиот јазик. Меѓутоа, состојбата била обратна: Хелените говореле Хомеров јазик кој бил
словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и славо-македонски на Леринчани (Чулкас- 1907), од
него собрани 4000 Хомерови зборови, со што на потег сме само ние Македонците, што со ова дури
ви
досадувам...
Еј македонско интелигенцио, каде си, каде си се вовлекла, никаде те нема, сета си се уплашила од
вистината?!
Lence Lazareva Ne dosaduvate , Samo prodolzete , sto pati povtorete , da ni vleze vo glavite ( tikvi) , da razbereme I da prestaneme
da sluguvame I vedneme glavi .
Aco Mladenovski Ако македонската интелигенција почне да ја зборува таквата вистина г-дине Ивановски, тогаш сите тие ќе
мораат да си ги запалат дипломите , да ги вратат парите и стекнатото богатство преку некои си квазинаучни трудови од кои
па истите тие се сториле само трутови. Туку нека ти дава Господ што подобро здравје,подолг живот и уште поголема
енергија во безпоштеднава борба со македонските изроди, а во докажувањето на вистината не си воопшто досаден туку
напротив крајно инспиративен бидејќи мнозина од нас сме буквално гладни за вистината што ни ја даваш.

АЛБАНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА „КАКО НАТРАПНИЦИ, СЕ ВИСТИНСКИТЕ ОКУПАТОРИ !?“.
Ханс-Лотар Штепан (2004) пиши: „За да на Македонците и светот им дадат претстава за големината
на нивните политики и територијални аспирации, некои радикални Албанци, со досега невидена
агресивнност, ги нарекоа Македонците ‘окупатори’.
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!?“.
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“.
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 малцинствоп може, без напор, да го мајоризира македонското мнозинство“.
Македонците мора да се ослободат од расистичко-фашистички Рамковен договор- реципрочност со
Албанија.
АЛБАНЦИТЕ (ШКИПТАРИТЕ ) СЕ ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ- ТИЕ ГО ГНАСАТ СЛОВЕНСКИОТ КОРЕН
Ханс-Лотар Штепан наведува што пишел Штатмилер: „Повеќето изрази за куќи и двор и нивните
составни делови како и многу изрази за покуќнина и за правење леб се преземени од Словените,
исто така и некои изрази за плуг и неговите делови. Власите и Албанците од Словените меѓудругото
научиле и: обработување на земјата, вештачкото наводнување, вршење, полјоделство и житарство,
понатаму рачна изработка, особено ткаење, изработка на садови, мебел, рачна изработка на оружје
и ковани предмети, плетење, ѕидарство и градежништво, работа на воденици и валалници.“ (стр. 97)
„Особено бројни се словенските заемки во областа на општествените и државните закони. Така
Албанците со помош на словенските заемки опишуваат изрази за обичајното право, сведок,
благородништво, собирачи на данок, закрепостеници и наемници и многубројнислужбенички титули
(државен претставник, селски управник, командант и др.). Многубројните даноци и давачки без
исклучок имаат словенски називи, исто како и следните занимања: чувар, полски чувар, кочијаш,
ковач, дрвосечачи, гробари, гостилничари, винари. Дури и ‘татковиот двор’ носи словенско име. Од
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овие заемки станува јасно колку длабоко навлегло словенското културно влијание кај Албанците.“
(стр. 98) Во областа на земјоделието во оваа група припаѓале и изразите за поле, шума, градина,
овоштарството и винарството“.
Е проклети Шкиптари, изродишта во душата, се здружувате со Гегите, Азијатите (Черкези и Татари),
сè наше да истребите, да си го уништите својот корен, словенски кој бил само Хомеров (Пасоф- 1815,
Чулкас-1907...).
ТАТАРИ И ЧЕРКЕЗИ КАКО ГЕГИ ИМАЛО И ВО 20 ВЕК - ЗА ТУРЦИТЕ ТИЕ БИЛЕ САМО АРНАУТИ
Густав Вајганд (1924), во Ентографија на Македонија, на германски, на стр 57, говори за јазици, а
такви биле „турски, татарски, черкески“. Па Турци, Татари и Черкези, според авторот, живееле во
Битола и Солун. Следи во Битола имало и денес постои Арнаутмаала и Маџермаала... арнаут=
одметник, никогаш било што албанско, шкиптарско или тоскиско. Следи имало само АрнаутиАлбанци Турците никако не признавале. Па Арнаутите говорел само турски, и тие биле само Турци.
Ова било повод, тие како Турци да се селат во исламска Турција.
Atanas Jankoski Туркут Озал сега веќе покое и бивши премиер на Турција ,при посетата на Македонија потенцираше.Вие
овде во Македонија си имате албанци .Кајнас во Турција има само Арнаути...Никој од Арнаутите не ја коментираше оваа
изјава,само МОЛК пред вистината...

АЛБАНЦИТЕ НЕМАЛЕ СВОИ УЧИЛИШТА, НИТУ НАЦИОНАЛНА ЦРКВА, НИТУ ЛИТЕРАТУРА ЗА ТИЕ
ДА МОЖАТ ДА ГО ДЕФИНИРААТ СВОЈОТ КУЛТУРЕН ИДЕНТИТЕТ - БЕЗ НИШТО НИШТОЖНИЦИ
Х. Р . Вилкисон наведува карта на Е . Барбарич од 1905. Па тој пиши: „Од сите најголеми етнички
групи ... Албанците...Познавајќи ја само племенската организација на живот, тие никогаш не ја
доживеаја културната ренесанса што беше појдовна карактеристика за словенското и грчкото
национално движење. Тие немаа свои училишта, ниту национална црква, ниту пак ризница со
традиционална литература, па затоа чуствуваа недостигод средства да го дефинираат својот
културен идентитет...“.
Risto Ivanovski Нови детали за нападот врз Синадиновски - Го клоцале во глава и стомак
6 март 2018 - 10:31 (Вечер)
Повеќе информации за вчерашниот напад врз професорот Бранко Синадиновски даде неговиот зет кој за медиумите на
албански јазик открива дека нападот е точно дека се случил пред зградата во Аеродром во која живее.
Синадиновски бил нападнат од двајца непознати напаѓачите. Сега се наоѓа надвор од животна опасност, но бил жестоко
удиран и клоцан по главата, лицето и стомакот. По нападот брзо бил префрлен во болница со помош на лица од околината,
открива неговиот зет.
Полицијата ќе го истражува нападот врз Бранко Синадиновски во обид да ги пронајде сторителите.
Тој е контроверзна личност во јавноста бидејќи тврдеше дека дел од Македонците во мариовскиот крај биле словенизирани
Албанци и потоа ја формираше новата верска заедница на православни Албанци.

АЛБАНЦИТЕ БИЛЕ НЕПИСМЕНИ(ФАЛМЕРАЈЕ Р ...)- ПРВО НИВНО РОМАНСКО ПИСМО ОД 1908 ГОД
Според Ј. Ф . Фалмерајер, Шкипетарите биле аналфабети, што го пишат и другиавтори. Шкиптарската
азбука била романска, склопена од влашко семејство, чии наследници денес не знаат да говорат
шкиптарски јазик. Па таа била составена во Битола, центар на Румелија под која била цела
Шкиптарија. Кај Барбарич Дардано пиши: „Само неколку годиниподоцна, 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...“.

Dragan Markoski Постои еден запис од познатиот албански академик и научник Димитрија Шутериќи, каде наведува дека во
средниот век, на прсти се броеле албанците колку биле писмени.

ШКИПТАРИТЕ ВО 1913 ГОДИНА НЕМАЛЕ НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО- ТИЕ НЕ ЗНАЕЛЕ ШТО БИЛЕ
Доминиан дава неколку докази што се однесуваат на Албанците. Тој истакнуваше дека јазикот по
своја форма исклучитело Аријан, но истакна дека од 5140 елементи во Етимолошкиот речник на
Албанците на Г. Мајер „би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски
елементи“. Татаро-турскиот брои 1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 и словенскиот 540 збора.
Албанците во 1913 беа сосем лишени од секакво национално чуство. Па Албанците биле само едно:
Турци, дури и во Елада (Силвестрели- 1904).
ЗОРАН ЗАЕВ СО ДРУЖИНАТА ЌЕ БИДАТ ВИНОВНИ ЗА ЗЛОДЕЛАТА ИЗВРШЕНИ ОД СТРАНА НА
ОСЛОБОДЕНИТЕ ЗАТВОРЕНИЦИ- ТИЕ И КРИВИЧНО ЌЕ ОДГОВАРААТ. (Испратено 10.03.2018)
ЗАЕВ КОГА ЌЕ РУШИ НЕКОЈ АЛБАНСКИ СПОМЕНИК, ПОГОТОВО ПРАВОСЛАВНИОТ
ДВОГЛАВОРЕЛ КОЈ ГИ КРАСИ МАКЕДОНСКИТЕ ЦРКВИ , ГНАСЕН САМО ОД АРНАУТИТЕ
(ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ), ИТНО ДА ЈА ДОБИЕ НАЈГОЛЕМАТА МАКЕДОНСКА НАГРАДА.
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АКО ТОЈ УСПЕЕ ДА ОСУДИ И ЗАТВОРИ НЕКОЈ АРНАУТ, А ТАКВИ СЕ МНОГУ,
ПРВОГЛАСНОГОВОРНИКОТ ВО САМО НАШЕТО МАКЕДОНСКО СОБРАНИЕ ..., НА ЗАЕВ ИТНО ДА
МУ СЕ ПОДИГНЕ СПОМЕНИК НА ИСТОТО ПОСТОЛЈЕ КАДЕ ШТО БЕШЕ ЌОСЕТО , ЗА ЌОСИ И
БОСИ ДА БИДАТ СИТЕ МАКЕДОНСКИ ИЗРОДИ...
ДУШЕВНОБОЛНИ ГО ВОДАТ СВЕТОТ- ТИЕ НЕГО ЌЕ ГО УНИШТАТ
Nevjerojatno! Ubijali smo bebe, pili njihovu krv, kuhali, jeli ih, seksali se i plesali s bebinim lubanjama /video/
Richard Nixon, tri australska premijera, Whitlam, Hawke i Keating, otac Nicole Kidman….. samo su dio
australske Sotonsko-pedofilske mreže koju je razotkrila Australka Fiona Barrett, bivša žrtva zlouporabe
sotonskih rituala i dijela međunarodnog VIP pedofilskog kruga koji ide sve do samog vrha vlasti, isto kao u
Engleskoj i SAD.
Ne samo da je izložila postojanje Sotonske pedofiline mreže i međunarodnu trgovinu djecom, nego je i
prozvala tri bivša australska premijera i jednog bivšeg američkog predsjednika kao počinitelja. Ona otkriva
da se ova mreža, sastavljena od poznatih glumaca, poznatih osoba, sudaca, političara i drugih visokih
dužnosnika, infiltrirala u sve ključne organizacije i institucije u Australiji - baš kao što je to u SAD-u i Velikoj
Britaniji. Fiona proglašava da je Australija pedofilsko utočište. Ona objašnjava kako je Australija u rukama
velikog broja nacističkih ratnih zločinaca, uključujući i vlastitog djeda i baku. Ona je uvedena od strane svoje
obitelji u međunarodnu trgovinu djecom pedofilskog prstena sa sjedištem u Sydneyu. Neke žrtve su oteli na
ulici, neki su "uzgojeni" za to (bez rodnih listova), a neki su dovedeni kroz multi-generacijsko zlostavljanje.
Fiona navodi imena ljudi koji su je seksualno zlostavljali, silovali i mučili:
- Antony Kidman (otac glumice Nicole Kidman koja je bila žrtva pedofilskog prstena);
- Bivši američki predsjednik Richard Nixon;
- Bivši australski premijer Gough Whitlam;
- Bivši australski premijer Bob Hawke;
- Bivši australski premijer Paul Keating;
- Bivši australski oporbeni čelnik Kim Beazley;
- Bivši NSW Premier Bob Carr;
- Dr. John Gittinger (čuvar litvanskog nacističkog koncentracijskog logora i agent CIA-e);
- Američki evanđelist Pastor Billy Graham;
- Ted Turner (CNN).....
Nakon toga, ona navodi da je nekoliko hipnotizirane djece istupilo poput robota, čiji je um vjerojatno bio pod
kontrolom ili potpuno zbunjen. Benaud je istupio sa samurajskim mačem i odrezao glavu svakog djeteta.
Zatim je cijela gomila sotonista, koji su se seksualno uzbudili na sve to što se upravo dogodilo, napravila
krvavu orgiju. Oni su tukli sve jače u bjesnilu, a onda su pili adrenaliziranu krv žena i djece. (Sotonisti su
ovisnici o visokoj količini adrenalina u ljudskoj krvi.) I na kraju, Beazley je bio prisiljen uzeti jedan zalogaj od
žrtvovane glave.“
Najstrašnije je kada djeca pričaju kako im roditelji drže ruku u kojoj imaju nož i onda zajedno sijeku glavu
otete bebe. Onda svi zajedno piju krv obezglavljene bebe: djeca, roditelji, nastavnici, direktor škole u kojoj
se sve to događa, pa čak i svećenik. Poslije zajedno jedu meso od bebe, a onda ide seks – djeca kažu da
se svećenik najviše iživljava nad njima. Na kraju svi zajedno plešu nad lubanjama ubijenih beba. Od kože
ubijenih beba se prave cipele koje svi nose, a na te cipele stavljaju sotonističke simbole. Pogledajte video u
kojem djeca, Alisa i Gabriel objašnjavaju kako su sa ocem ubijali bebe, pili krv, kuhali i jeli ih! Već su se
navikli iako znaju da to nije u redu.
To su bebe koje su napuštene od roditelja i predane na skrb u socijalne ustanove, a onda ih te institucije
potajno daju sotonistima – svi su umreženi do samog vrha. Škole su povezane, restorani McDonalds isto
sudjeluju u tome u tajnim kuhinjama i mnoge druge javne službe isto sudjeluju u tim morbidnim akcijama,
zajedno sa političarima, sve do državnog vrha. Radnja se događa u Engleskoj – tu se trenutno odmotava to
užasno klupko, premda policija i pravosuđe štite ekipu umreženih dežurnih luđaka koji se međusobno brane
i podržavaju, ali sve više djece i ljudi progovara o toj morbidnoj sotonističkoj mreži koja potajno operira u
gotovo svim državama Zapada.
Isto je davno otkriveno u SAD. Kada tzv. „visoki američki, engleski ili australijski dužnosnici“ dolaze nekome
u posjet, to znači da dolazi ekipa iz Sotonističkog pedofilskog lanca, a ljudi u neznanju ih obožavaju i
poštuju. I kod nas u Hrvatskoj (i drugdje, naravno) djeca masovno nestaju svaki tjedan, ali policija je potpuno
blokirana i ne smije ništa istraživati u tom smjeru. Naši političari u posljednjih 27 godina redovito sastanče,
banče i pijanče sa britanskom, američkom i vatikanskom Sotonskom ekipom, ali narodu prešućuju što se
događa na tim sastancima. Za narod postoji samo tzv. „zajednička izjava“.
Nikada niti jedan novinar nije dobio dozvolu da snimi i prikaže niti jedan od tih sastanaka da se jasno vidi i
čuje o čemu oni razgovaraju i što tamo rade. Kako kaže Univerzalni Život – Demonska Država vlada
planetom Zemljom, ali sada zbog raskrinkavanja gubi svoj pašnjak za negativnu energiju koju dobijaju kroz
mučenja i ubijanja djece, pa čak i odraslih, naročito kroz ratove.Oni su organizatori svih ratova iz istog
razloga – da dobiju negativnu energiju od žrtava i da usput smanje populaciju, koju oni nazivaju „robovi i
beskorisne izjelice“.
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Njihov recept za organizaciju rata je uvijek isti: nakon što političari izvedu predstavu i stvore tzv. „nacionalnu
mržnju“ ili neki sličan „problem“, onda dolaze njihovi naoružani plaćenici koji počnu s konkretnim ratnim
akcijama – „problem“ se tako umjetno povećava. Onda se i druga strana „mora braniti“, nakon čega slijede
tzv. „mobilizacije“ na obje strane, jer bez mobilizacije i „naređenja“ nitko normalan neće pucati jedan na
drugoga. Tako meci i granate „po naređenju“ idu na obje strane, a to se naravno uopće ne bi dogodilo da ne
postoje naređenja nekakvih tipova u smiješnim uniformama i sotonskim simbolima na tim uniformama.
Sotonski simboli su i na policijskim uniformama, pa i na zaštitarskim – oni su svi manje ili više nesvjesno u
službi Sotonske hijerarhije.
Rezultat te lukave manipulacije su ljudske žrtve i materijalna razaranja nakon kojih dolaze „spasitelji“ –
bankari i „investitori“.Oni daju ljudima i državama „pomoć“, tj. kredite, a zapravo se radi o omči oko vrata, što
je danas svakome jasno. Kada se mogućnosti širenja „bankarskih proizvoda“ iscrpe, onda se opet po istom
receptu organizira novi rat. I tako to ide u krug posljednjih nekoliko stotina godina, a ljudi su robovi i žrtve tog
Sotonističkog pedofilskog bankarskog kruga.
http://rinf.com/…/satanic-pedophilia-network-exposed-in-au…/
Montague Keen o Sotonistima:
„Bili ste prevareni od strane majstora manipulacije, koji piju vašu krv i jedu vaše meso kako bi preživjeli na
Zemlji. Možete li iskreno pogledati kroz prste za sve one koji nestaju svake godine. Vrijeme je da zaštitite
ranjive. Oni koji su "uzeti na skrb" od strane države, na milost i nemilost su sotonističkog kulta. Oni trebaju
vašu pomoć da prežive. Morate se suočiti sa činjenicama o onome što se događa oko vas.“ Ovdje se vidi da
su riječi Montague Keena istinite:
Pogledajte strašan video u kojemu mala djeca, brat i sestra, otvoreno pričaju što su im radili Sotonisti i kako
su zajednički ubijali bebe.
Opća deklaracija o ljudskim pravima u Članku 19. kaže: Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i
izražavanja, što obuhvaća i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i
širi obavijesti i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice.
Do smrti se bori za istinu i Gospod će se boriti za te (Knjiga Sirahova 4,28)
Komentirajte nas na našoj Facebook stranici
https://www.facebook.com/negovorumrznjeistinomprotivlazi
Risto Ivanovski Novosti-novo 07.03.2018.

БИДЕЈЌИ НЕ СЕ ПРИФАЌААТ ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ (1815) И ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ
ЧУЛКАС (1907) КОИ ПИШАТ СЛОВЕНСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СЕ ХОМЕРОВИ , ВО ВМРО ДПМНЕ И ДРУГИ МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ ВЛАДЕАТ СЛОВЕНИ ,ЗАБОРАВАЈЌИ ДЕКА НИВ ГИ ДОЕЛА
САМО МАКЕДОНКА,А НЕ МАЈМУНСКА СЛОВЕНКА ЧИЕ МЛЕКО КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ Е ПРОЛИВНО .
ЗА ОВА ФБ СУМ СЕ ОБРАТИЛ ДО ЧЕЛНИЦИТЕ И ВИДНИ ЛИЧНОСТИ, ВОДАЧИ НА ПАРТИИ , ДУРИ
ИСТОРИЧАРИ. МЕЃУТОА, ТИЕ САКААТ ИСТОВРЕМЕНО ДА ЦИЦААТ ОД ДВЕ МАЈКИ , МАЈМУНКА И
МАКЕДОНКА, ШТО НЕ Е МОЖНО, ВО ИСТО ВРЕМЕ Е МОЖНО САМО ОД ЕДНА ДОЈКА- И ПРОЛИВ .
Risto Ivanovski L. F. Pasow, Lexicon of the Greek Language, 1845. превод на англиски.

СО ТОА ШТО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ -1815) И
МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907) МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ НА БАЛКАНОТ
СО ПОВЕЌЕБОЖНИ ТРАДИЦИИ (КОЛЕДЕ СО ДАБ КАКО ЅЕВС , СВ .ТРИФУН ДИОНИС (=ДИАНИС=
ПИАНИС=ПИАНИШ=ОПИАНИШ), СПОРЕДИ СО ОПИУМ (=ОПИ УМ) ВО СТАРИОТ ЕГИПЕТ, ДУРИ И
МАКЕДОНЕЦОТ ЕУМЕН= Е УМЕН, КОИ НЕ СЕ ОБОЖУВАЛЕ ВО СКИТИЈА СЕВЕРНО ОД ДУНАВ А И
ВО СЕТА ЕВРОПА. БИДЕЈЌИ ВАКВА БИЛА СОСТОЈБАТА СЕ ЗАВРШУВААТ РАСПРАВИТЕ САМО
СО ЦИГАНСКА ЕЛАДА СО ИНДИСКАТА БУЗУКА МЕСТО ЛИРАТА...СО СЛУЖБЕН ГРЧКИ ЈАЗИК ОД
1868 ГОДИНА КОЈ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ ) СО ПОТЕКЛО ОД АЛЕКСАНРИЈА
ОД 300- ТА Г.П.Н.Е. КОИНЕ СТАНАЛ ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК СО АПОСТОЛ ПАВЛЕ КОЈ НИКАКО НЕ
ГО ПОЗНАВАЛ АТИНСКИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ ЈОНСКИ (ХОМЕРОВ ) ТУКУ САМО КОИНЕ НАСЛЕДНИК
НА СТАРОЕГИПЕТСКИ НЕРАЗБИРЛИВ СО ХОМЕРОВИОТ ; САМО СО СУЛТАНОВАТА БУГАРСАКА
ЕГЗАРХИЈА (1870) ПОСТОЕЛЕ ЦРКОВЕН НАРОД БУГАРИ СО БУГАРСКА ДРЖАВА ОД 1908 ГОД.
СО СВОЈ БУГАРСКИ НАРОД СО ГОВОР ОД ВАРНА , КОЈ БИЛ ЗАМЕНЕТ СО НОВ ОД 2/2 ПОЛОВИНА
НА 20 ВЕК ; ШКИПТАРИТЕ СЕ 100% ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ СО НАЈНОВ ЈАЗИК САМО ОД 19 ВЕК
(АМУ БУЕ , ВУК КАРАЏИЌ СО НЕГОВИ ГЛАСОВИ...). ДАДЕНОТО ПОТВРДУВА, НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ
СМЕ ДОМОРОДНИ, ЗА НАС ЕЛАДЦИТЕ, БУГАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ИСТОРИСКИ СЕ САМО ОД 19
И 20 ВЕК ,А НЕ ХОМЕРОВИ ДЕЦА.СЛЕДИ ЗА НИКАДЕ СЕ МАКЕДОНСКИТЕ ПАРТИИ, ЗДРУЖЕНИЈА ,
ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ... КОИ СЕ БОРАТ САМО ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ, ЗЛОСТОРНИЧКИ ЗА МАКЕДОНИЈАВА .
ДО КОГА ВМРО- ДПМНЕ ЌЕ БИДЕ АНТИМАКЕДОНСКА ? ДОДЕКА НЕ ГО ПРИФАТИ ЧУЛКАС (1907)
Македонците се домороден народ, без ниеден материјален доказ за преселби на дојденци Словени,
а словенскиот јазик бил Хомеров (Пасоф- 1815). Ова го потврдува дури еладскиот лингвист Чулкас-

27
ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907). Меѓутоа, книгата на Чулка не се прифаќа, која е
водилка за македонската вистина. Тоа што ВМРО- ДПМНЕ и другите македонски партија ниту нивни
челници не ја прифаќаат неговата книга, ниту она на германскиот лингвист Пасоф (1815), што важи и
за книгата на Херман Киндер- Вернер Хилгеман кои пишат за Хомеровиот јазик како македонски, сè
што е наше бидува ништожно, ние мораме да бидеме дојденци во своја Македонија, што го тврдат
соседите. Сфаќам Хомеровиот јазик како словенски и македонски да не го прифаќаат соседите чии
истории се засниваат само на Словени и Несловени, но никако од ВМРО- ДПМНЕ кој изградил многу
споменици од античка Македонија, а непријателите сè македонско да ништат, челните лица на таа
партија и на другите партии молчат за злосторите врз Македонците во Р .Македонија. Од изложеното
се потврдува, таквите челници се во служба на туѓи интереси- Европа, САД и НАТО со нивните чеда.
МАКЕДОНЦИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИЗИРАНИ ГРЦИ ТУКУ ГРЦИТЕ БИЛЕ ГРЦИЗИРАНИ СЛОВЕНИ
Сум наведувал дека авторите кога отишле во Атина..., тие таму виделе место Хелени кои го говореле
коине (тн.старо-грчки) туку таму имало Словени со својот словенски јазик, словенски темен вокал и
акцент. Токму ова го пишел Ј. Ф . Фалмерајер. Сите автори мислеле, коине бил јазик на Хелените.
Очигледна заблуда со јазикот коине- тој бил наследник на староегипетски, со своја граматика и
речник само од 300-та г.п.н.е. Ова било повод Илијада на коине да се преведе само по таа 300-та
г.п.н.е.
Значи,
во
3
век
п.н.е.,
и
тоа
само
во
Александрија.
Ханс- Лотар Штепан пиши: „Кога Вајтман на друго место известува за грчкото тврдење дека жителите
на Македонија ‘според грчкото мислење делумно се словенизирани Грци’, тогаш авторот спротивно
на тоа, со многу повеќе право од сознанијата на научните авторитети- меѓу другите на еден од
водечките германски познавачи на Балканот од првата половина на 20 век, Макс Фасмер- ќе мора да
заклучи дека кај поголем дел на жителите на Грција станува збор повеќе грцизирани Словени“. Со
тоа што Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф- 1815) и македонски (Чулкас- 1907) со Херман
Киндер и Вернер Хилгеман, сè е јасно- Грците се само одродени Словени. Токму и затоа Грците го
гнасат својот словенски род- тие се 100% лудаци.
ЕВРОПСКО ЗНАМЕНЦЕ ЌЕ ГО УКИНИ РАМКОВНИОТ ДОГОВОР , ПОВРАТИ УСТАВОТ ЗА ПРАВАТА
НА МАКЕДОНЦИТЕ И ВОН Р.МАКЕДОНИЈА , И УКИНИ ВЕНТИЛАТОРОТ НА СЛОВЕНОТ ГЛИГОРОВ
Постои применето право, според кое, како што Франција со околу 50% Французи не е мултиетничка
држава, што важи за Шпанија, Британија, САД..., исто важи и за во Р.Македонија во која живеат како
домороден народ Македонците со Хомеров јазик потврдено од Чулкас (1907) и Киндер- Хилгеман, а и
како словенски според Лудвиг Филип Пасоф (1815), а Албанците се само колонисти само 14,7% што
се гледа според здраствените исправи, што и самите го тврделе за време на Илирида, само со 15%.
Бидејќи Албанци немало повеќе од 15%, тие никогаш не сакаат да има попис. Кристијан Фос пишува:
„Во 1946 год. бројот на албанското население во Македонија изнесува 8% (89.000)“- пораст само 7%.
Како со подршка на Европа, САД и НАТО се руши македонската власт, а се внесе антимакедонската
власт на прифаќачите на Албанската платформа на антимакедонската Европа, САД и НАТО, вчера
(14.03.2018) на силеџиски начин, во име на европското знаменце, со што се укина правото за јазикот
да се гласа со 2/3 пратеници, мнозинство 64 пратеници Немакедонци и македонски изроди ја укинаа
државноста на Македонците Р.Македонија, кои друга немаат, во име на исламска=турска Велика
Албанија со 90% Геги Азијати (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари, го прогласија шкиптарскиот јазик
како државнотворен јазик на најмалото малцинство во Р .Македонија, Шкиптарите кои се 1,47-1,50%.
Поради настанатата состојба, Македонците ќе мора да ја преземат 100% цела улога во Р .Македонија
чија е 100% само македонска, употребувајќи го истото применето право за Арнаутите, подржано од
македонските непријатели ( Европа, САД и НАТО), со првите следни избори, Македонците ќе мора да
си го повратат уставот пред да биде донесен Рамковиот договор, а таков во светот го има само во
Р .Македонија, што не е случајно кога е познато дека со векови постои заговор на сè македонско. Исто
така, ќе и се поврати и правото на Р .Македонија да се грижи за своите македонски сонародници во
соседните држави, со 100% реципрочност, и ќе го отфрли знамето вентилатор на Словенот Глигоров
кој го мрази македонскиот род, кој бил македонски домороден со Коледе (Зевс), Св.Трифун
(Дионис) ...кои не се славеле северно од реката Дунав, Скитија, откаде потекнале скитските дивјациСловени. За пронаоѓачот на било што донесено овде северно од Дунав, ќе следи Нобелова или друга
награда.
СПАСЕТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ ОД УБИЈЦИ И КРИМИНОГЕНИ ТИПОВИ ВО МАКЕДОНСКО СОБРАНИЕ
„Професорката СИЉАНОСКА ДАВКОВА без влакно на јазикот: “Во 90тите имавме многу попосветени
пратеници од сега,
а
владата
беше
академија во
споредба со
денешнава.”
Пред просветителското интервју со професорката Давкова, двајца полуписмени бандити, еден од нив
политички амнестиран армиски дезертер и шверцерски терорист, другиот провинциски кмет и
амнестиран митаџија, кој со ‘ајвар’ си ја купи партијата и повторно е фатен на дело како изнудува
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мито, со poker face им држат лекција на правниците и на светот што е уставно/неуставно и што е
демократија. Ако ‘просечниот’ граѓанин гласа за вакви претставници, да не е случајно статистичката
цифра од 200 Евра месечна плата преценување на пазарот на човечки ресурси?“
Risto Ivanovski И КОЛОНИЗАЦИЈА НА Р.МАКЕДОНИЈА: „130 000 административци ќе се обучуваат на албански јазик,
Османи очекува помош од Косово и Албанија, Владата треба да им обезбеди куќи и државјанство?“.

БИДЕЈЌИ ФАЛМЕРАЈЕР (19 ВЕК ) ПИШЕЛ, НЕМАЛО ХЕЛЕНИ ТУКУ СЛОВЕНИ , КНИГИТЕ СЕ КРИЕЛЕ
Димитрис Литоксоу, во „Измешана нација“, а таква била еладската (тн.грчка), наведува во Елада се
криеле книгите на Ф. Ј. Фалмерајер. Па како неговите книги не ќе се кријат, кога тој пишел, во Елада
немало Хелени кои би го говореле коине туку Словени со словенски акцент, а според М.Фасмер, тие
говореле со теменвокал, кој бил тн.словенски. Акцентот и темниот вокал не постоел во јазикот коине
кој бил наследник на староегипетскиот, поради што тој не бил разбирлив со словенскиот јазик кој бил
Хомеров (германски лингвист Пасоф- 1815) и македонски (еладски лингвист Чулкас- 1907). Доказ во
Елада без Хелени со јазикот коине потврдил 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 Словени со својот Хомеров јазик,
во Елада немало Хелени кои би говореле со коине- тој бил само од Александрија од 300-та г.п.н.е. И
кога книгите на Фалмерајер биле преведени за тие да му биде достапни на мешан еладски ‘народ’ ?
Димитрис Литоксоу пиши: „Требаше да поминат 149, односно 172 години, за да се преведат од
еретиците Константин Романос и Панделис Софѕоглос, неговите дела ‘За потеклото на денешните
Грци’ (Фалмерајер (1984) и првиот том од ‘Историјата на полуостровот Мореја во средниот век’
(Фалмерајер 2002)“. Овај преглед укажува, Еладците се мешан народ, никаков некаков си етнички.
Се заклучува, Еладците дури во 20 век не знаеле што и кои се- затоа прекин со сè со мешана Елада.
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ МИТОЛОШКИ ЧЕДА НА МИНОС, А ГРЦИТЕ НА ЃАОЛОТ-РАСИСТИ/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. Имиња
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 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 Хомеровиот јазик. Според Пасоф (1815) Хомеровиот јазик бил словенски, а за Чулкас
(1907) и Киндер- Хилгеман македонски, од кого со коине (тн.старо-грчки) од Египет се поегиптиле
словенските изроди Грци од 19 век, чеда на ѓаолот, расисти и фашисти самите врз себе Еладеци во
19 и 20 век, како и за Македонците до денес без прекин од 1913 година, подржано од македонските
непријатели (Европа, САД и НАТО), кои Македонците со напалм (=не палм=палам) 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, сакате сè наше да го доистребите.
За повеќевековниот геноцит врз Македонците Елада мора да биде тужена, чија оштето е со повисока
вредност отколку што вреди Елада чии словенски изроди со векови ги храни окупирана Македонија...
МАКЕДОНСКОТО ИМЕ МАНЕ ПОВРЗАНО СО СУМЕР , ЕГИПЕТ И ИНДИЈА- ГРЦИТЕ НИШТОЖНИЦИ
Македонците биле свои на своето отсекогаш, домородци на Балканот. Ова се докажува и со името
Мане, што било поврзано со Манес=Монес=Минес како Мане (Манче...), Моне како Моне, Мине како
Мине/о, Муно како Муно/и (Мунџо/и...).... со презимиња Манев-ски (Манчев-ски...), Монев-ски, Миневски=Минов-ски, Мунов-ски итн. Оваа митолошка поврзаност може да се потврди и со она што го пиши
Роберт Гревс, Грчки митови, ама и со на Л.А. Вадел- тој бил стручњак за сумерското и египетското
писмо и санскритскиот јазик во Индија. Еве што тој пиши за името Мане: Сумерите запишале дека
кралот „од кошницата на реката“ Саргон имал син Манис, кој подоцна постанал цар. Во исто време,
синот на кралот во Индија бил познат како Мана, а во Египет го викале скратено Ман- тој бил ист
човек. А и буфот во Атина (парата) бил Семирамида од Месопотамија...
Еј мој драги Македонци, нас Македонците не водат Немакедонци, македонски изроди, тиквари,
кодоши и арамишта кои се грижат само за свои лични цели, тие се обогатуваат, а никогаш нив никој
не ги казнил за сите свои злостори кои ги вршат врз нас Македонците, сите подржани од Европа, САД
и НАТО со циганска Елада и Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари), само арнаути=одметници,
„чума“ за домородците и „краста“ за православните со својот сојузник Татарстан=Бугарија чиј
народен јазик бил само татарски=чувашки. (За написот во кој пишам и пролив, 3 дена забрана)
We've hidden this post because it goes against our standards on hate speech. We'll be deleting it from Facebook soon.
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Првпат бев блокиран за контрола на Евреите, што го пишел Хенри Форд, а вторпат 4 дена за она за пролив.
ПРИМЕНОТО ПРАВО - БИДЕЈЌИ ВО ФРАНЦИЈА СЕ 50% ФРАНЦУЗИ , РАМКОВНИОТ Е НЕВАЖЕЧКИ
Македонците во Р .Македонија се домороден народ, а Арнаутите се 100% колонисти, кои немаат баш
ништо со Р.Македонија. Бидејќи ваква била состојбата, Р.Македонија никогаш не може и не смее да
биде и арнаутска. Најдобар пример е Франција. Во Франција Марсеј е арапски, без во него да биде
службен арапскиот јазик. Исто така, во Франција Французи се само 50% (Г.Вајганд- 1924). Со тоа што
во Франција има многу многу помалку Французи отколку Македонци,во Франција службен јазик е
само француски, истото мора да важи и за во Р .Македонија. Со тоа што постои применето право, она
што важи за Франција, важи и за Р.Македонија. Ова говори, без одлагање, најитно мора да се укине
само расистичко- фашистички Рамковен договор, кој важи само за Македонците, но никаде во
Европа.Овој заговор врз Македонците се потврдува и со Шпанија каде живеат повеќе народи на свои
територии, што важи со Британија. Да не говориме за индијанска САД во која Англичаните се
малцинство итн. Од друга страна,кога се говори за малцински права, Р .Македонија мора да
воспостави реципрочност.
КОЅИЈАС ВО Р .МАКЕДОНИЈА ЌЕ ГО УЧИ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА МАКЕДОНЦИТЕ (ЧУЛКАС-1907)
Вчера (22.03.2018) едно грчиште Коѕијаш (Кочијаш), место да ја прошета оваа македонската држава
со кола и да се убеди дека во неа има исти имиња на места... како во неговата Елада од 1831 година,
тој со авион слетал на преименуваниот аедром Александар Великиот, победникот на Елада со Атина
што било продолжување од она на неговиот татко Филип Македонски, според Демостен „варварот“ со
мало в- ова означува поимот варвари не бил етнички. Па варварски бил пелазгиски јазик, на кого се
говорело во Елада...Македонија, јазикот на Платон.Што биле Македонците ? Само Пелазги ( Јустин...)
Дали има доказ дека Македонците го говореле Хомеровиот јазик, кој бил пелазгиски=тн.словенски ?
За како словенски пишел и Пасоф (1815), а и македонски (Чулкас- 1907) со Херман Киндер и Вернер
Хилгеман. Дали има поопиплив доказ дека Македонците никогаш не говореле грчки, и дали некогаш
постоел грчки јазик ? Одговор го даваат Македонците во Пакистан- нивниот јазик нема баш ништо со
грчкиот (коине) јазик. Херман Бергер во 1935 година ја исклучил можноста за сличноста на тој јазик
со грчкиот. Со тоа што Македонците не го познавале коине, тој како јазик никогаш 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. Бидејќи се говори за Хомеровиот јазик, Илијада на коине била преведена само во 3 век п.н.е.,
и тоа само во Александрија. Коине произлезен од староегпетскиот за Хомеровците не бил разбирлив.
Како денес (23.03.2018) треба Коѕијас да биде примен од Македонците: Претседателот на државава
проф. Ѓорѓе Иванов на Коѕијас ќе мора да му ја приложи само книгата на еладскиот лингвист ЧулкасΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), во која е наведен збир на 4000 Хомерови зборови
со кои говореле Леринчани во 1907 година, чии млади наследници се поегиптизирани во 20 и 21 век.
ЕГИПЕТСКИОТ КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ ) НЕМАЛ ВРСКА СО МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК
За Хомеров македонски јазик пишеле Чулкас (1907) и Киндер со Хилгеман, а словенски Пасов-1815).
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.
АРАНАУТИТЕ НЕ СЕ ЕДЕН НАРОД ТУКУ ДВА НАРОДИ ГЕГИ (АЗИЈАТА ) И ШКИПТАРИ (БАЛКАНЦИ)
Во врска со разликите со името што Елада ги има со Хомеровиот македонски народ (грчки лингвист
Чулкас- 1907) и Киндер- Хилгеман, како и Хомеровиот јазик само како наш словенски јазик (германски
лингвист (Пасоф- 1815), гостите во Р.Македонија Арнаути како Геги (Черкези и Татари) и Шкиптари
од македонска Арбанија наведено од мноштво извори, се прогласуваат Македонци- за нив
Македонците биле Словени. Во ваква служба е и ЦИА, со Александар Македонски бил Илир,и
Албанци Илири. Ова го подржува дури Европа, САД и НАТО, обесправувајќи ги Македонците само во
своја Р .Македонија- Арнаутите се 100% колонисти, за чии имоти сè до 1913 година немале доказ за
своина. Странците ги прогласуваат Арнаутите како еден народ, кој не бил познат во историјата, туку
мешанци на Азијати (Черкези и Татари) со македонски Арбани, познати како Шкиптарти и Тоски. За
доказ дека тие денес не се еден туку мешан народ, Гегите и Шкиптарите никогаш меѓусебно не
стапувале во бракови, тие не општеле и сè до денес тие меѓусебно не се разбираат. Жалосно е што
Р .Македонија до денес нема своја Македонска академија ниту лингвисти, историчари и антрополози
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ова тие да го објаснат.
Бидејќи Арнаутите никогаш немале врска со Р.Македонија, тие во неа биле и се само едно- странци.
СО ДВОЈАЗИЧНОСТ, БИТОЛА ЌЕ БИДЕ МАНАСТИР , ТУРСКО ИМЕ ЗА БИТОЛА - АРНАУТИ=ТУРЦИ
По зем,јотресот на Хераклеа, Хераклејците него го напуштаат и се населуваат на околните простори.
Бидејќи Битола била сета претставена со езера, и мостови (драги) кои ги поврзувале нив, останало
името Драгор, наспроти името на реката Курдерес=к ур дерес, со значење к (ко=како) ур (урис=уриш)
дерес (дереш),како на уриш дереш (водата пред себе дерела).Следи имало град Дерион кој изчезнал
Ова било повод, Битола да биде сета под вода, потврдено со ископините- Битола лежи на чакал и
рекански камења. Затоа Битола произлегло од Водолија=видолија=битолија=битоли=Битола. Ова се
гледа и од сликите во 19 век, Битола била како Венеција- меѓу џамиите и Саат-кулата од 17 век, со
основа на некоја старосветилишта имало езеро. Бидејќи ваква била состојбата, била подигната на
рид битолската палата, во изворите како Бутелијанска палата, и тоа за дворецот или палатата во
Битола, на Гаврил Радомир, Самуиловиот син, убиен веќе во 1015 година (Мавро Орбини- 1601). Со
наводот се потврдува, најстар податок имало за наша Битола во 1015 година, што е непобитен доказ.
Состојбата се менала кога Турците навлегувале, Битолчани се бранеле, што не било и со Прилеп...
Охрид...Ова било повод, во Битола сите цркви, а во него имало црква/манстир за секој ден во сета
година, биле до темел разурнати- мноштво биле преправени во џамии. Во Битола прва црква била
само Свети Димитрија, под која биле сите цркви во Елада и Шкиптарија во 19 век. Кога неа се сакало
да се подигне на стари темели од стара црква, еве ти ги Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со
својата Арнаут-маала, ама и Маџер-маала, никако било каква шкиптарска или албанска, тие со сила
тоа го попречувале... Па тие како што тогаш биле, до денес си останале, да рушат и уништуваат сè
што е православно, да ваѓаат органи од живи православни, крволично да се борат православна моја
Битола да ја претворат во арнаутски град, нејзиното име да го турцизираат=аранаутизираат, што го
подржуваат Европа,САД и НАТО, против сè православно, сè македонско Македонци никогаш да нема.
СПОРЕД СТАЛИН, АЛБАНЦИТЕ КАКО ЧУВАШИТЕ ПСИ ЗА ЛИЧНА СТРАЖА
Денес (28.03.2018), во Расен се објави, британскиот масон и католик Тито за Косово:
„Архиви открили како су комунисти и Тито продавали Косово Дели95
Заједничким подухватом наших и рускихархивиста, пре неколико година је публикован „Зборник
докумената о југословенско-совјетским односима 1945-1956“. У овом издању објављено је неколико
стотина, нашим истраживачима углавном недоступнихдокумената, који откривају нову димензију
сложених односа између две бивше земље. Публикована документа омогућавају и објективно
сагледавање не само комплексниходноса СФРЈ и СССР , већ и многа унутрашња питања у
Југославији и планове Титовог режима, нарочито око судбине Косова, најболније тачке Србије.
Посебну пажњу у Зборнику привлачи стенограм разговора који су у Москви, 19. априла 1947. године,
водили са Стаљином и Вјачеславом Молотовом, Едвард Кардељ, Станоје Симић и Владимир
Поповић. Састанак је углавном био посвећен привредној сарадњи, али је Стаљин у једном тренутку
показао интересовање за број Словенаца, Срба, Македонаца и Црногораца у Југославији. На дневни
ред су дошли и Албанци:
Стаљин: – А како иде са Албанцима? Хоџа се нешто жалио на ваше политичке саветнике у њиховој
армији, као да они слабе дисциплину, што ли?
Кардељ: – То је за нас ново. Нама о томе нису ништа говорили.
Стаљин: – Каквог су порекла Албанци?
Кардељ: – Они су потомци Илира.
Стаљин: – Сећам се да ми је Тито говорио да су они сродни са Баскима.
Кардељ: – Да, то је тачно.
Стаљин: – Тај народ изгледа да је доста заостао и примитиван.
Поповић: – Али су врло храбри и верни.
Стаљин: – Да, они могу бити верни као пси, то је одлика примитиваца. Код нас су тако верни били
Чуваши. Руски цареви су их узимали за личну стражу.
Кардељ: – Код нас на територији Косова и Метохије има и дан-данас више Албанаца него Срба. Ми
мислимо касније, кад се још боље повежемо са Албанцима, да им уступимо те територије.
Стаљин: – Врло добро, то је правилно. А како су се Албанци нашли на тој територији?
Кардељ: – За време Турака запосели су тај крај, а део становништва денационализовали.
Стаљин: – Како да тако примитиван народ успе у томе? Чиме се то објашњава?
Кардељ: – И околна племена су била примитивна, као на пример, црногорско.
Поповић: – Не, нису они денационализовали Црногорце. У тим крајевима су живели Срби.
Стаљин: – Која је вера у Албанији највише заступљена?
Симић: – Највише има муслимана, па католика, а има нешто и православних.
Енвер Хоџа је у својим „сабраним делима“ објавио да му је Јосип Броз Тито обећао да ће уступити
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Косово Албанији, „чим прије, пошто мало примири српске националисте“. Југословенски дипломата
Јосип Ђерђа, који је од 1945. до 1948. године био амбасадор у Тирани и преводилац приликом
разговара Тита и Хоџе, пред смрт 1990. године потврдио је да је тврдња првог човека Албаније била
тачна.
По свему судећи, предаја Косова Албанији није се тих година десила захваљујући дефинитивном
разлазу Тита и Стаљина, односно Југославије са Совјетским Савезом и земљама социјалистичког
лагера, међу којима је тада била и Албанија.
Иван Миладиновић
извор: Новости”.

Bogumil Milan Velesov До 80их година били су ријетки Албанци из Црне Горе који су знали-разумјели службени језик
Албаније. Тај језик су донијели они који су се школовали у Приштини.

БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ ХОМЕРОВ ЈАЗИК , КОЦИЈАШ ДРДОРИ САМО ГРЧКИ ГЛУПОСТИ
На 27.12.2017 објавив за Хомеровиот јазик на Леринчани од книгата на Чулкас. Следи ги повикував
надлежните во Р .Македонија книгата на ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) итно да ја
прифатат, што написот го повторувам секој месец на ист ден, за да ги потсетам оние за кои написот е
наведен. Меѓутоа, тие молчат и само молчат без неговата книга да ја прифатат. Како што таа книга
не ја прифатиле Грците, кои го убиле авторот како и други, надлежните со месеци ги проколнувамтие се издаици, изроди, кои се само за лични полза и душмани- тие без прекин само си заработуваат.
Несфатливо е, ние имаме материјален доказ да ги замолчиме грциштата, што не го прифаќаме сами:
ПОЧЕТНА » МАКЕДОНИЈА » КОЅИЈАС : ЛУЃЕТО ОД СОСЕДНАТА ЗЕМЈА ПРИФАЌААТ ДЕКА
МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК НЕ СЕ ОДНЕСУВААТ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
Коѕијас: Луѓето од соседната земја прифаќаат дека Македонија и македонски јазик не се однесуваат
на Александар Македонски
28 МАРТ, 2018 | 14:38 ЧАСОТ, МАКЕДОНИЈА 365 ОД 29.03.2016
Името не треба да има иредентистички елементи, треба да биде сложено со географска одредница,
со придавка и да разграничува дека не станува збор за грчката Македонија, вели шефот на грчката
дипломатија Никос Коѕијас во обраќањето на промоцијата на книгата „Македонското прашање“ на
Никос Мерѕос, пренесе државната агенција МИА.
„Треба да најдеме сложено име што ќе ја изразува посебноста и географската позиција на оваа
држава, а во исто време нема да навредува ниту една од двете страни“, смета Коѕијас.
Шефот на грчката дипломатија осврнувајќи се на патриотизмот рече дека патриотизам не е да го
негираш правото на другата страна да е горда на нејзината историја, „доколку е вистинска, а не
фалсификувана“.
„Патриотизам за мене значи сложено име. Ова сложено име треба да важи за сите, бидејќи во
преговорите во изминатите годиниимаше една забуна, дали треба да важи само за меѓународни
организација, дали треба да важи за меѓудржавни односи, а ова многумина го нарекуваат ерга омнес.
Но, вистинското ерга омнес е да важи за сите и за сите односи, односно и за внатрешноста. Да важи
и да биде изразено со меѓународниот договор што ќе го потпишеме во ОН и со промените што треба
да се направат во нивниот Устав“, рече Коѕијас.
Говорејќи за промената на Уставот, рече дека е неопходна не само бидејќи тоа е грчко барање и
гаранција за Атина, туку е неопходна и за внатрешни гаранции и за некоја идна влада, затоа што
„следниот Груевски 2“ ќе излезе со обвинувања.
Во однос на ерга омнес и зошто е тоа потребно, Коѕијас објасни дека не треба да се остави простор
во иднина да се родат нови проблеми и нови секојдневни препукувања меѓу двете страни.
Никос Коѕијас додаде дека кога ги започнал преговорите му кажал на медијаторот Метју Нимиц дека
„со рака на срце сака чесно решение“, ниту да го наметне ниту да му го наметнат, решение со
географска одредница пред зборот Македонија.
Според шефот на грчката дипломатија, договорот треба да биде стабилен и издржлив и да ја
развива довербата меѓу двете страни. Порача дека е потребно да се направи компромис, бидејќи
Грција не треба да се плаши.
„Ние не може да се плашиме, силната Грција, Грција со долга историја, Грција на Александар Велики,
Грција со големата историја, филозофија на Аристотел итн, да се плаши да направи компромис со
една мала држава што се уште не си го има најдено нејзиниот идентитет“, додаде Коѕијас и објасни
дека „луѓето од соседната земја, прифаќаат дека зборовите Македонија и македонски јазик не се
однесуваат на Александар Велики“.
Како што јави дописникот на МИА од Атина, Никос Коѕијас во долгото и опширно обраќање во
преполниот амфитеатар во една од зградите на грчкото МНР, направи историска ретроспектива на
проблемот со името.
„Не е правилно да велиме дека сега ќе го дадеме името Македонија. Не одиме на крштевка. Детето
постои и се вика Македонија, самите си се нарекуваат така барем еден век. И како Македонија
постојат како дел од политички ентитет во разни облици пред 70 години, рече Коѕијас, споменувајќи

32
го фактот дека во 1977 година македонскиот јазик, без Грција да реагира“, бил признат од ОН.
Шефот на грчката дипломатија потсети дека Македонија како поширокгеографски регион припаѓа на
четири држави, а не само на Грција.
„Моите пријатели во Скопје, се или се обидуваат да станат најмлада европска држава, најмлада
европска нација, ако го тргнеме Косово настрана, се обидуваат да најдат еден историски идентитет
на еден, според нас, погрешен начин и наместо да се ограничат на тоа дека се народ составен од
различни заедници, од кои мнозинството се Словени, со втора голема заедница Албанците, со Власи
итн., се обидоа да го спојат, да го цементираат нивното постоење со националната историја што ја
немаа и со споменување на македонизмот во историјата и идентитетот. И тука се роди иредентизмот.
И очигледно е дека проблемот со името, го концентрира иредентизмот во историјата, во
образованието, во симболите, се концентрира во нивната секојдневна свест“, рече Коѕијас, а во
истиот контекст ги спомена преименувањата на аеродромот и автопатот, како голем чекор.
МАНУ МОЛЧИ ЗА ДВОКОНТИНТАЛНИОТ ТН.НАРОД АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ )
МАНУ е обврзана таа да се грижи за македонската вистина, македонскиот народ и неговата држава:
Во Р .Македонија од Арнаутите 90% се Геги (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари. Гегите како Азијати
многу се множат, тие се со повисок удел на крвната група В, како и мешаната АВ, ДНК блискост на
Кавказ...со кавказко бело капче (кече), кавказки традиции... Тие во Косово ја донеле монголската
овца со долга опашка (косовски сој), монголскиот коњ..., за време на Османите тие беа лесни
монголски јавачки одреди (акинџии)...
Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) биле само Турци, се бореле да се одржи Отоманското
Царство. Како што тие во 19 век биле само Турци=Муслимани, такви тие си останале и во 20 век. Ова
било повод, тие само како Турци масовно во 1956 година да се селат во исламска Турција. Ваквата
состојба била основ тие никогаш не сакале да имаат свој јазик и тој како нивни до го изучуваат. Ова
го пишат не само странските автори, туку и шкиптарски.
Черкезите (500.000) и Татарите (100.000) Русите ги протерале по Кримската војна (Г.Вајганд-1924) и
ги колонизирале меѓу Шар Планина и Врање. За нив пишат Мекензи- Ибри. За нивниот огромен број
пиши Шових итн. Овие биле извонредни војници на Отоманите, а нивни водачи како војни старешини
биле Шкиптарите. Токму заради Гегите со потекло од кај Кавказ, каде била Албанија што го пишел
Страбо, а Албаните се бореле против Александар Македонски од страната на Дареј, тие се борат за
Велика Албанија, а не Велика Шкиптарија. Ова се гледа и по тоа што тие се чуствуваат навредени
ако нив ги нарекуваме Шкиптари, поим кој самите го упоребуваат. Бидејќи Турците не признаваат
никакви Албанци туку само Арнаути, се употребува поимот Арнаути.
Гегите и Шкиптарите меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и до денес тие меѓусебно не се
разбираат. Токму и затоа Гегите и Шкиптарите не се еден ист народ. Шкиптарите ги имаат сите
тн.словенски гласови, македонското ѕ, тн.словенски темен вокал...и гласовите на Вук Караџиќ (19 век)
кои не биле во употреба во Дубровник (Дубровачки тестамент 16 век) и Дебар... Ами Буе пиши,
нивниот јазик се создавал во негово време (19 век).
Сета оставштина на Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег) е само на наш јазик- тн.словенски итн.
Шкиптарите во Задар (19 век) биле само со наш јазик (словенски). Следи Шкиптари се 100%
одродени тн.Словени. Според Г.Мајер, шкиптарскиот јазик имал и една четвртина на турско- татарски
зборови. Значи, монголски. Следи Шкиптарите и Арнаутите како Турците грешат во нашите
тн.словенски родови. Нив ги обединал со шкиптарскиот јазик Тито во СФРЈ .
За да се потврди дека тие биле два посебни народи, тие во 1997 година сакале да ја поделат
Шкиптарија на север Гегите и на југ Шкиптарите (Тоските). Нив ги спречиле Австрија и Италија, кои во
1924 година во Шкиптарија отвориле први школи на новиот шкиптарски јазик. Гегите во Црна Гора тој
јазик до 1980 година не го познавале- тој бил внесен од Косово со Приштина каде тој јазик се
изучувал, што било само во СФРЈ .
Јазикот бил создаден во Австрија, по налог на австрискиот двор, според кого илирскиот јазик бил
словенски- Напалеон Бонапарта создал провинција Илирија во Словенија и Хрватска. Според
Мартин Барлети (16 век), Илирик бил северно од Црн Дрим- Илири само тн.Словени, а јужно Епир.
Ова било повод тн.Скендербег да биде само македонски и епирски крал без било што посебно
шкиптарско.
НЕКОЈА ДУШЕВНО РАСТРОЕНА ЛИЧНОСТ КРСТЕ КРСТЕВСКИ ОТВОРИЛ ДВЕ ФЕСБУКСТРАНИ
СО МОЕ ИМЕ ПРЕЗИМЕ И МОЈ ЛИК ..., ТРАГАЈЌИ СВОИ ФБ - ПРИЈАТЕЛИ НЕГО ДА ГО ПРИФАТАТ .
Р .МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПА И НАТО СО НОРМИТЕ КОИ ВЛАДЕАТ ВО НИВ : ВО Р .МАКЕДОНИЈА
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ НАЦИЈА СО ДРЖАВЕН ЈАЗИК А ДРУГИТЕ СЕ МАЛЦИНСТВА СО МАЛЦИНСКИ
ПРАВА КАКО ШТО Е ВО ФРАНЦИЈА СО ОКОЛУ 50% ФРАНЦУЗИ , ШТО ИСТО ВАЖИ ВО ШПАНИЈА ,
БРИТАНИЈА, „КАЗАНОТ“ САД НА СТОПЕНИ РАСИ И НАЦИИ САМО СО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ...ГРЦИЈА
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СО ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОДИНА, БУГАРИЈА СО ЈАЗИК ОД 2/2 НА 20 ВЕК , ШТО ВАЖИ И ЗА
ШКИПТАРИЈА . СО ИСТО ПРОЦЕНТУАЛНО ФИНАНСИСКО УЧЕСТВО ЗА ДРЖАВНА И ОПШТИНСКА
УПРАВА, ШКОЛСТВО, КУЛТУРА...ВОЈСКА...ЗАТВОРИ...Р .МАКЕДОНИЈА ИМА 2 МИЛИОНИ, А СИТЕ
ДРУГИ ДРЖАВИ СЕ ПОГОЛЕМИ ОД Р .МАКЕДОНИЈА БЕЗ РАСИСТИЧКО ФАШИСТИЧК РАМКОВЕН
ДОГОВОР ВО ПОЛЗА НА АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) КОИ МРАЗАТ МАКЕДОНСКО
МОИ КНИГИ ЗА МАКЕДОНЕЦОТ, МАКЕДОНСКИОТ ВЕЛИКАН, ЃОРЃИ КАСТРИОТ ТН.СКЕНДЕРБЕГ
1. „НОВ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ (ТН.СКЕНДЕРБЕГ = ЃОРЃИ КАСТРИОТ) 2001 И 2003 ГОДИНА
2. „МАКЕДОНЕЦОТ ГЕОРГ КАСТРИОТИС, Т.Н.СКЕНДЕРБЕГ “ 2008 ГОДИНА
„СОЦИЈАЛНАТА ПОМОШ ВО ГРЦИЈА Е ПОГОЛЕМА ОД ПРОСЕЧНА ПЛАТА ВО ХРВАТСКА “ АМА И
„ДОЛЖЕН СИ КАКО ГРЦИЈА“ ИЗЈАВЕНО ОД ХРВАТКАТА МАРИЈА ПЕТИР , НАСПРОТИ ИЗРОДИТЕ
И ПРЕДАВНИЦИ ЗА ИМЕТО И МАКЕДОНСКОТО ДОСТОИНСТВО КОДОШИТЕ ФРЧКОВСКИ , ЗАЕВ ...
КОИ ДОПРИНЕСУВААТ ВО ПОЛЗА НА ГРЦИТЕ СО ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОДИНА, НАСЛЕДНИКОТ
НА МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ ) СО ПОТЕКЛО ОД ЕГИПЕТ И НАСЛЕДНИКОТ НА
СТАРОЕГИПЕТСКИ КОЈ НЕ СЕ РАЗБИРА СО СЛОВЕНСКИОТ (ПАСОФ - 1815) И МАКЕДОНСКИОТ
ХОМЕРОВ ЈАЗИК (ЧУЛКАС- 1907)-ХОМЕРОВИОТ НЕ СЕ РАЗБИРА СО ГРЧКИ НА ГРЦИ ЦИГАНИ СО
ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРИМЕНТ БУЗУКИ НА ИНДИЈЦИТЕ НАСЕЛЕНИ НА ПЕЛОПОНЕЗ 14-15 В ...
ОДГОВОР НА ГЕРМАНСКИ МАГАЗИН „ШПИГЕЛ“ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ХОМЕРОВЦИ И ДОМОРОДЦИ
Бидејќи во Македонија нема ниеден материјален доказ/наод за преселби на Словени, Македонците
се само домородци. Ова се потврдува и со ДНК- Македонците генетско- географски им се блиски на
Критјаните, но не и на Подунавците или Заткарпатците. Па токму и затоа нашиот јазик останал само
Хомеров, што го потврди грчкиот лингвист Чулкас (1907), кој бил Влав од Костур и бил учител во моја
Битола.Следи според него, Македонците во Лерин во својот Ран-хомеров јазик имале 4000 Хомерови
зборови. Токму заради неговата книга тој бил ликвидиран од Грците со национален индиски музички
инструмент бузуки, а од изродите предавници кодоши Фрчковски, Заев...гробарите во МАНУ... Чулкас
никако и не постоел, а тој и неговото дело се најголем доказ за прекин со бузукската Грција со јазик
само од 1868 година, како наследник на македонскиот коине (тн.старо-грчки) само од Александрија,
кој потекнал од староегипетски јазик. Ова било повод, Грците да не го разбираат Хомеровиот јазик,
кој според германскиот лингвист Пасоф (1815) бил словенски јазик. Не случајно Фалмерајер (1836)
забележал, во Грција немало Хелени со јазикот коине туку Словени со словенски јазик, акцент итн.
Сè ова говори, под итно да се прекинат разговорите со Грците Цигани населени на Пелопонез 14- 15
век.Што се однесува за Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) како колонисти тие немаат што во Р .
Македонија да бараат- во Р .Македонија да има само еден македонец таа ќе биде само македонска.
Во Илинден, весник на македонското друштво „Илинден“- Тирана, беше објавен следниов напис:
Германски магазинот Шпигел: Спорот со името Македонија “Она што Грција го прави е апсурдно”
Штефан Требст, професор по историја на културата на источна Европа при Универзитетот во Лајпциг
и еден од водечките германски експерти за Македонија, во интервју за магазинот „Шпигел“ го оценува
како апсурдно однесувањето на Грција.
Целост интервјуто :
„Шпигел“: Има ли рационална причина зошто Македонија не треба да може да го користи своето
уставно име на меѓународно ниво?
Требст: Од грчка гледна точка, тоа е опасност за земјата, ако името на соседната држава се
однесува на регионот на истоимената грчка покраина. Ова е апсурдно, бидејќи Грција со децении е
членка на НАТО и на Европска унија и има далеку поголема армија од малата Македонија. Поради
таа причина, грчкото гледиште е ирационално во однос на надворешната и безбедносната политика.
„Шпигел“: Дали Грција се плаши дека Македонија директно или индиректно има територијални
претензии против Грција?
Требст: По Втората светска војна, шефот на југословенската држава Тито сугерираше дека одредени
крајбрежни региони во северна Грција, вклучувајќи го и градот Солун, треба да ѝ припаднат на
Југославија. Ова беше повторно објавено во 1991 година, кога Македонија ја прогласи својата
независност, од страна на националистички грчки политичари и делови од Грчка православна црква.
Но, ниту еден сериозен политичар во Македонија денес не покренува ревизионистички или
територијални барања.
„Шпигел“: Од грчка перспектива, Македонците се дел од заедничкото хеленистичко наследство.
Бидејќи тие не постоеле како независна нација, аргументот е дека не може да има земја со такво
име. Дали се во право?
Требст: Како историчар, не гледам дека овој поглед е конзистентен. Старите грчки градови-држави ги
сметале античките Македонци за варвари. Не е во ред тие да се воведат во хеленистичкото
наследство. Подлога за враќање на ова гледиште беше идеолошката програма што ја почна
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национал-конзервативната македонска влада од 2006 до 2016 година.
„Шпигел“: Што беше проблематично во тоа?
Требст: Поврзувањето на Македонците што зборуваат словенски јазик со античкото грчко
наследство, на пример, именувањето на аеродромот во Скопје по Александар Велики – тоа беше
врвна провокација за Грците. Со ова може да се види како функционираат двете трансверзални
историски или неисториски аргументи.
„Шпигел“: Не само Грција, туку и другите три големи соседи Србија, Бугарија и Албанија, повеќе или
помалку го оспоруваат постоењето на македонската нација?
Требст: Тоа не е изненадување, бидејќи Македонија беше и е центар на Балканот. Сите четири
соседни држави сакаат да пристапат во овој регион или сакаа да го анектираат во минатото,
користејќи различни аргументи – од јазични до културни и историски. Овие четири соседи ја признаа
Македонија како држава, па би било добро ако признаат дека постои и македонска нација. Тоа во
голема мера ќе ја релаксира ситуацијата во регионот.
„Шпигел“: Во моментов, владите на Грција и на Македонија се оптимисти дека конфликтот наскоро ќе
биде решен. Како ги оценувате изгледите за ова?
Требст: Најмалку во Македонија има оптимизам за тоа. Новиот социјалдемократски шеф на Владата,
Заев, е под голем притисок од очекувањата. Компромис со Грција ќе биде тест за него, бидејќи тогаш
Македонија ќе биде вклучена во НАТО и може да почне преговори со ЕУ. Ако не биде постигнат
компромис, тогаш ја гледам Македонија во уште поцрно светло отколку во изминатите десет години
од националистичкиот режим.
„Шпигел“: Што би значело за регионот ако, по повеќе од четврт век, не може да се постигне договор?
Требст: Би било крајно засрамувачки за ЕУ нејзината членка Грција да ги става, наводно,
националните интереси надвор од заедничкиот интерес на ЕУ да ги апсорбира Македонија и Западен
Балкан на среден рок. Сценаријата од кои се стравуваше во 1990-тите, како поделба на Македонија
меѓу Белград и Атина, српска воена интервенција или окупација од Бугарија, денес повеќе не се
релевантни.
„Шпигел“: Што би било поверојатно сценарио во случај на неуспех на преговорите?
Требст: Во случај на непостигнување согласност во спорот за името, нестабилната рамнотежа меѓу
мнозинското славофоно население и големото албанско малцинство во Македонија би можела да се
наруши. И токму тогаш македонските Албанци би се свртиле повеќе кон Албанија. На пример, би
можеле да кажат: ‘Албанија е веќе членка на НАТО и има поголеми шанси да стане членка на ЕУ од
Македонија, па затоа сакаме да бидеме дел од неа’. Тогаш опасното сценарио за внатрешно
распаѓање на Македонија ќе се појави по етнички линии“.
БИБЛИСКА МАКЕДОНИЈА ДО 1808 ГОДИНА БИЛА ДО РЕКАТА ДУНАВ - ЦОЈНЕ ВНЕЛ БАЛКАНСКИ
Пред мене ја имам бугарската книга „Свещена историја“, печатена во Пловдив, 1899 година, во која
на стр. 101 се најдува Македонија до реката Дунав, а јужно од Македонија е Грција што било според
состојбата во 1899 година, Грци како припадници на Цариградската патријаршија. Грци ги внеле само
Римјаните- тогаш со Ватикан владеел Отон I, кој со Самуил (цар) и еден негов брат непознат кој бил,
говореле само на склавински=тн.словенски кој бил Хомеров јазик (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907...). За
време на Цар Самуил неговата власт се протегала до реката Дунав, што било и за Петар Делјан кој
во Белград бил прогласен за цар. Нивното владеење било со Охридската архиепископија, која била
укината во 1767 година. Бидејќи тие никогаш не владееле со бугарската Трновска патријаршија, тие
немале ништо заедничко со Бугарија. Нејзиниот владетел бил потчинет под цариградскиот патријарх
како спротивност на охридскиот архиепископ, кој бил директно под царот Василиј II Македонски. Како
што било за Филип II Македонски, истото било и со синот Александар...Василиј I Македонски, Василиј
II Македонски па и потоа од разни извори (арапски и др.). Тоа било сè до 1808 година кога германецот
Цојне во 1808 год. македонски го заменал со балкански, што било погрешно поради тоа што Балкан
не се протегал низ целиот Полуостров како истоветност на Апенини Апенински и Принеи Пиринејски.
Ова било повод да се мисли поповолно да биде Илирски Полуостров- Илири биле Русите (Нестор) ...
РИСТО ИВАНОВСКИ, КНИГА „ДОДУНАВСКА МАКЕДОНИЈА “, БИТОЛА, 2009, 296 страни.
КРИВИЧНА ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВНИЦИТЕ ЗОРАН ЗАЕВ И НИКОЛА ДИМИТРОВ
Бидејќи Уставот е јасен за државнотворноста на македонскиот народ во својата македонска држава
Р .Македонија, со својот македонски јазик и со својата македонска историја, што е платено со многу
крв на многу генерации, што тие самоволно само за свои лични цели, без тие да добијат дозвола од
македонскиот народ за својата држава, својата култура, јазик и историја, преговораат со соседите
само на 100% штета за македонскиот народ, со што се огрешиле со Уставот на Р .Македонија како
предавнички чин, што во војно време се изрекувало само едно- смртна пресуда.
Поради кажаното, Јавното обвинителство е обврзано да ја прифати мојава ФБ- кривична пријава како
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во јавно гласило објавено пред преку 2920 мои ФБ- пријатели доволен број Јавното обвинителство
неа да ја прифати и преземи правни дејствија. (30.09.2017)
Деновиве ваква кривична пријава поднесе и Светски Македонски Конгрес, што е за поздравување.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) ДВОКОНТИНТАЛНИ СО ШКИПТАРСКИ
ЈАЗИК ОД 1972 ГОДИНА, КОЈ ГЕГИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ И ТАТАРИТЕ ) ВО ЦРНА ГОРА ДО 1980 ГОДИНА
НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ , А ГО ВНЕЛЕ ГЕГИТЕ ОД КОСОВО , СЕ БОРАТ ЗА ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК - САМО
ЗЛОСТОР
ЃОРГЕ ИВАНОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
March 14
Почитувани граѓани,
Најпрво, би сакал да се обратам до народните избраници во Собранието на Република Македонија.
Кога го вратив Законот за употреба на јазиците, детално и правно ја образложив мојата одлука.
Побарав од вас внимателно да ги разгледате моите забелешки и очекував да постапите одговорно,
совесно и како што налага Деловникот на Собранието.
Внимателно го следев вашето делување во собраниските комисии и на пленарните седници.
Начинот на кој по втор пат го изгласавте овој закон претставува институционално насилие и удар врз
демократијата. Се надевам дека сте свесни за преседанот што го правите и за последиците и
штетите по правото и правната држава, што во иднина можат да произлезат од овој преседан.
Не само што го злоупотребивте европското знаме на овој закон, туку ги прекршивте и сите правни
процедури, постапки и рокови во начинот на неговото носење.
Во ниту еден момент не побаравте консултации со науката и надлежните институции кои се
најповикани да дадат свое мислење по прашањето на Законот за употреба на јазиците во Република
Македонија.
Така не се води држава.
Така не се остваруваат нашите стратешки цели.
Така не се почитува Уставот, нешто на што се заколнавте при стапувањето на вашата исклучително
одговорна општествена функција.
Почитувани,
Во периодот на доделувањето на мандатот на сегашниот премиер, во неколку наврати јасно и јавно
укажав дека прашањето на употреба на албанскиот јазик не смее да го загрози уставното уредување
на Република Македонија.
Од тие причини, од тогашниот мандатар, а сегашен премиер, побарав да добијам писмени гаранции
дека новата коалициска влада, со своите политички мотивирани потези, нема да го загрози
суверенитетот и уставниот поредок на Република Македонија.
Гаранциите беа дадени, но не беа испочитувани.
Законот за употреба на јазиците, на начинот на кој што е напишан, но и изгласан, ќе предизвика
целосна блокада на работата на институциите. Во услови на блокада на институциите, голема е
веројатноста да се отвори прашањето за редефинирање на нашето уставно уредување.
Законот за употреба на јазиците е неправеден и репресивен закон, кој фаворизира само еден јазик.
Ваков закон ќе ги продлабочи меѓуетничките тензии и претставува закана по меѓуетничкиот соживот.
Почитувани граѓани,
Преминат е предвидениот рок од 30 дена за отворање на собраниската дебата, заобиколена е
расправата по пратеничките амандмани на опозицијата, игнорирани се советите од Европската
Унија, повреден е Уставот на Република Македонија и деловникот за работа на Собранието.
И по својата репресивна содржина, и по насилниот начин на кој е донесен, овој закон не е израз на
демократијата. Овој закон е израз на тиранијата на парламентарното мнозинство врз мнозинството
граѓани на Република Македонија. Мнозинството граѓани никогаш не гласале ниту некогаш би
гласале за политичка програма во која е предвиден ваков противуставен, анти-државен и суштински
неправеден закон. А неправедниот закон и не заслужува да се нарече закон.
Како Претседател на Република Македонија јас ова нема да го дозволам.
Затоа, нема да потпишам Указ за прогласување на закон кој е донесен на ваков начин. Закон со кој се
злоупотреби европското знаме, закон за кој не се водеше дебата по амандманите кои произлегоа од
моите укажувања, закон кој се изгласа вон сите процедури, закон кој е противуставен и закон кој ги
крши дадените гаранции.
Уставот и совеста не ми дозволуваат да ставам потпис на Указ за прогласување на ваков закон.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ ,ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) ДО 1974 ГОДИНА НИКАКО НЕ БИЛЕ ИЛИРИ
Бидејќи било забрането името Македонија, во употреба било името Румелија со административен
центар Софија, а потоа Битола... Ние Македонците во Битола, по Втората светска војна, познававме
само Турци и Арнаути, арнаут=одметник, никако било какви Албанци или Шкиптари.Ова се потврдува
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со доказот што во Битола до денес постои Арнаут- маала или Маџер-маала, никако било каква некоја
шкиптарска или албанска маала. За нив Фалмерајер (1836) пиши, тие се неписмен народ- без Илири.
Арнаутите си биле само Турци, тие го сакале турскиот јазик, ништо шкиптарско, и тие се бореле само
да се одржи Отоманското Царство, од кое имале само полза, каде оделе само плачкале, убивале и
што не, нив ги штителе Отоманите. Ова било поради тоа што Арнаутите им биле верни чувари за сè.
За Виенската канцеларија склавинскиот=тн.словенски народ бил илирски, нивниот јазик илирски. Па
кога Виена сфатила дека склавинскиот=илирскиот народ сака да се обедини, Виена се откажала од
својата Илирска канцеларија, која делувала во полза на Илирите=тн.Словени, нејзините непријатели.
За доказ дека Илири=тн.Словени, Напалеон Бонапарта создал провинција Илирија како со Словенци
и со Хрвати. Наспроти Илирите, Арнаутите останале само Турци, крволочни за сè наше православно.
Арнаутите во 20 век си биле само Арнаути, никако Албанци или Шкиптари- за Турците биле Арнаути.
Арбанасот Александар Стипчевиќ, “Илири“, Школска књига, Загреб, 1974- пиши: Илирите живееле во
денешна северна Албанија (југоисточно од Скадар). Следи тој ги означува како врсни рудари, кои
подоцна оделе меѓу 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.
ШКИПТАРИТЕ ВО 1913 ГОДИНА НЕМАЛЕ НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО- И ТИЕ НЕ ЗНАЕЛЕ ШТО БИЛЕ .
НИВНИОТ ЈАЗИК БИЛ МОНГОЛСКИ. ПА ТОЈ ПОД ИТНО ДА СЕ ЗАБРАНИ ДУРИ И ВО ШКИПТАРИЈА
Албанија била на Кавказ, а Арбанија на Балканот. Таа била македонска, потврдено и по она што бил
прогласен Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег)- тој бил македонски крал.Според авторите,таа и припаѓала
на Македонија. Со неа владеел македонскиот крал Пир, кој бил претставен како богот Арес, нашиот
јарец-тој бил симбол во Битола, Охрид, бригиски Драч како Бригос. Како него бригискирогат бог Арес
бил и Георг Кастриот- тој за Франсоа Пуквил бил Македонец. Негов народен јазик бил само наш јазик,
пелазгиски=тн.словенски или илирски=тн.словенски. Со тоа што досега Шкиптарската академија,сите
автори арнаутски (черкески,татарски и шкиптарски) уште не ја оспориле оставштината на семејството
Кастриоти која била само наша, Шкиптарите се само пелазгиски/илирски наши тн.словенски изроди,
кои го гнасат пелазгискиот/илирски род, кој бил Хомеров словенски јазик (Пасоф- 1815, Чулкас-1907).
Георг Кастриотис, како наследник на имотот на Комнени, Македонци, крваво се борел да го поврати
нивниот имот. Па тој како православен, се борел со православниот двоглав орел, кој денес е руски,
српски и црногорски (сокол), а и македонски- тој ги краси македонските цркви. Црквата Св.Димитрија
во Битола е преполна со македонски двоглави орли. Таа била соборна црква под која била Арбанија.
Бидејќи двоглавиот орел бил само наш православен, Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) него го
гнасат, и со него како злосторници уништуваат сè православно, ваделе органи од живи православни...
Доминиан дава неколку докази што се однесуваат на Албанците. Тој истакнуваше дека јазикот по
своја форма исклучитело Аријан, но истакна дека од 5140 елементи во Етимолошкиот речник на
Албанците на Г. Мајер „би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски
елементи“. Татаро-турскиот брои 1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 и словенскиот 540 збора.
Албанците во 1913 беа сосем лишени од секакво национално чуство. Па Албанците биле само едно:
Турци, дури и во Елада (Силвестрели- 1904). За доказ дека шкиптарскиот јазик е монголски, тие како
Турците грешат со нашите пелазгиски/илирски родови. Што ова говори? Јазично Арнаутите се Турци.
МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ УНИШТЕНИ И ИСТРЕБЕНИ КАКО ИНДИЈАНЦИТЕ ВО САД
Историски е познато како Европјаните со својот канибализам дури и во 16 век, кои непознавале лајца
и паница, која се правела од пан, богот Пан, кој останал господар/господинна чешки и словачки јазик,
не знаеле за нужници поради што според арапски извори, во Цариград имале многу смртни случаеви,
ниту бањи, прскајќи се со мириси, а македонската царица Зоја имала своја парфимерија со која била
ненадмашна, со архитекти кои граделе објекти и цркви како Македонката Теофана, сопруга на Отон II
итн. Ваквите канибалистички настроени Европјани се населиле во Америка,истребиле сè домородно
не само домородците Индијанци, туку и бизонот итн., со што го пореметиле биолошкиот сооднос, за
правилна исхрана на Индијанците кои само со првобитната крвна група 0 биле ловци и рибари. За
дивите Европјани не важеле законите, кои тие сами ги донесувале, тие ги прекршувале, и индијанско
уништувале и убивале,докаде стигнал нивниот коњ,таму поствале ограда,граница за нивната своина
Како што дивите канибалистички Европјани не знаеле за цивилизација, без лајца и паница, без свои
нужници кои служеле за нужда, ниту се капеле смрдејќи, чија смрдеа ја заскривале со македонски
мириси од македонската династија, која имала своја ренесанса, која станала европска,како што 100%
ги истребила Индијанците, тие ѕверови со човечки лик одлучиле да го истребат македонскиот род,
чиј јазик бил Хомеров, познат и како словенски (Пасоф-1815 и други), македонски (Чулкас- 1907) и
други, чиј јазик имале Критјаните кои го разбирале словенскиот јазик во 1913 година, но не на Елада
1886 г.
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Што направиле канибалистичко европски дивјаци без лајца и паница, кои како кучиња вршеле нужда,
дури полошо од нив, затоашто кучињата своите измети со своите нозе ги запретуваат, а дури си го
мократ својот животен простор како ограничување на владењето, што не важи и со Европјаните, кои
моја Македонија ја уништиле, на Османите им наредиле меѓу Шар Планина и Врање да колонизираат
во 19 век околу еден милион Азијати (Черкези, Татари...), дури Цигани, што на крајот на 18 век истото
било во северна Шкиптарија со својот Гегелак,а Али паша Јанински од Епир ги протерал Власите итн.
и Македонија ја преплавиле со Азијати, Епирци (Шкиптари и Власи) и што не друго, во 1913 година
Македонија ја поделиле, Македонците во Бугарија, Грција и Албанија ги одродиле и сотреле, а во
СФРЈ со британскиот масон и католик Тито создале тн.народ од природна мешавина на Азијати Геги
и Шкиптари, со шкиптарски јазик реформиран од 1972 година- Гегите во Црна Гора не го познавале
до 1980 година, проширен само од Титово Косово..., дури со намера во Скопје да колонизираат 3000
семејства Скопје и поширокода се арнаутизира од Шкиптарија и Косово, што на Македонците им
преостанува тие крваво да се бранат на сè она што Македонците со векови крвареле. Овој геноцид
Македонците го доживуваат поради Русите, чие влијание европската канибалистичка САД со својата
Европа сака Македонците да ги остават без лајца и паница, без нужници за нужда да вршат, во САД
резервати како Индијанците, а со Македонците да владеат нивните крволочни извршители Арнаути
(Черкези, Татари и Шкиптари), кои до денес се немаат донаисцицано со македонска православна крв,
братска на Русите и Србите. Па ние Македонците не сме виновни што ние сме еден те ист народ со
еден те ист Хомеров јазик, чеда на Пан, а и Хорус кој бил египетски, како ведски Кришна во Индија.
Ова говори, ние сме свои на своето, а во Македонија се дојденци и колонисти само Немакедонците.
Канибалистички без лајци и паници, без нужници за нужда да вршат дивите Европјани и САД-чани
поткупија Немакедонци и македонски изроди да се појача влијанието на диви Европјани и САД-чани
сами да се истребиме, да си го смениме името, историјата, да завладеат крволочните ѕверови во 19,
20 и 21 век Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари), само ние да бидеме без своја национална држава,
еј проклети Европјани и САД-чани, ние да бидеме само мнозинска заедница,што се гледа и одМАНУ:
За МАНУ Македонците биле мнозинска заедница, а не како Македонци. Бидејќи само Македонците
останале домородниво Македонија, Европа, САД и НАТО нив ќе ги стави во арнаутски резерват, како
САД Индијанците. Тоа не е за чудење, тие со векови ја изгубиле човечноста, од нив се страда на сите
континенти. (20.04.2018)
Marjanco Velkov Тоа е точно кога дојдов првата година во Германија се чудев без страм застанува и се врши нужда а модата
му е таква, прдат без страм и на јадење.
Risto Ivanovski Еден мој колега во БЛТ- Груб до Минхен, Прусинец, ни раскажуваше, нас на колегите и колешките, тој како
гимназијалец во машката гимназија, биле собрани и пиеле пиво... Во испразнетите кригли мокреле и тие ги оставале под
масата. Следи на масата имало кригли со пиво, а под масата со моч.

БИДЕЈЌИ ВО ФРАНЦИЈА ИМА ОКОЛУ 50% ФРАНЦУЗИ, ДРУГИТЕ НЕ СЕ ФРАНЦУЗИ , А КАЈ НАС
АРНАУТИТЕ СЕ ТУРСКИ КОЛОНИСТИ, БЕЗ РАСИСТИЧКО -ФАШИСТИЧКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР
Европа и САД со својата профитна воена организација НАТО нормите ќе мора да важат и за нашата
Р .Македонија, во кои има еден државно творен јазик. Во САД англискиот победи само за два гласа
пред германскиот за тој да стане службен јазик на САД сојуз на држави со еден казан во кого се топат
и дотопуваат сите раси и народи со англиски јазик на малцинството Англичани, чиј денес број е многу
поголем отколку што во Англија има Англичани, што е само циркузијада на англиски начин. Таква има
и во Британија, многу народи со свои територија, а службен англискиот кој е и монголски (Пекинг=Пе
[град] кинг [владетел], град владетел, никако крал и на германски итн.)Сличен случај е и со Шпанија...
Да не говориме за Грција со цигански музички инструмент бузуки од 14 и 15 век- тогаш на Пелапонез
беа населени Индијци. Во Грција се говорел само Хомеров јазик, кој бил словенски (Пасоф- 1815...) и
македонски (Чулкас- 1907...),со грчки јазик само од 1868 година, реформиран македонски јазик коине,
наследник на староегипетски, неразбирлив со Хомеровиот. Апостол Павле го познавал коине, но не и
јазикот во Атина и пошироко. Во Грција од 1868 година се одродиле народите ( Еладци...Тесалци...), а
од 1913 година и Македонците со дечки градинкисамо за Македонците со своја половина Македонија
со средства на Европа и САД, ама и напалм бомби со кои Македонците беа горени...Во Шкиптарија
за Македонците нема никакви права, а никаква реципрочност меѓу Р.Македонија и Шкиптарија. Што
биле Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) ? Говорат и нивните имоти, кои немаат доказ за
сопственот до 1913 година- имотот бил само украден православен имот, од Арнаути арамии и убијци
на сè православно. Ова објаснува, во Р .Македонија да остане само еден македонец, таа ќе биде
само наша македонска. Според здраствените исправи, Арнаутите во Р .Македонија се само 14,7%, со
само 10% Шкиптари, или 1,47% како најмало малцинство во државава, чиј јазик како на силеџии и
ѕверови се наметнува врз 90% Гегите (Черкези и Татари). Да не говориме за Татарстан- Бугарија, без
никакви права на Македонците, дури календарски браќа со Србите и Русите со македонски
православен грб.
Risto Ivanovski Англискиот како монголски (татаро-турски) јазик нема родови.
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Zarko Stoleski Tocno...se e vo mashki rod
Bobby Gorgioska Nema rodovi nitu Albanskiot jazik.
Vlado Kalanoski Vo Alzas i Lorena samo desetina procenti se francuzi.Drugite se Germanci koi za zhal vo “demokratska” Francija
uchat Germanski Samo vo osnovno obrazovanie (podatok od francuska tv.zadna decenija na 20ti vek

ЈАНЕ САНДАНСКИ БИЛ БУГАРОУБИЕЦ - СЛЕДИ ТОЈ НЕ БИЛ БУГАРИН ТУКУ САМО МАКЕДОНЕЦ
Денес (22.04.2018), некој си Г. Глигоров, со гордост пиши, Јане Сандански бил „българоубиец“:
„На 21 април 1915г. в Пирин планина като четник в районната неврокопска чета на ВМОРО Андон
Качарков изпълнява смъртната присъда на боклука и национален предател, българоубиец и турски
потурнак Яне Сандански.
Андон (Дончо, Доню) Великов Качарков или Качярков е виден български революционер, деец на
ВМРО. Той е роден в 1884г. в неврокопското село Мусомища, тогава в Османската империя, днес в
България. Получава основно образование. На 10 април 1912 година става нелегален четник на
ВМОРО. Като четник в районната неврокопска чета на ВМОРО изпълнява смъртната присъда на Яне
Сандански на 21 април 1915г. в Пирин, но в съда е оправдан заради липса на доказателства. Участва
във възстановяването на ВМРО след Първата световна война и от 1920 година е войвода на чета в
Драмско и Серско. Заедно с Георги Хазнатарски и Иван Келпеков води сражения в Костурско,
Леринско и Воденско.
След Деветосептемврийския преврат в 1944 година е арестуван от комунистическите власти заедно
с други дейци на ВМРО и убит без съд край Неврокоп“.

Stojmir Petrov Za da se opravda omrazata kon Jane sandanski go narekuvaat bugaroubiec, zosto so "zalepena etiketa" narodot pobrzo
toa go prifaka, inaku tesko ili nema da go prifati, kako sto e denes vremeto, podeleni se mislenjata za Jane Sandanski. .Makedoncite
mislat deka e revolucioner i ispraven borec za makedonskoto delo, a bugarite nekoi mislat deka jane e bugaroubiec...Po zavrsuvanje
na Balkanskite vojni koj toj ucestvuva do krajot na istite, stignuva skoro do Carigrad. I koga zavrsuva vojnata, toj bara Avtonomija za
makedonija, piejki vo drustvo na bugarski oficeri toj nazdravuva za Avtonomija na Makedonija. A bugarskite oficiri (site) gi vadat
sabjite i mu zapretuvaat da go isecat celiot so zborovite:"Abe miskin, kakvo trsis Ti be, ste te isecem s's sabjite i ste dobies
avtonomija, otprilika so takov zargon na zborovi mu pretat deka ke go ubijat. No toj voopste ne im se plasel i za toa ostanuva "trn vo
okoto na carskiot dvor togasen i za toa e planirano negovoto ubistvo za pokasno da bide izvrseno i Jane Sandanski bide ubien...
Toce Jakimov Da Jane Sandanski e ubien po naredba direkno od bugarskiot kral ubistvoto ke go izvrsat grupa bugarski vojnici
preoblecni vo komitsko predvodeni od kapetano Nencov i spionot vrhovist Andon kacarkov koj porano bil so b. sarafov . Ova e tocen
podatok i svedostvo na stario sdumdese ipet godisnio togas komita jordan ili jovan koj bil ocevidec koj vardel ovci vo blizinata na
nastanot no nebil voruzan jane iako ranet uspeal da ubie trojca od taa grupa pred da bide ubien.Ocevidecot raskazal i kako skrisum gi
odnele telata na ubienite bugarski vojnici vo kola litarka skrieni vo seno ili slama.
A teloto na jane go ostavile i toj jovan ili jordan ke javi vo prvoto selo deka jane e ubien ova go imam slusano od nekolkumina
preziveani komiti i od t.bugarijata koj bil komita vi cetata na jane a pocina mislam 1975god.

МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СМЕЕЛЕ ДА СЕ БОРАТ ЗА МАКЕДОНИЈА- БУГАРИЈА ГАДНО ГИ ИЗИГРАЛА
Во 1912 година „Македонските баталјони“ испратени со воодушевување на фронтот (Македонско
нација
01.11.2017)
На почетокот на 1912 година, по создавањето на балканскиот антитурски сојуз, балканските држави
Србија и Бугарија, на кои им се придружуваат Црна Гора и Грција, започнуваат интензивни
подготовки за војна. Истовремено започнала интензивна кампања за да се убеди меѓународното
јавно мислење дека положбата во Македонија е таква што освен протерување на Турците од
Македонија,
нема
никаква
друга
опција.
Првата балканска војна почнала на 18 октомври 1912 година. Најважните содрувања на балканските
сојузници со Турците се одиграле на територијата на Македонија и на Тракискиот фронт. Во рок од
месец и пол Османската империја била победена. На 4 декември 1912 година било потпишано
примирје, а најголемиот дел од ослободената територија била поделена меѓу сојузниците.
Македонците кои во воената акција на сојузниците гледале со надеж за ослободување на својата
татковина Македонија, активно учествувале во воените дејства против Османската империја. Во
склоп на армиите на балканските држави биле формирани посебни единици составени од
Македонци, а дејствувале и самостојни чети. Најголемата вооружена формација составена од
македонски доброволци емигранти била формирана во состав на бугарската армија. Оваа воена
единица
наречена
„Македонско
ополчение“
броела
околу
14.000
лица.
Сметајќи дека ќе одат да ја ослободуваат Македонија, македонските емиграција во Бугарија со
воодушеување ги испраќа македонските доброволни баталјони на бојното поле. Но наместо, во
Македонија
тие
се
испратени
на
„Бугарскиот
фронт“
во
Тракија.
Белградска “Политика“, повикувајќи се на информацијата од Софија, на 24 октомври 1912 година со
наслов “Бугарски фронт“ и поднаслов „Македонците на бојното поле“ ќе забележи:
„Утрово заминаа на бојното поле осум македонски доброволни баталјони, испратени со поздрави од
воодушевеното
население.
Меѓу доброволците се наоѓа еден одред на Ерменци, а покрај нив тука се и бугарските Јунаци
(соколи)
и
неколку
Руси.“
Македонските доброволни чети за време на Балканските војни, во рамките на бугарската армија во
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историографијата се сретнуваат како „Македонско-одринско ополченство“. Оваа воена формација е
формирана во предвечерието на Првата балканска војна на 23 септември 1912 година. Во полн
состав на оваа воена единица која броела 14670 души, влегуваат доброволци од Македонија кои
емигрилале во Бугарија, како и 500 доброволци од други земји (Бугари, Руси, Чеси, Румунци,
Ерменци и др.). Само Ерменците броеле 274 души. Имено, Македонско-одринското ополчение се
состоело од штаб, од три бригади од по четири баталјони, музика, воена болница, интендантска чета,
огненострелачки парк, снабдувачки транспорт и инженерско-технички дел. Вкупната бројна состојба
изнесувала 14.670 луѓе, од кои 11.470 од Македонија, 1.215 од Одринска Тракија и 2.512 од Царство
Бугарија.
Почетоците на формирањето македонската доброволна воена единица започнува непосредно по
објавувањето на општа мобилизација во Бугарија на 17 септември 1912 година. Веќе на 18
септември началникот на штабот на Армијата генерал мајор Иван Фичев им наложил на охриѓанецот
полковник Александар Протогеров и кукушанецот мајор Петар Дрвингов да организираат испраќање
„мали партизански одреди“ во заднината на турските сили. На 19 септември Извршниот комитет на
Македонско-одринските добротворни братства ги свикува на “Колодрум“ сите македонски и тракиски
имигранти кои не служеле во војската. За два часа се собрале над пет илјади доброволци. Во
следните денови во најблискиот пункт продолжуваат да се јавуваат нови и нови луѓе - војводи,
четници, наставници, ученици, селани, занаетчии, лекари, инженери, свештеници, како и возрасни
револуционери. На пунктовите за мобилизација се пријавиле и странци (Руси, Романци, Црногорци,
Грци, Срби, Чеси, Словаци, Грузијци, Ерменци и други) кои сакаа да се борат за ослободување на
Македонија
и
Тракија.
На 23 септември бил воспоставен штаб на Македонско-одринското ополчение. во кој влегуваат
потполковник Протогеров, потполковник Стефан Николов (од Прилеп), мајор Дрвингов и капетан
Стојан Величков (од Софија). Штабот пристапил веднаш кон создавање на доброволечки формации.
Исто така бил објавен и специјален правилник за прием во доброволните одреди, кои добиваат
статус на независни делови на бугарската војска. Но доколку е потребно, тие можат да се користат и
за
пополнување
на
редовите
на
редовната
бугарската
војска.
Штабот на бугарската армија подготвила и посебен "Правилник за доброволната служба на офицери,
подофицери, лекари, аптекари и други странци во војската во воено време", со кој се регулираа сите
прашања поврзани со небугарските поданици кои сакаа да земат учество во војната како
доброволци. Овој документ е објавен на 25 септември и тој веднаш стапил во сила. Слично на
целиот персонал на бугарската армија и странските доброволци "се потчинуваат на бугарските
закони и се должни да ги извршуваат сите заповеди и наредби на раководните лица, под чија власт
тие бидат назначени ". Според законот тие остануваат на служба, "додека трае военото време", и
можат да бидат ослободени од неа само со согласност и по проценката на своите претпоставени. На
овој начин правно беше регулирано статусот и присуството на доброволците во составот на
бугарската армија кои не се бугарски поданици. Со овие документи беа укинати ограничувањата што
ги имаа македонските и одринските емигранти и им се дозволи да учествуваат во војната, но беа
строго контролирани за да не дојде до загрозување на аспирациите на бугарската влада кон
Македонија.
Со правното регулирање, критериумите за прифаќање на странците во воената служба станаа исти
како оние утврдени со Законот за вооружените сили на Кралството Бугарија. Всушност причината за
ограничување за прием на доброволци во Македонското ополчение беше двојна. Прво, бидејќи
бројот на кандидати достигна околу 25.000 луѓе, што наводно далеку ги надминуваше можностите за
вооружување и опремување на толкав број војници и второ, што Софија се плашеше да се формира
толку бројна македонска армија која би можела да им ги поремити сметките во врска со Македонија.
За се стават под контрола македонските доброволци, на 25 септември 1912 година, генерал Фичев го
назначи и составот на македонско-одринските дружини. Нивното раководство беше доверено на
началникот на Деветта дивизиска област генерал-мајор Никола Генев, додека за негов помошник
беше назначен охриѓанецот потполковник Александар Протогеров и за началник на штабот мајорот
Питер
Дрвингов
од
Кукуш.
До 26 септември, Штабот на Македонското ополчение располагал со 6.500 доброволци и само со
шест офицери. На 28 септември, покрај имињата на тројцата офицери Стефан Николов, Димитар
Атанасов Думбалаков (од Сухо, Егејска Македонија) и Стојан Величков се приклучени и други
бугарски офицери. Следниот месец, местата на командири во армијата на Македонското ополчение
беа делумно исполнети, со претежно помлади офицери, без речиси никаква искуство во армијата. На
почетокот на октомври 1912 година, пристигнале уште 3.993 доброволци, 165 подофицери, резервни
офицери
и
7
офицери
од
кои
се
формирале
уште
шест
дружини.
Формацијата на доброволните баталјони ја изработил Дрвингов. Бројната состојба на баталјонот
требало да изнесува 1.079 лица. Во еден баталјон имало четири чети од по 215 луѓе, една неборбена
чета и органи за опслужување. Борбените чети се состоеле од четири вода по 49 луѓе и органи за
опслужување. Водот се состоел од шест одделенија со по осум луѓе. До крајот на септември 1912
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година, од македонската емиграција биле формирани пет баталјони: Дебарски, Скопски, Битолски,
Охридски
и
Солунски.
Освен редовното Македонско ополчение, од вкупниот број на формираните чети во Бугарија при
крајот на септември 1912 година, во Македонија биле префрлени 52 партизански чети, од кои 17 во
Битолскиот
округ.
Од 11 октомври 1912 година, 12-те баталјони од Mакедонско-одринското ополчение беа сведени на
три бригади. Првите четири баталјони ја формираат првата бригада, следните четири – 2- та, а
последниот – 3-тата бригада. За команданти на бригадите кои ги уживаа правата на командантите на
полковите, беа назначени поттполковниците Стефан Николов, Антон Пчеларов и Александар
Протогеров.
ЦК на Македонската револуционерна организација и многу истакнати македонски дејци сметаа дека
македонските бригади треба да се испратат на македонскиот фронт, но според бугарските
историчари поради инсистирање на српската влада Бугарската главна команда ги испратила во
Тракија. По добивањето на оружјето, трите бригади на македонското ополчение се упатија кон
Источниот фронт на 17 октомври 1912 година, каде што земаа учество во борбите кај Саранл, Фере,
Дедеагач,
Мерхамли,
Малгара,
Булаир
и
Шаркој.
На Тракискиот фронт Штабот на Македонско-одринскиот полк бил распуштен, а бригадите
препотчинети. Првата бригада е ставена под команда на Хајреболскиот одред, втората добила
задача да се концентрира југоисточно од Мустафапаша (денес Свиленград) и да настапува кон
Димотика и Дедеагач. Третата бригада влегла во состав на Ѓумурџинската група, односно во
Крџалискиот одред. На 7 ноември 1912 година започнале борбените дејства. Македонските
доброволци, се покажале мошне борбени и успеале уште во првиот налет да ги принудат силите на
Јавер-паша на повлекување, при што Турците имале бројни загуби. Во меѓувреме биле формирани
уште три доброволни баталјони: Кукушкиот, Воденскиот и Штипскиот. Со нив била засилена секоја
бригада со уште по еден баталјон. Во декември 1912 година, откако се исполнети поставените
задачи,
партизанските
чети
и
одредите
се
официјално
распуштени.
Едно од најинтересните знамиња на четите на Македонско-одринското ополчение е знамето на 7 –
мата Кумановска Македонско-одринска дружина, која подоцна влегува во состав на Втората бригада.
На знемето кое е предадено на дружината на 4 октомври 1912 година стои напишано „Синови
Македонци! Додете да скиниме ланците на ропството“. Ако тогаш во 1912 година имало Македонци и
македонски баталјони, кои се бореле за слобода на Македонија, каде исчезнале тие во бугарската
историографија?
ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА ПРИФАТИ И МОЈАТА 103 КНИГА, „МАКЕДОНЦИТЕ ,
БАСКИТЕ И МАЈИТЕ СО ИСТ ЈАЗИК “ КАКО 35- ТА КНИГА, А И КАКО 8- МА НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
На 04.04.2018 ја објавив мојата 103- та книга со наведениот наслов, на германски е 8- ма книга, со
224 страни. Таа денес (23.04.2018) е поставена на нејзиниот каталог под бр. 1. Со книгава ги
заокружив сите мои пишувања со мноштво биолошки методи за кои сум се образувал во средноБитола, факултет- Скопје, научен сорабитник 4 години (02.11.1972 до 04.11.1976) во БЛТ- Груб кај
Минхен и докторирање исхрана во Виена. Со тоа дадов свој допринос за белата раса како еден
народ со еден јазик, за Македонците со говори од постледено доба, за нивните преселби итн. Се
надевам, ќе ме служи добро здравје и расположени понатаму нешто да пишувам. Јас им благодарам
на Германската национална библиотека, Европската, Баварската државно библиотека, кои мене од
мртвите ме оживеале, за моето мртвило од 20.05.1991- останав без работен однос и право на
вработување, од 1995 до 2005 година наполно гладував, навредуван од МАНУ- прогласен дури лаик,
кој до денес лае за сè наше.
На 240-мина им се допаѓа написот, со 19 споделувања и преку 52 честитка како коментари.
ХАНС- ЛОТАР ШТЕФАН ПИШИ: „ВО 1870 ГОД. СУЛТАНОТ ДАДЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА АВТОКЕФАЛНАТА
БУГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА, ЕГЗАРХИЈАТА. ПОДОЦНА СУЛТАНОТ СЕ ФАЛЕШЕ ДЕКА СО
ТОА НАБИЛ КЛИН, КОЈ ЌЕ 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 БЕШЕ ПОВОД МАКЕДОНЦИТЕ ДА ВЕЛАТ, НИЕ НЕ САКАВМЕ ДА БИДЕМЕ ГРЦИ, СЕГА
ЛИ ЌЕ БИДЕМЕ БУГАРИ. ЗАКЛУЧОКОТ Е ЕДНОСТАВЕН- МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОЈА МАЈКА ЦРКВА.
ГРЦИ И БУГАРИ БИЛЕ САМО ЦРКОВНИ НАРОДИ НА СУЛТАНОВА ЦАРИГРАДСКА ПАТРИЈАРШИЈА И
СУЛТАНОВА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА- БЕЗ ЕТНИЧКИ ГРЧКИ (АТИНА) И БУГАРСКИ НАРОД (СОФИЈА)
БУГАРИТЕ ТВРДАТ, ТИЕ ЈА ОСЛОБОДИЛЕ БУГАРИЈА , А НЕ РУСИТЕ - БУГАРИТЕ ЛАЖГОВЦИ
07/03/2018, Religia-mk.
Шокантен настап на рускиот патријарх – бугарскиот претседател доби руска лекција во својот кабинет
Рускиот патријархКирил без никакви дипломатски ракавици му соопштил на бугарскиот претседател
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Румен Радев, и тоа во неговиот кабинет во Софија дека Бугарија ја фалсификува историјата,
негирајќија улогата на Русија во ослободувањето на Бугарија од османската власт. Рускиот
Патријарх Кирил, чија прес служба го објави и видеото од средбата, на моменти и со повишен тон,
шест минути му држи лекција по историја на претседателот на Бугарија, а Радев внимателно само го
слуша.
Настапот на Патријархот Кирил, повеќе наликуваше како на настап од политички комесар, кој дошол
во Софија да пренесе јасна порака за Бугарија.
Патријархот Кирил неколкупати му посочува на Румен Радев дека е разочаран од сознанието дека
Бугарија, за која Русија дала крв, ја негира улогата на Москва во нејзината слобода.
Погледнете го ова шоу на поглаварот на Руската црква од средбата со бугарскиот претседател.
БУГАРИТЕ ВО БУГАРИЈА ЌЕ ПОСТАНАТ МАЛЦИНСТВО - ОСТАВЕТЕ ГИ НА РАЈАТ МАКЕДОНЦИТЕ
Место Бугарите да се залагаат, тие во Бугарија да опстојат како мнозинство, тие ќе постанат во неа
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. Во Бугарија
ќе преовладуваат Циганите и Турците. Радувајќи се со пропастот на Македонците, Бугарија ја губите.
Јоханес Хан, во 2013 година од Брисел порачува: "Во Бугарија за 20 годиниќе нема Бугари!"
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.
ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 2:0- 1:0 БЕЗ ШКИПТАРСКИ И 2:0 СО ХОМЕРОВИТЕ МАКЕДОНЦИ (ЧУЛКАС )
Во Р .Македонија за вистината на Македонците затаиле во 20 и 21 век МАНУ, историчарите...Ова
било повод да се донесе Расистичко- фашистички Рамковен договор во полза на турски колонисти
Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари) со шкиптарски јазик на најмалото малцинство во
Р .Македонија, Шкиптари како 10% се само 1,47%, според задраствените исправи- Геги (Черкези и
Татари) се 90%. Ова не е сè, дури шкиптарскиот јазик да биде втор службен јазик во македонската
држава- тој е турски=монголски поради што Арнаутите=Одмениците грешат во родовите на нашиот
Хомеров јазик, кој бил словенски (Пасоф- 1815)... и македонски (Чулкас- 1907)... Ненародната власт
на Немакедонците и македонските изроди имаат намера да го сменат името и сè македонско за две
недели, изолирајќи го претседателот на Р .Македонија кој има уставни одредби да ги штити
државноста на македонскиот народ, македонскиот јазик и македонската култура. Бидејќи против
Македонците останале Европа и САД со НАТО кои делуваат во полза на турскиот мафијашки
тн.народ Арнаути, како и во полза на циганска Елада да се бриши сè македонско и Татарстан=
Бугарија со фалсификат историја, Претседателот на државата мора да допринесе во полза на
македонскиот народ, и тоа само со вистината за Македонија нејзиниот Македонски народ со
Македонски јазик, а тоа е само пред сета светска јавност да ја претстави книгата на еладскиот
лингвист Чулкас, кој во 1907 година објавил дека Леринчани имале Ран- хомеров јазик со 4000
зборови. Ако се земји во предвид дека неписмениот човек употребува 800- 1000 збора, а Арнаутите
биле неписмени (Фалмерајер...), со приложувањето на книгата на Чулкас кој од Циганите во Елада
бил ликвидиран дека тој ја кажал вистината, неговата книга ќе ја оконча сета вистина, Македонците
се домороден народ со мноштво говори од постледено доба. Само да се потсетиме што рекол
египетскиот крал Псаметик (7 век п.н.е.), Фригите=Бригите биле постари од Египтјаните. Тој бригиски
говор бил брсјачкиот, спореди со Херодот (5 век п.н.е.) на иста местоположба, е македонски службен
јазик на когопишел и Втор Хомер (Омер) Григор Прличев- тој своите ги советувал тие да пишат само
на брсјачки, но не и на бугарски јазик. Ова што јас го предлагам за Претседателот на државата, кој по
изгледа само тој мора да ги решава сите неправилности и самоволии извршени од страна на
Немакедонците и македонските изроди, е наша последна можност, со книгата на Чулкас да се
прекине за сè македонско, затоашто ние сме свои на своето, домородниво Македонија, а
Немакедонците се колонисти и дојденци на кои им следат само граѓански права. Јас се извинувам,
што го повикувам Претседателот на Р.Македонија, тој да ја земе книгата на еладскиот лингвист
Чулкас, кој бил Влав од Костур и учител во Битола, да ја претстави пред нашата и светската јавност,
еладскиот народ бил вештачки со еладски јазик само од 1868 година, кој настанал од македонскиот
коине (тн.старо-грчки) од Александрија, и бидејќи коине произлегол од староегипетскиот, тој не е
разбирлив со Хомеровиот јазик.
БИОЛОШКИТЕ МЕТОДИ ПОТВРДЕНИ СО ОНА ШТО ГО ПИШИ ХЕРОДОТ (5 ВЕК П.Н.Е .), КОИ СЕ
САМО КАЈ МЕНЕ ВО СВЕТОТ, КАЈ НИКОЈ ДРУГ, ПОТВРДИЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ НАЈСТАР НАРОД
Мојот животен пат беше трновит, како дете на касап, во споредба со другите семејства на баирот во
Битола, многу подобро живеевме. Во 1959 година се раскина бракот, оттогаш почна сиромаштијата
на мојата мајка со три машки деца. На таа огромна сиромашија нашата мајка со своите две раце си
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се бореше, не хранеше и облекуваше според своите можности. Сиромаштијата ме натера јас да учам
во XII класа во Поморското подофицерско војно техничко училиште во Пула- Хрватска, што беше по
1960 година. Јас тогаш сфатив дека нас Македонците не лажат, ние сме биле Словени, дојденци од
Заткарпатите. Ова го утврдив многу едноставно. Во Пула како питомец сознав, ние Македонците со
Србите и Црногорците сме биле Словени, дојденци од Заткарпатите, а Словенците и Хрватите биле
Илири. Јас како детиште радознал, ги запрашував Словенците и Хрватите, зошто вие не саката да
бидете Словени, што ние само тоа го учевме. Безброј пати беше одговорено, ние сме Илири, никако
Словени, одрватна раса. Ова за одвратна словенска раса дознав кога започнав да пишувам книги,
дело на Рим, што трае од VIII век со Бонифациус против Склавините- Склавини имало источно од
реката Рајна, кои Апостол Бонифациус ги покаталичувал. Да не се изуми, и Хитлер говорел за иста
одвратна словенска раса која до денес се истребува. Во Школскиот центар- Пула, во Кабинетот по
поморство, видов стари поморски карти.Од нив видов дека Европа не била населена-таа била главно
населена јужно од Црно Море, ама источно и северно, а и еден мал потег северно. Ова се совпаѓа и
со староста на населбите и со ДНК- оддалеченост од југ кон север, никако обратно. Во прилог говори
и лозата- таа ја нема во Русија и западно од неа, а за нас Дионис=дианис=пианис=пианиш останал
бог на виното, во новата ера познат и како Св.Трифун. Со лозата се потврдува, Европа сè уште не е
донаселена. Бидејќи денес лозата ја нема Заткарпати, а ние си го славиме Дионис=Св.Трифун, ние
сме чеда на богот Дионис. Па го славиме Коледе со дабовото дрво, а дабот му бил посветен на Зевс.
Ова не е сè- Склавините на Балканот си го славеле склавински Хорус, кој бил египетски Хорус, а и
Кришна на Ведите во Индија. Следи Македонците останале Балканци исто со Египтјаните а и Ведите.
Бидејќи за мене беше битна топката, наследство на таткоми, кој имаше екипа „Победа“ на баирот, јас
не сакав да учам. Во Пула беше екипата Истра, чиј голман беше Гичевски од Победа- Прилеп. Нас не
ни дозволуваа да се регистрираме... Тек тогаш за прв пат решив да учам и да станам офицер. Како
питомци одевме на пракса. Во некои разурнавачи како машинци беа и Македонци, кои ми објаснаа,
за нас Македонците таа можност не постои- таа можност подоцна се промени, со промена на власта.
Оттогаш се појави великанот Васко Каранѓелвски, кој беше убиен по наредба од Белград- да нема
ништо вредно македонско, што до денес ни се свети, останавме народ без угичи=водачи на народот.
Тоа што ми го кажаа Македонците- машинци, не го заборавив, и решив да бидем избркан од школата.
Бидејќи не сакав да паднам по ниеден предмет од природна наука, а за хемија ми немаше равен, се
одлучив да паднам на предметот Тактика на пешадијата. Паѓањето беше потврдено на едномесечна
вежба...Чекам во септември да ме избркаат, тие не ме бркаат. Јас се бунев.Тогаш ме викна класниот,
и ми праша, дали ти го заврши осмогодишното одделение...Тој го извади моето сведителство, во кое
стои домаќинство, покажува недоволен успех. Тогаш тој ми рече, како што ти заврши со слаба оцена
која е писмена, и за предметот Тактика е оцената слаба која е писмена, зашто и не се брка...Веќе е
месецот октомври- уште трае истото. Не ставија за стража- тогаш решив да направам узбуна, за што
следи казна затвор, со исхрана пониска од на војник, многу пониска од она нашата на питомците.
Командат беше Адмирал корвете еден словенец, и во 07 часот го потпиша моето бркање во име на
генералот на армија Иван Кошњак чиј внук од сестра иако неспособен за војска беше мој сопитомецтогаш сфатив во ЈНА сè не е в ред. Одма се спакував, и тргнав да си бегам. Ме советуваа да се
жалам во Белград, одма ќе ме вратат, како што претходно се имаше случено повеќе пати. До Дивача
во Словенија се плашев да не ме вратат- си дојдов во Битола- требаше да продолжам во техничко...
Пак, директорот на Техничкото училиште Војневски не го почитуваше предметот од Секретеријатот
за образование...Бидејќи спород траеше предолго,една година,од октомври следната година запишав
во Средно земјоделско Битола, и тоа сточарство. Следеше факултетот во Скопје по сточарство. Па
се јавив,да полагам предвреме да го завршам факултето-неми беше дозволено.Анатомија,биохемија
...ми предаваше проф. Благој Васков,другар на Кочо Рацин.Бидејќи тогаш бев активен за Македонија,
тој ми соопшти,Кочо Рацин бил убиен по налог на Темпо...Ама професор ми беше и Томе Ангеловски,
брат на Тодор Ангеловски, првоборец, чие име го носеше моето училиште на баирот. Исто така, мој
професор беше Смиле Смилевски, брат на Видое Смилевски. Бидејќи јас бев најозбилен во учењето,
тој ме запраша дали сакам да продолжам. Јас му кажав, мене истото ми го понуди и велешанецот
Благој Васков, кој меѓувреме беше болен...Тој ми рече, во 7 часот да бидеш на факултетот. Место јас
во 7, таму бев во 6- тогаш тој идеше на работа. Тој ми рече, можеше и подоцна. Јас му одговорив, тој
е само мој проблем...Тргнав во Германија во БЛТ- Груб кај Минхен без да се најавам, не сакав да
губам време- имав пари само за патот...Следниот ден се видов со проф. д-р Херман Богнер, кој многу
ги сакаше Словените...Одма побарав аванс за да можам да живеам...докторирав исхрана во Виена.
На 04.04.1976 докторирав, одма се вратив во Битола- Скопје се пријавив на факултетот, одма бев
одбиен- тој бил установа за решавање на семејни проблеми, а не научни и стручни. Од 1990 година
до моето пензионирање 2005 година се пријавував 16 пати на Земјоделски факултет и Институт по
сточарство, Ветеринарен факултет сите во Скопје, и Виша земјоделска школа, денес Биотехнички
факултет, како и Ветеринарниот факултет во Битола. Ако поради мене не го растуреа конкурсот, што
беше нормална постапка, еве ти ги рецензиите на лица без свои самостојни трудови, со теми само во
историјата на областа... Така тие заработуваа на моја сметка. Место јас да оформам кадар, а бев
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моќен, останав исфрлен на улица, од 20.05.1991. Грешка беше што јас во 1990 година станав член и
кандидат за пратеник на ВМРО- ДПМНЕ, а судовите, обвинителството и Народниор правобранител
беа на СДСМ- со мене се исмејуваа и изживуваа СДСМ-овците. Ама и бугарашите на ВМРО- ДПМНЕ
Лјупчо Георгиевски, Димитар Црномаров и други кои ме убедуваа,јас не сум знаел кој сум бил-според
нив, јас сум бил бугарина. И ова беше повод, да напишам книга „Бугарите биле Македонци“.
Бидејќи останав без работа и право на вработување сè зафатив да пишувам книга, психотерапија
која е прескапа за лице без работен однос, и на 04.04.2018 ја објавив мојата 103- та книга, која ја
прифати Германската национална библиотека како 35-та книга, и на германски 8- ма книга. Со неа ги
завршив моите пишувања, белата раса била еден народ со еден јазик. Ова беше повод книгата да
носи таков наслов, „Македонците, Баските и Мајите со ист јазик“. Овие сознанија ги стекнав со
биолошки методи кои сум ги изучувал без прекин 12 години (4 Битола, 4 Скопје и 4 години во
Германија). Со домашните животни белата раса била еден народ со ист јазик, Европјаните биле
100% Балканци. Ова се потврди и со популациона генетика, биометрија (погрешно статистика)..., како
и генетско- географски подрачја со исхраната, на која дури денес по нешто чепкам. Па кога ги пишев
моите книги, се трудев сите мои биолошки методи да се потврдат со она што го пишел Херодот- тие
во потполност се совпаѓаат. Ова беше повод да продолжам да пишувам за вистината, а таа е една
Македонците биле народ со својот Хомеров јазик (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907...и Критјаните во 1913
година го разбирале словенскиот јазик но не еладскиот од 1868 година- тој бил реформиран
македонски јазик коине од Александрија).
ТУРСКИ СУЛТАН МЕХМЕД IV, ВЛАДЕТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА , ВАВИЛОН, ЕРУСАЛИМ , ГОРЕН И
ДОЛЕН ЕГИПЕТ...
Iz povijesti rusko-turske diplomacije
Turski sultan Mehmed IV kozacima iz Zaporožja:
Ja sultan, sin Mehmedov, brat sunca i meseca, unuk i izaslanik Boga, vladar Makedonije, Vavilona,
Jerusalima, Gornjeg i Donjeg Egipta, car nad carevima, vladar nad vladarima, nepobedivi vitez, čuvar groba
Isusa Hrista, poverenik izabran od Boga lično, nada i uteha muslimana, zaštitnik i branitelj hrišćanstva –
naređujem vam, kozaci iz Zaporožja, predajte se dobrovoljno i bez otpora i nemojte mi dosađivati više sa
vašim napadima.
Kozaci iz Zaporožja Mehmedu IV:
Tebi turska satano, brate i druže crnog đavola, sekretaru Lucifera samog, pozdrav. Kojeg si ti đavola vitez,
mamu ti tvoju? Tvoje armije se ne bojimo uopšte, na zemlji i na moru u našim čajkama borićemo se protiv
vas sotona do poslednjeg. Ti nekrstu, zveri Vavilona, skrnavitelju svetog Jerusalima, jebaču koza iz
Aleksandrije, svinjska glavo Egipta (Donjeg i Gornjeg), jermenska svinjo i tatarski jarče, konjokradice iz
Kanajameta, zlikovče iz Anadolije, unuče đavola lično, budalo, ti svinjski brabonjče, magareća guzice i
klovne iz Hada, mesarsko pseto, nekrštena volino, neka đavo nosi tebe i sve Turke. To je sve što mi kozaci
imamo da kažemo, gadan si i svojoj majci, a kud hrišćanima da vladaš. Datum ne znamo, jer kalendar
nemamo, mesec je na nebu, godina u knjizi, nama je isti dan ovde ko i tebi tamo. Ti i tvoji Turci možete nas
poljubiti u dupe.
ОД ПРВИТЕ ПЕТ АВТОРИ КОИ ПИШЕЛЕ ЗА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА ВЕЌЕ ДВАЈЦА СЕ ПОЧИНАТИ
На почетокот на осамостојувањето на Р.Македонија се јавив со напис во Нова Македонија. Тој беше
за Драган Богдановски, чиј весник Македонска нација го купував на Главната железничка станица во
Минхен, каде престојував четири години. Бидејќи знаев дека постојат на секој чекор кодоши, тогаш не
се приклучив. Редовно читав за убиството на Б.Шамбевски од нашинци, како и страдањата на други.
Такво беше страдањето и на Драган Богдановски, што го пишев во Нова Македонија- тоа беше пред
тој да се врати во неговата Македонија. Пишував во Дело за Албанија на Кавказ... Редовно пишував
во Македонско сонце. Па со самата промена на редакцијата, мене не ми беше дозволено повеќе да
пишувам- според мене Македонците биле Македонци, никако Словени- дојденци од Заткарпатите.
Потоа во Македонска фаланга- Прилеп редовно пишував. Таму објавив напис „Свињите ја изигруваат
грчката историја“- Во Грција имало Цигани потврдено со свињата итн. Во ова време пет автори се
бавевме со античка Македонија: Ташко Белчев, Васил Илов, Душко Алексоски, Симе Пандовски и јас
(Ристо Ивановски)-тие пишеа за посебни теми, кои се надополнуваа, што беше одлично за во целост.
Во 1996 година од страна на Тихомир Стојановски, асистент на Факултетот за драмска уметност, сега
професор, и јас бев повикан во Салон 19/19- Скопје како предавач со другите кажани. Бидејќи јас бев
материјално неспособен, не бев присутен. Следеше и 1997 година. Предавањата ги водеше Тихомир
Стојановски со под Скрб и утеха. Бидејќи јас и Симе Пандовски бевме битолчани, тој не смести во
станот на неговиот брат, кој не бил дома... Уште два пати бев поканет, за чие сместување си зел
обврска Тихомир Стојановски, што беше во куќата на родителите на неговата мајка. Ова го пишувам
само заради тоа што само тој се обврза за мене, никој друг. Со Тихо Стојановски ја носевме по сите
амбасади во Скопје првата книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998). Во Руската ја

44
предадовме книгата-потоа ми јавија само јас да влезам.Кога влегов внатре, во амбасатата се читаше
посветата на мојата книга- Македонците ја создале Русија. Од амбасадата беше земена дури мојата
адреса и телефон, и ми соопштија ќе ми јават. Јас реков: бидејќи вие се залагате за Словените, а јас
за Македонците,никогаш нема да ме повиката.Тоа што го реков, тоа остана: Русите се само Словени.
Следна беше и Граѓанската инцијатива во Прилеп, која не повика и нас (Симе Пандовски и Ристо
Ивановски)... Се договараше да се издаде еден заеднички билтен од повеќе автори. Ракописите беа
предадени. Но како што бидува, тоа пропадна... Почина мојот сограѓанин Симо Пандовски, повратник
од Торонто. Иако тој своето семејство си го заложил за неговата Македонија, чест за неговиот вечен
живот му беше приредена само од прилепчани. Благодарение на прилепчани, во Домот на културата
Битола, малата сала, беше одржан годишен парастос.Тогаш беа присутни многу почитувачи на Симе.
Од страна на д-р Ѓорѓе Иванов, професор на Правниот факултет и д-р Љ.Кекеновски професор на
Економски факултет, двата во Скопје,во имотот на професорот Кекеновски се собиравме повеќе пати
со желба да се создаде едно здружение со име Македонски институт или Македонска цивилизавија,
собирајќи ги сите автори од повеќе генерации. И тие заложби пропадна, беше внесено сосем трето
име кое не беше договорено итн. Тогаш Ѓорѓе Иванов беше избран за Претседател на Р.Македонија,
а со неговиот реизбор за Претседател знам дека тие повеќе не се собираат. За Иванов и Кекеновски
голема благодарност што тие беа носители за едно здружение, кое конечно ќе не обединеше во една
целина, што до денес го нема. Јас секогаш сум се залагал за обединување, но никогаш со успех. Ова
беше повод да отворам ФБ - страна: Пелазги, Библиска Македонија до 1808 година до реката Дунав...
Georg Kastriot - tn. Skenderbeg и Risto Ivanovski. Секогаш знаев, само обединети до конечна победа.
Почина и најстариот од нас петмина, кои беа први предавачи, Ташко Белчев. Секако, кој друг ако не
пак само Тихомир Стојановски со својата група пријатели и придружници за него снимија филм. Ова
посебно го пишувам,затоа што Тихомир Стајановски и како професор останал доследен сè до
денес...
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ САМО КАКО МАКЕДОНЦИ
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
БИДЕЈЌИ СУЛТАНОТ МЕХМЕД IV ВО 1675 ГОДИНА ГО ИСПРАТИЛ ПИСМОТО ДО ЗАПОРОШКИТЕ
КОЗАЦИ, ВО КОЕ СЕ ГОВОРИ ЗА МАКЕДОНСКОТО, МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТОЕЛЕ И ВО 1675
ГОДИНА- ИТЕН ПРЕКИН ЗА СЕ МАКЕДОНСКО СО ЦИГАНИТЕ ГРЦИ, АЛБАНЦИТЕ И
ТАТАРСТАН=БУГАРИЈА
„ Јас, султан и владетел на Блескавата Порта, син на Ибрахим Први, брат на Сонцето и Месечината,
внук и намесник Божји на земјата, Владетел на Царствата Македонско, Вавилонско, Ерусалимско; на
Великиот и Малиот Египет, Цар над Царевите, Владетел на Владителите, ненадминатиот рицар, од
никогонепобеден воин, владетел на дрвото на животот, непоколебен бранител на Христовиот Гроб,
управител на Бога, надеж и утешител на Муслиманите, страшилиште и Велик Заштитник на
Христијаните, ПОВЕЛУВАМ вие, запорошките казаци да ми се предадете доброволно и без секакво
спротивставување, вашите напади да не ме беспокојат! Се наведува година, месец и ден на
издавањето на ферманот Во потпис Султан Турски Мехмед Четврти Одговор на запорошките козаци
до Турскиот Султан Ти, султане, ѓаволе турски, на проклетиот ѓавол брат и другар, на самиот
Луцифер секретар! Каков, по ѓаволите рицар си ти, кога не можеш со гол гъз еж да смачкаш? Ѓаволот
сере, твојата војска јаде, Нема да успееш, кучкин сине, синовите христијански под себе да ги имаш,
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од твојата војска не се плашиме, по земја и вода ние со тебе ќе се биеме, да и се нае*еме на мајка
ти. Вавилонски готвач, македонски водонос, ерусалимски пивовар, александријскидерач, на
Големиот и Мал Египет свињар, ерменски крадец, подолен злосторник, татарски евреин, каменски
џелат, на целиот Големи и мал Египет палјачо, а за нашиот Бог – глупак, на самата аспида внук, а на
нашиот к*р – закачалка, со свински лик, коњски гъз, куче касапско, тикво некрстена, да ти е*еме
мајката! Ете така ти одговараат запорошките казаци, ништожество! Ни свињите на христијаните да ги
пасеш не си способен! наместо датирање: Датата не ја знаеме, зошто календар немаме, месецот е
на небото, годината е во книгата, а денот е ист како и кај вас, да не бекнеш во задникот нас! Во
потпис Атаман Иван Сирко со сите запорошкиказаци“. (Википедија).
МОЛБА ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА
Бидејќи султанот на силеџиски начин ја укинал нашата Охридската архиепископија 1767 година, тој
на ист султанов силеџиски начин ја внел неговата Бугарска егзархија за меѓусебно да се убиваат
православните, чиј султанов клин во православието пролеало многу крв. Следи молба да се
возобнови Охридската црква, која била Павлова, па Јустинијанова и Македонска. И Цариградската
била Јустинијанова, ама без Апостол:
Молба на охридското граѓанство за обнова на Охридската Архиепископија – 1890 г.
1890 г.
До Неговата Светост Великиот Патријархво Цариград,
Ние верните поданици на Неговото Величество царот Султан Абдул Хамид од долго време немаме
црковна слобода, а од 1872 година станавме уште повеќе заблудено стадо, зашто дојдовме под
Бугарска егзархија, заблудени од бугарската пропаганда. Така и ние станавме шизматици.
Ние, Словените од Македонија, од секогаш сме имале своја црква, Охридска архиепископија, која
имаше седиште во нашиот град. Денес ние би сакале одново да си ја вратиме и така живееме во
слога со Великата црква.
Бидејќи нам ни е потребно Вашето свето благоволение по однос на нашата словенска црква во
Македонија, поради тоа Ве молиме, макар и да сме измамени од страна на Бугарите, да ни простите,
бидејќи сте благ Христов служител и да ни ја обновите нашата црква.
Покрај тоа што Бугарите не измамија и излагаа, тие ни го отфрлаат и јазикот, ни ги менуваат и
нашите свети обичаи и ја менуваат и сета наша лика и прилика. Ние тоа не можеме повеќе да трпиме
и не сакаме нашите деца да не колнат нас и гробовите на нашите предеди.
Сега ние се одделивме од Бугарите и сами сочинуваме словенски општини во Македонија, и
сочинуваме самостоен народ. Како такви, ние сакаме да имаме наша црква, наши училишта. Ние си
најдовме и наши учители, кои ги плаќаме и издржуваме.
Како такви, ние Ве молиме, Ваша Светост, да бидете наш толкувач и пред Отоманската порта, да ни
издејствувате како на Словени-православни секаква наклоност, како и дозвола за обнова на
Охридската архиепископија, дозвола за наши училишта во кои нашите деца ќе учат на својот мајчин
јазик и ќе се воспитуваат во духот на својата православна вера и црква.
Ви ја целиваме Вашата св. Десница.
Ваши духовни чеда.
(Следуваат 120 потписи на охриѓани.)
ДА ДСИП Београд ППО, Ф. 7, д. 6, п.бр. 962, 1890.
Ljupco Lazarevski Vo istoto vreme papata pustase emisari vo Makedonija za da ja primat Makedoncite katolickata vera.Od ova
proizleguva deka sultanot i papata rabotea zaedno da go raznebitat Makedonskoto tkivo.

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НЕ БИЛ СЛОВЕНСКИ ТУКУ САМО ПЕЛАЗГИСКИ. ЕВЕ ГИ ДОКАЗИТЕ : КАКО
ПРВО ХЕЛЕНИТЕ ВО ЕЛАДА БИЛЕ ПЕЛАЗГИ (ХЕРОДОТ, ПЛАТОН...) КОИ ГОВОРЕЛЕ ВАРВАРСКИ .
ВАРВАРИ БИЛЕ ХЕЛЕНИТЕ ВО ЈОНИЈА (ХЕРОДОТ), КАКО ШТО БИЛЕ И МАКЕДОНЦИТЕ , ШТО ГО
ПИШИ И ДЕМОСТЕН. МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ ( ЈУСТИН). СЛЕДИ МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ
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ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК. СКЛАВИНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ГОВОРЕЛЕ ВАРВАРСКИ ЈАЗИК
(ПРОКОПИЈ ...), КОИ ГО ОБОЖУВАЛЕ ХОРУС - ТОЈ БИЛ ХОРУС ВО ЕГИПЕТ И КРИШНА НА ВЕДИТЕ
ВО ИНДИЈА. МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПАКИСТЕН НЕ ЗНААЛЕ НИКАКВИ ЖИВИСУШТЕСТВА СЛОВЕНИ
ИСПРАВЕНИ НА ДВЕ НОЗЕ , КОИ БИЛЕ БРИГИ СО МНОШТВО БРСЈАЧКИ ЗБОРОВИ ... СО ТОА ШТО
ТИЕ НЕ ГОВОРЕЛЕ НА КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ ), КОИНЕ БИЛ САМО НАСЛЕДНИК НА
СТАРОЕГИПЕТСКИ -ПА ТОЈ НЕ СЕ РАЗБИРА СО МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК (ЧУЛКАС1907). ЕЈ ПОТПОЛНИ ТИКВАРИ И ГРОБАРИ НА МАКЕДОНСКО, ДА ВИ СЕ ИСТРЕБИ РОДОТ КОЈ
НИШТИ МАКЕДОНСКО
БИДЕЈЌИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПАКИСТАН СИМБОЛ ИМ БИЛ ЈАРЕЦОТ , БРИГИСКИ БОГ АРЕС ,
КАКО ШТО БИЛ МАКЕДОНСКИОТ КРАЛ ПИР И ГЕОРГ КАСТРИОТИС, МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ БРИГИ
Пред многу годиникај еден мој пријател ја гледав дури снимката од посетата кај Македонците во оној
Пакистан, каде што се говори, тие биле наследници на Македонците на Александар Македонски. Јас
како прво го видов богот Арес, кој до денес е македонскиот јарец, кој бил бригиски, и тој до денес ја
краси Битола дури на шеталиштетот кој се распаѓа што опстоил за сета Бригија, дури и Пеонија. Во
Библијата како богот Арес бил прикажан Александар Македонски, чија баба била од битолско и мајка
бригијка- во Арбанија на охридскии Албанија на битолски Драч бил само Бригос. Па ова било повод
македонскиот крал Пир да биде претставен како богот Арес, а со Нерон се дошло и до Епир=е пирдо денес пир е за пирење=горење на пирејот, троскот..., до пирати=горачи итн. Како Александар со
мајка змијарка, Александар е претставен со змија, а змијата било куќно животно во Бригија=Брсјакија,
и Георг Кастриотис тн.Скендербег кој бил македонски крал, наследство на имотот на Комнени, кои
биле Македонци, бил поврзан со змија (М.Барлети- 16 век). Тој бил претставен како богот Арес. Таа
врска до денес е задржана во Охрид (аре) и Битола (але- „Але шо праиш“, по-боже што правиш), што
до денес се настојува и тоа да се истреби. Ова говори, Битолчани и Охриѓани на се Словени дојдени
од џенемите. Во Битола на Саат- кулата има орел со в уста змија (Зевс), в уста те имам- те владеам,
а не богот Перун во Русија сè до со Пакистан итн. Еден влав по татко, по мајка Словен, така кажуваат
Власите, ми велеше, во Охрид, Крушево и Мијаците биле Власи- куќите биле исти како во Корча. Па
него му реков, такви куќи имале Македонците во Пакистан без тие да знаат било што за некакви живи
суштества испраени на две нозе Словени и Власи. Според Кавендниш- Линг, поимот Власи бил само
од богот Велес, кој бил словенски бог на добитокот. Следи Власите се одродени тн.Словени. Да не
се изуми, правење на сирење, вино... е исто како кај нас. Исхраната според времето на вегетација е
како кај нас, што сум го слушал и доживувал од мојата мајка со своите блиски од Демир Хисар итн.
ХРВАТСКИ ИСТОРИЧАР ПОНОВО РАЗБИЈА ЛАЖНЕ БЕЧКЕ ТЕОРИЈЕ : Памти ли слон истину о
пореклу Словена?
02/05/2018 во Говори Србија
У народу постоји фраза: "Имам памћење као слон." Њом се жели рећи да неко има добро памћење.
Ако слон већ тако памти, да ли је запамтио и истину о пореклу Словена?
Слонови су фасцинантне животиње. Највећи копнени сисари на земљи, добри пливачи, а могу трчати
брзином од 40 километара на сат. Живе и до 70 година. Верује се да сахрањују своје мртве, а њихове
посмртне остатке врло је тешко наћи. У време плеистоцена на Земљи је живело више од 300 врста
слонова (плеистоцен је трајао од пре 2.5 милиона година, па до пре 11 500 година).
У југоисточној Европи слонови су живели најмање до пре 10 000 година, нађени су фосили и кости
слонова на Кипру, Криту, Цикладима и другим грчким оствима у Егејском мору, као и на Малти и
Сицилији. Један од главних симбола Сицилије је слон, а на главном тргу у сицилијанском граду
Катанији, људи се налазе „код слона“, као у Београду „код коња“. У време Лепенскогвира (прва
европска цивилизација), последњи слонови су још увек живели у Европи. Опет долазе 218. пр. Кр.
кад су нажалост изгинули код Требије, у битци између Ханибала и Рима. У време римскогцарства
били су присутни, а након тога се у Европу враћају тек у 16. веку, када их из својих колонија доводе
Португалци.
У свим европским језицима реч за слона је по правилу варијација латинске риечи „елепхантус“. Али
не и у словенским. У свим славенским језицима реч за слона је слон. У свим, без изузетка. Како се
десило да Пољаци, Чеси, Словаци, Словенци, Хрвати, Срби, Македонци, Бугари, Руси, Бјелоруси и
Украјинци имају исту реч за слона?
По званичним хипотезама, словенски језици су настали 1000 година пре Христа, кад слонова већ
одавно није било. Ако су се Словени разишли у 7. веку, њихови језици су се до појаве слонова у
Европи самостално развијали готово хиљаду година!
Ако поверујемо бечко-берлинској секти да су се Словени у 7. веку раселили, онда смо у великом
проблему. Испада да су сви Словени кад су се након хиљаду година раздвојености срели са риечи
„елепхантус“ за њу измислили назив слон, независно једни од других. По том сулудом сценарију
Пољаци сазнају за појам „елепхантус“ и измисле реч „слон“, исто направе и Бугари и Руси и Срби и
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Словенци.
Постоји и друга опција. (Прото)Славени су индијанци Европе. Одувек су живели гдје и сада живе, од
Јадрана до Балтике, од Солуна до Великог Новгорода. Запамтили су слонове, јер су у време
Лепенскогвира живели заједно са њима (могуће је и да сама реч „слон“ долази од поклича „заан“
којим су ловци крајем неолита, млађег каменог доба, упозоравали на долазак слона). Јер су
(прото)Славени ти тзв. Аријевци који су основали ведску цивилизацију у Индији, где су око 1100.
година пре Христа слонове почели употребљавати у ратовима. Јер су били у трупама Александра
Великог који је користио слонове. Јер су живели у Римском царству и дали чак 19 римских
императора.
Бечко-берлинска секта од нас прави слонове. Али речи памте боље од слонова, па реч „слон“ чува
сећање на наше истинско порекло.
ЦАР САМУИЛ НЕМАЛ ВРСКА СО БУГАРИТЕ - ЦАРОТ БОРИС БИЛ МРТОВ ...
Георги Острогорскипиши: „Првиот самостоен потфат на Василиј II бил неговиот походна Балканот,
во 986 г. Смртта на Јован Цимискиј ги ослободила непријателите на Византија од силниот притисок, а
граѓанската војна, до која дошло потоа, им пружила можност да стапат во акција. Особено
далекусежни последици имало слабеењето на византиската централна власт на Балканот. Во
Македонија во 976 г. избувнало востанието под водство на четворица ‘комитопули’- синови на
комесвојводата Никола. Востанието зело големи рамери. Претворувајќи се во борба за
ослободување на византиската власт, тоа ги преминало пределите на Македонија и постепено го
зафатило најголемиот дел од Балканскиот Полуостров. Известен за акцијата на Комитопулите,
симнатиот бугарски цар Борис со својот брат Роман побегнале од Цариград, но настрадал при
преминот на границата. Роман се спасил, но тој не можел да ја спаси круната, бидејќи Византијците
го скопиле. Водството во борбата, а потоа и царската круна му припаднала на најмладиот комитопул,
на смелиот и енергичен Самуил; двајцата постари негови браќа Давид и Мојсеј, загинале во борбите
а третиот Арон подоцна бил убиен од Самуил“.
Па „во Македонија во 976 г. избувнало востанието под водство на четворица ‘комитопули’...“, а
„симнатиот бугарски цар Борис со својот брат Роман побегнале од Цариград, но настрадал при
преминот на границата. Роман се спасил...“, но тој „Византијците го скопиле“- бугарскиот наследник
бил „скопен“. Крај со Бугарија.
Се разликувале посебно Македонија и Бугарија со Татарите со свој татарски јазик.
Секако најбитно е што секој владетел може да има само една црква: бугарскиот само Трновска
црква, а Самуил само Охридската црква. Со тоа што поглаварот на Трновската црква бил под
поглаварот на Цариградската црква патријархот, кој бил директно под царот во Цариград, всушност
никогаш немало самостоен цар со своја црква- бугарскиот цар било изигран. Напротив,
архиепископот на Охридската црква не бил под цариградскиот патријархтуку директно под царот
Василие II Македонски. Следи да биде архипеископот во Охрид самостоен, а патријархот во Трново
бил под цариградскиот патријарх. Бидејќи ова е најсуштинското,бугарската историографија до денес
се служи со лаги-Бугари лажговци.
ПОВИК ДО ВРШКИТЕ НА ВМРО - ДПМНЕ И ДРУГИТЕ МАКЕДОНЦИ ИТНО ДА ЈА ПРИФАТАТ КНИГАТА НА
ЧУЛКАС ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), КОЈ ПИШЕЛ МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЛЕРИН

ИМАЛЕ 4000 ХОМОРОВИ ЗБОРОВИ , А НЕПИСМЕНИОТ ЕЛАДЕЦ УПОТРЕБУВАЛ 800- 1200 ЗБОРА ,
БЕЗ ЕЛАДЦИТЕ ДА МОЖАТ ДА НАПИШАТ ЕДНА КНИГА ЗА КОЈА СЕ ПОТРЕБНИ 3500 ЗБОРОВИ ,
ЧИЈ ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОДИНА БИЛ РЕФОРМИРАН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КОИНЕ (ТН.СТАРО ГРЧКИ) НАСЛЕДНИК НА СТАРОЕГИПЕТСКИОТ КОЈ НЕ СЕ РАЗБИРА СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
НА ХОМЕР , А ВТОР (ДЕФТЕР =ДЕ ФТЕР = ВТЕР = ВТОР ) ХОМЕР БИЛ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ . АКО СИТЕ
НАШИ МАКЕДОНСКИ ИЗРОДИ ВО ВМРО - ДПМНЕ, ДРУГИТЕ МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ И ПОЕДИНЦИ
НЕ ЈА ПРИФАТАТ КНГАТА НА ЕЛАДСКИОТ АВТОР ЧУЛКАС, СО ХОМЕРОВИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ СЕ
ИЗИГРУВААТ ЦИГАНСКИТЕ ГРЦИ СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУНЕНТ БУЗУКИ , НЕПИСМЕНИТЕ
ШКИПТАРТИ ВО 19 ВЕК (Ф. Ј. ФАЛМЕРАЈЕ Р ...) СО РЕФОРМИРАН ЈАЗИК 1972 ГОДИНА КОЈ ГЕГИТЕ
(ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) ВО ЦРНА ГОРА ДО 1980 ГОДИНА НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ , И БУГАРИТЕ СО СВОЈ
ВТОР ЈАЗИК ВО 2/2 НА 20 ВЕК (ХАНС- ЛОТАР ШТЕПАН). АКО НАВЕДЕНИТЕ НЕ СЕ ОДЛУЧАТ ПОД
ИТНО ДА ЈА ПРИФАТАТ КНИГАТА НА ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ И
СЕ ХОМЕРОВИ ЧЕДА, ЌЕ МОРА МАКЕДОНЦИТЕ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОД ПАРТИИТЕ И ЛИЧНОСТИТЕ
СО СВОИ ЗДРУЖЕНИЈА КОИ СО ДЕЦЕНИИ ОД 1990 ГОДИНА ДО ДЕНЕС ЈА ГНАСАТ МАКЕДОНИЈА
-СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ ПРВ СЕ ОГЛАСИ И ЈА ПРИФАТИ КНИГАТА НА ЧУЛКАС ЌЕ БИДЕ ВЕЧЕН ЗА НАС.
РУСИТЕ МАКЕДОНЦИ: 1) ДВОГЛАВ ОРЕЛ НА МАКЕДОНСКАТА ДИНАСТИЈА И 2) СВЕТИ ЃОРЃИЈА
Со царско поврзување на Русите со Источното Римјани(Ромејци),двоглавиот орел го презеле Русите.
Па тие во него го вгнездиле Свети Ѓорѓија, кој само во Македонија- поточно Бригија=Брсјакија- станал
коњаник. Инаку тој во Кападокија никако не бил коњаник. Како коњаникот Свети Ѓорѓија бил воинот
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Крали Марко, што се гледа во Прилеп.Па за врската на Русите со Македонија говори Еремиј Русо, Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци- јазик на Хомер (Чулкас- 1907)...
МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ И РУСИТЕ БИЛЕ ЕДЕН ИСТ НАРОД СО ИСТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК СО ИСТИ
ГОВОРНИ ОДЛИКИ БЕЗ 6 ПАДЕЖИ СО В - Н-Т, ПРАВОСЛАВНИ И СО МАКЕДОНСКИОТ КАЛЕНДАР
Македонците, Србите и Русите биле еден те ист народ со Хомеров јазик кој бил словенски (Пасоф1815...) и македонски (Чулкас- 1907, Киндер и Хилгеман...), дури со исти говорни одлики со в-н-т, што
се чита кај Олга Луковиќ- Пјановиќ, која пренесува повеќе српски автори, наведени во мноштво мои
книги.Следи во Македонија, Србија и Русија поимите се правеле само со в-н-т (пушкава- пушканапушката), а без шесте падежи од на македонскиот тн.старо-словенски јазик, кој произлегол од јазкот
коине, кој бил македонски само од Александрија, чија прва граматика и прв речник биле составени
300-та г.п.н.е. во Александрија, каде делата на Хомер биле преведени на коине и тоа во 3 век п.н.е.
Со тоа што коине произлегол од старо-египетски, коине не се разбирал со Хомеровиот јазик. Бидејќи
еладскиот јазик произлегол од коине, со еладскиот јазик не се разбира Хомеровиот јазик кој бил само
словенски, а во Елада во 19 век имало само Словени (Фалмерајер (1836...), со свој словенски
акцент ... и само словенски темен вокал (Фасмер- 1941). Темниот вокал и правењето на поимите со вн-т го отфрлил Вук Караџиќ, а го внел тн.старо-словенскиот со 6 падежи, а народот говорел
безпадежно. Со тоа во времето кога се обединувале Германците со јазикот на Лутер кој бил
тн.Словен, а нив ги обединал тн.Словен Бизмарк, чија мајка се допишувала со Петар Велики дека тие
биле ист народ, а Катерина Велика била најголемиот автор кој се борел за обединување на
тн.Словени, со најубави а и најпрекрасни дела за нејзиниот мајчин и татков јазик, само тн.словенски,
Вук Караџиќ бил заведен од Браќата Грим, Гете... тој да создаде нов јазик одбивајќи го рускиот кој
бил само македонски тн.старо- словенски.И покрај руски се појавил и српски народ со посебен српски
јазик.Наспроти обединувањето на Германците со јазикот на Лутер и обединителот Бизмарк во 19 век
со протестантскиот јазик на србинот Лутер, се раскинало тн.словенско ткиво, како најголем злостор
направено од модернистите на Русија и Србија, што било под влијание на Французите и Германците
употребувани јазици во наша Русија... Како што се одвоиле Русите и Србите со своите јазици, дело
на модернистите под влијание на Французите и Германците, кои дури во 16 век биле канибалисти
(Х.Џ. Велс), тие ќе се обединат со откажувањето на рускиот јазик со кој прв постигнал успех Пушкин и
српскиот на Вук Картаџиќ од 19 век, зашто одлучуваат само Русите и Србите, повраќајќи го јазикот на
Константин Филозоф со говор од солунско, кој бил склавински=варварски=пелазгиски јазикот на
Хелените и Македонците (Херодот, Тукидид, Платон... Јустин...), што ќе биде зачеток за обединување
на 350 милиони тн.Словени, а не секоја држава да има свој посебен службен јазик, желба на рускиот
пансловенизам и германскиот пангерманизам непознати пред 19 век. Не само што тн.старословенски бил македонски, македонски бил и коине, како и календарот кој место македонски
Римјаните го преименувале во Јулианов-сè лага. ДОКАЗИ: 1) Рускиот лингвист Г.Гриниевич пиши,
исти знаци со исто значење се најдуваат во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во
Египет. Следи Русите, Подунавците, Балканците и оние Македонци во Египет биле еден те ист народ
и говореле еден те ист јазик, кој бил битолски и како од 21 век, што било дело на Македонците
Птолемеи кои биле од Пелагонија со центарот Битола главен град на Румелија до Елада со своја
соборна црква Свети Димитрија под која биле сите цркви дури на Елада со селото Атина; 2)
Битолскиот говор како бригиски=брсјачки прво лице еднина е со м (сум), второ лице с (си) и трето
лице т (ет=ит), што важи за Демир Хисар, Преспа, Охрид.... како што било и во санскритски јазик, како
прајазик на белата раса; 3) бригискиот=брсјачкиот јазик е дативен: Н (кој), А (кого), Д (кому му- нему
му, братучед чедо брату, идиоту за секој македонски тиквар и непријател на сè македонско) и се
доаѓа во Индија Ману, Меру, Зебу (=Зеву- Зевс говедо со грбка со лој а бикот бил само Зевс), Кина
Бату-кан... Јапонија аину + в (ва-на-та) + л (сонце=слонце) + к = влакину, влакнести Белци, а со
влакна се влаи, влачи, власи...); 4) Темниот вокал опстоил само тн.словенски, кој постои во сите
француски јазици (Французи се 50% без расистичко- фашистички Рамковен договор да нема ништо
македонско), во португалскиот јазик со својата Бразилија, романскиот јазик, влашкиот дури
шкиптарскиот и со монголски зборови; 5) Тн.словенски јазик бил илирски, потврдено од Виенската
канцеларија, дури со Напалеон Бонапарта со провинција Илирија во Словенија и Хрватака. Според
киевскиот Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Илирик,а и Русите имале само Дунавски традиции
без ништо руско; 6) Според британските и германските автори, Британија и источна Германија имале
илирско наследсто, 100% балканско; 7) За сточарската наука, домашните животни во Европа биле
балкански,значи Европјаните 100% биле Балканци;8)Склавини,склавина означувало област имало на
Балканот, Романија...Австрија, Германија, Франција, Шпанија (арапски извори), Северна Африка...
Бидејќи сета Европа морала да биде не само балканска со домашни животни, со илирска култура,а и
склавинска,што не се прифаќа.Кој е виновен? Рускиот пансловенизам и германскиот пангерманизам,
100% руско-германски фалсификат со 100% штета на Европа која говорела пелазгиски=тн.словенски,
како што говореле и Римјаните во 1 век н.е. (Дионис Халикарнишки), што го кријат Европјаните, дека
немало романизирање, кога Римјаните говореле само варварски=пелазгиски. Па латински јазик бил
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наследник на македонскиот коине од Лив Андроник (240 г.п .н.е.)- тој не бил Римјанин, ни Латин туку
Греик. Рим го создале Етрурците кои биле Пелазги, Венети и Раси,со рускиот бог Перун-сè само лага.
АВСТРИЈА ЗА АЛБАНЦИТЕ СО УНИШТУВАЊЕ НА СЛОВЕНИТЕ - АВСТРИЈА БИЛА СЛОВЕНСКА
Ханс-Лотар Штепан пиши: „Според една статистика од 1900 год. од 28 милиони граѓани на Австрија
само 11,3 милиоини беа Германци, а 17,8 Словени (Полјаци, Рутени, Чеси, Словенци, Срби и
Хрвати). Вкупниот број Словени во Унгарија со 5 од 20 милиони граѓани само малку го подобри
вкупниот резултат. Но, кога во 1907 год., под влијание на револуционерниот развој во Русија, во
Австрија се вовело правото на глас, наспроти 233 германски пратеници се најдоа 259 словенски“.
Словенска била Шкиптарија, денес шкиптарска- 100% злостор.
БИДЕЈЌИ ИТАЛИЈА БИЛА СЛОВЕНСКА, ВАТИКАН ЈА ЗАБРАНИЛ КНИГАТА НА ЈАН КОЛАР
Љубимир Кљакиќ наведува: „...Големиот славист Јан Колар 1853 година објавил капитален труд
Стараиталија славјанска, со преку 700 страници документација за словенското присуство на
Апенинскиот Полустров пред и за време на античкиот Рим. Коларовата книга одма се нашла на
папскиот индекс забранети книги, што е повод оваа книга да не се споменува во енциколопедската
одредница, ниту подоцните лингвистички стручњаци...“.
ДЕНЕС (08.05.2018), ОД ПО 8 ЧАСОТ ДО СЕГА (19,40 ЧАСОТ), СО ВИРУСИ ОД СЕМЕЈСТВОТО НА
КРСТЕ КРСТЕВСКИ СО СОПРУГАТА АНИЦА (МОМИНСКО ПРЕЗИМЕ ШОПОВА), СИНОВИТЕ АЦЕ
(АЛЕКСАНДАР) И НАУМ-ЧЕ ОД ГЕРФИЛД НЈУЏЕРСИ (САД) БЕВ БЛОКИРАН . КАКО ШТО ТИЕ СО
МОЕ ИМЕ А И ПРЕЗИМЕ , РОДЕН И ЖИВЕЕ ВО БИТОЛА, СО СЛИКА НА МАЈМУН СО МОЈ ЛИК СИ
ОТВОРАА НОВИ ФЕСБУКСТРАНИ, ИСТОТО ГО НАПРАВИЈА И ДЕНЕС ,НАПОЛНО СО НАВРЕДЛИВА
`СОДРЖИНА ИМ ИСПРАЌААТ ПОРАКИ ИТН. ДО МОИТЕ ФБ - ПРИЈАТЕЛИ . ВИ СЕ ИЗВИНУВАМ ШТО
ВАКВИТЕ ДУШЕВНО РАСТРОЕНИ ЛИЧНОСТИ ВО МОЕ ИМЕ ВЕ ВОЗНЕМИРУВАА -ПА ОПРОСТЕТЕ .
Risto Ivanovski Компјутерот е преспор, и самиот се идклучува по 10 минути.

Го сакаат написот 152, споделување 1 и коментари повеќе од 28.
Поради внесените вируси, што било дело само на Науме, мноштво мои ФБ- пријатели се избришале.
БИДЕЈЌИ ЕТРУРЦИТЕ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ , ЕВРОПЈАНИТЕ ГИ ОДБИВААТ СИТЕ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ
Авторите пишат, Етрурците создавачи на Рим биле Пелазги, чиј јазик бил варварски, а таков јазик
имале Склавините=тн.Словени во Македонија, кои го обожувале Хора. Бидејќи Хора бил истоветен
со египетскиот Хорус и Кришна на Ведите во Индија, Склавините во Македонија биле домородни.Ова
се потврдува со ДНК-Македонците ДНК им се блиски на Критјаните,а не на Подунавци и Заткарпатци.
Јазикот на Македонците опстоил пелазгиски=тн.словенски, како што бил јазикот на Етрурците. За да
се заскрие вистината за јазикот кој бил само пелазгиски=тн.словенски,кој се одгонетнува само со наш
пелазгиски јазик,што се врши со кирилични слова, а авторите пишат за кирилична вредност на слова,
Европјаните наполно ги одбегнуваат тн.словенски јазици. Бидејќи најбројни во Европа се тн.Словени,
се потврдува, постои заговор врз сите тн.словенски јазици. Ако кон ова се додаде дека Европјаните
не сакаат да ги замислат говорите на Словенците и Хрватите (Истраните, Далматинците итн.) за тие
да се споредат со јазикот на Етрурците, заговорот е злосторнички. И што правата Европјаните ? Тие
јазикот и писменоста на Етрурците кои биле руни во кои има и тн.Кирилични слова ги споредуваат со
јазици во Централна Азија со на Монголи и црна Африка со Црнци, но никако со на Трстани,
Истрани ...Па ова говори, Европјаните се плашат за вистината, сета Италија била тн.словенска: КиевКиево...
БИДЕЈЌИ САД, ЕВРОПА И НАТО СЕ САМО ЗА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА ,МАКЕДОНЦИТЕ КАКО БУГАРИ И
БЕЗ НИШТО МАКЕДОНСКО ЗА ЦИГАНИШТА ГРЦИ, НАВЕДЕНИТЕ НЕ СЕ СКЛОНИ ДА НЕ ПРИМАТ
НАС МАКЕДОНЦИТЕ КОИ ОД 1913 ГОДИНА ДОЖИВУВАЛЕ ГЕНОЦИТ ОД АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ ,
ТАТАРИ И ШКИПТАРИ), БУГАРИТЕ И ГРЦИТЕ СО ИНДИСКИОТ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ ,
МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОЈАТА Р .МАКЕДОНИЈА НЕМА ШТО ВО НИВ ДА БАРААТ БЕЗ ПРЕТХОДНО
АРНАУТИТЕ ЗА 19, 20 И 21 ВЕК ОТШТЕТА ДА ПЛАТАТ, ЦИГАНСКИТЕ ГРЦИ ДА ГИ ПЛАТАТ СИТЕ
ГЕНОЦИДИ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ПО ОКУПАЦИЈАТА 1913 ГОДИНА, БОМБАРДИРАЊЕТО СО НА
НАПАЛМ БОМБИ ОД БРИТАНИЈА И САД СО ЗЛОСТОРИ КОИ ТРААТ И ДЕНЕС , ШТО ИСТО ВАЖИ И
ЗА ТАТАРСТАН КОЈА ЈА ПРИСВОЈУВА МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА ФОЛКЛОР И СЕ ДРУГО . КОГА
АРНАУТИТЕ, ЦИГАНИТЕ ГРЦИ СО САД, ЕВРОПА И НАТО СЕ СПРЕМНИ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ СИТЕ
ГЕНОЦИДИ ВО ПОТПОЛНОСТ ДА ГИ ИСПЛАТАТ, ТОГАШ МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ БИДАТ СПРЕМНИ ЗА
ВО ЕВРОПА И НАТО. БЕЗ 100% ОТШТЕТУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ГЕНОЦИДИ
ОД АРНАУТИТЕ ВО 19, 20 И 21 ВЕК , ОД ЦИГАНИТЕ ГРЦИ И РУСКИТЕ БУГАРИ ОД 1913 ГОДИНА ЗА
МАКЕДОНЦИТЕ Е МОЖНА САМО НЕУТРАЛНОСТ СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ НАЈХОМЕРОВ ЈАЗИК
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СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ БИЛ ПРОТИВ АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) КОИ ВО 19,
20 И 21 ВЕК УБИВАЛЕ, ДЕРЕЛЕ , КОЛЕЛЕ , ПЛАЧКАЛЕ ... И ПРОТЕРУВАЛЕ МАКЕДОНЦИ, ПОРАДИ
ШТО АРНАУТИТЕ ОСТАНАЛЕ „ЧУМА“ НА ДОМОРОДЦИТЕ И „КРАСТА“ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ , ТОЈ
БИЛ Е И ЌЕ БИДЕ ПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ; СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ БИЛ ПРОТИВ ЦИГАНИТЕ ГРЦИ
КОИ ОД 1913 ГОДИНА ДО ДЕНЕС ВРШАТ ГЕНОЦИТ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ , ТОЈ ИМ Е ПРИЈАТЕЛ НА
МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОЈАТА МАКЕДОНИЈА СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК И ЛИРАТА КОИ ГИ
ГНАСАТ ЦИГАНИТЕ ГРЦИТЕ СО СВОЈОТ ВЕШТАЧКИ ЈАЗИК ОД 1868 ГОДИНА КАКО НАСЛЕДНИК
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ ) КОЈ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ
И ТОКМУ ЗАТОА НАСЛЕДНИКОТ НА КОИНЕ НЕ СЕ РАЗБИРА СО МАКЕДОНСКИ ХОМЕРОВ ЈАЗИК
(ЧУЛКАС- 1907, КИНДЕР И ХИЛГЕМАН...); СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ ОСТАНАЛ НЕПРИЈАТЕЛ НА БУГАРИТЕ
СО ДРЖАВА САМО ОД 1908 ГОДИНА И ЈАЗИК ОД 2/2 НА 20 ВЕК (ХАНС- ЛОТАР ШТЕПАН- 2004)
БИЛ И ЌЕ БИДЕ ПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ. ПА КОЈ ГИ ПОДРЖУВАЛ ОСМАНИТЕ АРНАУТИТЕ
СО ВЕКОВИ ДА КОЛАТ И БЕСАТ ПРАВОСЛАВНИ , КОЈ ЦИГАНИТЕ ГРЦИ И АСЕНОВИТЕ БУГАРИ ОД
1913 ГОДИНА ГИ ПОДРЖУВА ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ДА ВРШАТ ГЕНОЦИТ ? САМО САД, ЕВРОПА И
НАТО ! КОЈ ГИ ПОДРЖУВА САД, ЕВРОПА И НАТО ? ПА ЛУДАК, КОЈ НЕ Е МАКЕДОНЕЦ И ИДИОТ.
БИДЕЈЌИ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ХЕЛЕНИТЕ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ - 1815) И МАКЕДОНСКИ
(ЧУЛКАС- 1907, КИНДЕР - ХИЛГЕМАН),ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ СИТЕ РАЗГОВАРА СО НОВА ЕЛАДА
Според Херодот, Тукидид, Платон..., Хелените биле Пелазги. Пелазги биле и Македонците ( Јустин).
Пелазгискиот јазик бил варварски наведено од истите автори. Варвари биле Хелените во Јонија што
го пишел Херодот, како што биле Македонците што го истакнувал и Демостен. Следи поврзување на
Пелазги и варвари (со мало в- Хелени со големо х). Ова било повод, Склавините во Македонија кои
постојат само од 6 век н.е., а склава означува област на варварски јазик наспроти тема на коине кој
во 19 век бил таканаречен грчки јазик, говореле варварски јазик. Бидејќи македонските Склавини го
обожувале Хора кој бил истоветен со египетскиот Хорус и ведскиот Кришна во Индија, Македонците
биле домородни, што се потврдува и денес, тие сè до денес го обожуваат Зевс на кого дабот му бил
посветен (гранче за Коледе),Дионис=дианис=пианис=пианиш=опишаниаш, спореди со опиум=опи ум,
Еумен=е умен=ум мен=мин (човек) за мина (луѓе), Аминта=а минта=мин та. Па Дионис денес е Свети
Трифун итн. Сè ова говори, во Македонија нема ништо донесено северно од реката Дунав или уште
посевер Заткарпатите, потврдено со ДНК-Македонците им се блиски на Критјаните како Медитеранци
кои во 1913 година го разбирале словенскиот јазик но не еладскиот (тн.грчки) од 1868 година, што
може да се прочита во член 5 во Букурештанскиот договор, со кого Бугарија се откажала од островот
Крит, која за тоа била принудена. Во прилог говори и Ф. Ј. Фалмерајер (1836), кој наведувал во Грција
(Елада) не се говорел коине туку само словенскиот, со словенски акцент, а Макс Фасмер (1941) вели
за постоење на темен вокал, кој до денес е само тн.словенски, отфрлен од Вук Караџиќ. За доказ во
Елада живееле Словени, а не Хелени со коине, е и Силвестер (1904). Ова ни објаснува, со еладскиот
јазик од 1868 година, кого тогаш го прифатила Цариградската патријаршија, до 1904 година сè уште
не било одродено населението кое било пелазгиско со својот тн.словенски јазик, кој бил Хомеров.
Бидејќи Хелените биле Пелазги со варварски=тн.словенски јазик, коине не потекнал од Балканот. Тој
не постоел до 300 г.п.н.е.- тогаш била составена првата граматика и прв речник (Х.Џ.Велс), а делата
на Хомер биле преведени во 3 век п.н.е., што било само во Александрија. Коине бил прв христијански
јазик со Апостол Павле кој го познавал коине. Меѓутоа, тој не го познавал јазикот на Атина и Елада,
овде означен како Хомеров јазик. Па ова било само поради тоа што коине бил наследник на староегипетскиот. Токму само Кораис во Париз го реформирал коине, и од него создал еладски јазик (нов):
Пак, Херман Киндер и Вернер Хилгеман велат: „...Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал и
постојано се развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект од кој подоцна
настанале: рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, словачкиот, бугарскиот и другите
јазици, денес познати како словенски јазици, засновани врз македонскиот...“. Меиле и Веиле
истакнуваат: „...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“.
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 народен и затоа сосем друг од „класичниот грчки“ коине- само од Египет.
СО ЗАЕДНИЧКИ КАНДИДАТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Р .МАКЕДОНИЈА (ЕЛЕНОВСКИ И МАЛЕСКИ ) ДУИ
И СДСМ ПОТВРДИЈА , АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ И ТАТАРИТЕ ) ВО Р .МАКЕДОНИЈА СЕ САМО 14,7%
Вчера (13.05.2018) јавноста дознала дека ДУИ и СДСМ се со заеднички кандидати за Претседател на
Р .Македонија, и тоа Еленовски по мајка Шкиптар и Малески македонски изрод. Со наводот на две
лица со македонски имиња и презимиња, како редовна појава на Арнаутите, народот само го лажат.
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Да се потсетиме кога Арнаутите тврдеа овде и низ светот, Арнаутите во Р.Македонија биле 1.000.000
(50%), што беше повод да се оспорува сè македонско кое продолжува сè до денес со непријателите
на Македонците и само нивната целокупна Македонија, а тоа биле и останале САД, Европа со НАТО.
Кога оваа лага на Арнаутите со помош на САД, Европа и НАТО не им успеала, нивниот број самите
си го намалиле на 400.000 (25%). Меѓутоа, и 25% арнаутско учество било нормална лага. За оваа
лага пресметки направил дури германскиот амбасадор Ханс- Лотар Штепан (2004) во својата книга
„Македонски јазол“- стр. 23: „Албанците одбија да учествуваат на пописит на населението. Оттаму се
доби впечаток дека тие не би сакале да се докаже дека учеството на Албанците во вкупното
население одговара на бројката од 22,9%. Оваа бројка не и одеше во прилогна нивната намера за
уште поголема застапеност на македонската територија како и во јавните и државните институции. За
да ја достигнат бројката од 40%, колку што тие тврдеа, им требало уште неколку годинидо следниот
попис. Во меѓувреме се одобри барањето за добивање на државјанства на илегално преминатите
Албанци од Албанија и Косово, како и на бегалците кои пребегаа од Косово во првите нереди во 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%“.
Па германскиот амбасадор говори за 15,8%, а никако за 50% или 25%- Арнаутите се само лажговци:
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
го кажувале. Па сите другипроценти 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.Македонија. Тие биле/се само
едно- 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“.
Според официјалните извори, здраствените исправи во Р .Македонија се само 14,7% Арнаути, од кои
90% се Геги (Черкези и Татари) и само 10% Шкиптари. Бидејќи шкиптарскиот јазик им е наметнат на
Гегите, а Шкиптарите се само 1,47%, е доказ дека Шкиптарите останале најголеми исламски=турски
злосторници, потоа фашистички злосторници, комунистички (Титовисти, Сталинисти, Мацетунгови) и
сега на САД, Европа со НАТО да се истребат Македонците со својот Хомеров јазик (Чулкас, КиндерХилгеман), што го подржува САД, Европа и НАТО да се бриши сè македонско во полза на Арнаутите
кои во Р.Македонија се 100% исламски=турски колонисти,циганска Елада со јазик од 1868и Бугарија.
И што биле Арнаутите ? Според Ханс-Лотар Штепан, „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’.
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!?“.
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“.
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 малцинствоп може, без напор, да го мајоризира македонското мнозинство“.
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Македонците мора да се ослободат од расистичко-фашистички Рамковен договор- реципрочност со
Албанија, и од Илирида- Шкиптарите постанале Илири само од 1974 година (Александар Стипчевиќ).
ДО КОГА БАНДИТИТЕ НА САД И ЕВРОПА НЕМА ДА ГО ПОЧИТУВААТ РАМКОВИОТ ДОГОВОР ВО
КОГО АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) СО ФАЛСИФИКАТ СЕ 25%, А ЗА СУДБИНАТА
НА Р .МАКЕДОНИЈА КОЈА Е САМО МАКЕДОНСКА СО АРНАУТИ КОЛОНИСТИ ВОГЛАВНО САМО ОД
19 ВЕК (Г. ВАЈГАНД-1924) ДА РАСПРАВААТ ДВЕ МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ И СИТЕ ОНИЕ АРНАУТСКИ
УЧК- ПАРТИИ, СВЕДУВАЈЌИ ГО ОДНОСОТ ОБРАТНО , 25% МАКЕДОНЦИ И 75% АРНАУТИ - ЛУДАЦИ.
БУГАРСКАТА ЦРКВА НЕ МОЖЕЛА ДА БИДЕ МАЈКА НА МПЦ- ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА , КОЈА
НЕ БИЛА АПОСТОЛСКА ПАВЛОВА КАКО ШТО БИЛА ПЕТРОВА РИМСКАТА ЦРКВА . ТРНОВСКАТА
ЦРКВА БИЛА ДИРЕКТНО ПОД ПАТРИЈАРХОТ НА ЦАРИГРАДСКАТА ЦРКВА КОЈА НА СИЛЕЏИСКИ
НАЧИН ЈА СОЗДАЛ ТАОРЕЦОТ ОД СКОПСКО ЈУСТИНИЈАН I КАЈ КОЈ СПОРЕД Х.Џ.ВЕЛС ТЕЧЕЛА
СЛОВЕНСКА КРВ И НЕ ГО ЗНАЕЛ КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ ) ЈАЗИК КОЈ БИЛ АЛЕКСАНДРИЈСКИ А
НЕГО ГО ПОЗНАВАЛ АПОСТОЛ ПАВЛЕ . ПАТРИЈАРХОТ НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА БИЛ
ДИРЕКТНО ПОД ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ КАКО ШТО БИЛА И ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА .
ОВА ГОВОРИ ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА БИЛА САМОСТОЈНА - ТРНОВСКАТА ЦРКВА БИЛА
ПОД ПАТРИЈАРХОТ . СЛЕДИ ЗАКЛУЧОКОТ, МПЦ- ОХРИДСКА АРХИЕОПИСКОПИЈА НЕМА НИШТО
СО БПЦ ЗА ТАА ДА И БИДЕ МАЈКА НА МПЦ. ПА ТАТКО НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА БИЛ
ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ- НА ТРНОВСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА ТАТКО И БИЛ САМО ПАТРИЈАРХОТ
НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА , НА КОГО ТАТКО МУ БИЛ ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ. ЗАТОА
СЛЕДИ ЗАКЛУЧОК, САМО ЗА СВЕШТЕНИЦИ КОИ 100% СЕ ЛУДАЦИ И ИЗРОДИ ДА СЕ ЗАЛАГААТ
БПЦ ДА БИДЕ МАЈКА НА МПЦ. НАПРОТИВ , СПЦ ИМА МНОГУ ПОГОЛЕМО ПРАВО ДА СЕ МЕША ВО
РАБОТИТЕ НА МПЦ ВО ОДНОС НА БПЦ, ЗАТОАШТО ПЕЧКАТА ЦРКВА НА НАСИЛНИЧКИ НАЧИН
БИЛА ОТЦЕПЕНА ОД ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА КАКО ДЕЛО НА НЕНАДЛЕЖНИОТ ПАПА
ЗА ВРЕМЕ НА КРСТОНОСНИТЕ ВОЈНИ КОГА НЕПОСТОЕЛ ЦАР ВО ЦАРИГРАД КОЈ САМО ТОЈ БИЛ
НАДЛЕЖЕН ЗА ПРАВОСЛАВИЕТО . КАКО ШТО БИЛО СО САМУИЛ КОГО ГО КРУНИСАЛ ЗА КРАЛ И
ЦАР НЕНЕДАЛЕЖНИОТ ПАПА, ИСТО БИЛО СО ПЕЧКАТА ЦРКВА КОЈА ЗА ДА ПОСТОИ КРАЛ БИЛА
АРХИЕПИСКОПИЈА И ЗА ЦАР ПАТРИЈАРШИЈА . И КОГА ДОШЛЕ ОСМАНИТЕ КОИ БИЛЕ КОМНЕНИ
(ХАМЕР ), ШТО ГО ПОТВРДИЛ И МЕХМЕД II (ЛАНГЕ ), КОИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ (ЛАНГЕ ), ТИЕ ОДМА
ПЕЧКАТА ЦРКВА ЈА ВРАТИЛЕ НАЗАД ВО СВОЈАТА МАЈКА , ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА . ПА
СЕ ОВА ОБЈАСНУВА , СРБИЈА И СПЦ МОЖАТ ДА СЛАВАТ 1000 ГОДИНИ НА ОХРИДСКАТА ЦРКВА ,
НИКАКО БПЦ КОЈА НИКОГАШ НЕМАЛА ВРСКА СО ЈУСТИНИЈАНА ПРИМА И НАШАТА ОХРИДСКА
ЦРКВА, КОЈА ЈА УКИНАЛ СУЛТАНОТ, КОЈ СОЗДАЛ БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА - ТАА БИЛА СУЛТАНОВА .
СО ТОА ШТО АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) СЕ НАСЕЛИЛЕ ВО 19 ВЕК ВО
МАКЕДОНИЈА, НЕ ВАЖИ РАСИСТИЧКО-ФАШИСТИЧКИ РАМКОВЕН ДОГОВОР НА ЕВРОПА И САД
Арнаутите никако не ја споредуваат Р .Македонија со Франција во која околу 50% се Французи, никако
Шпанија во која Каталонците и Баските се борат да се одвојат од Шпанија, ниту за Британија која е
како Шпанија, ниту со САД каде службени јазици се француски, шпански и англиски, туку само друга
држава Швајцарија каде живеат повеќе народи со свои кантони. За ова тие да го остварат, ним им е
потребно, тие да се проглаат Илири, а Македонците дојденци Словени во 6 и следните векови, иако
сè до денес во Македонија нема ниеден материјален доказ/наод за преселби северно од река Дунав
и Заткарпатите, Македонците им се ДНК- блиски на Критјаните, никако на Дунавците и Заткатрпатци,
нивниот јазик бил пелазгиски=тн.словенски кој бил Хомеров како словенски (Пасоф-1815),македонски
(Чулкас- 1907, Киндер- Хилгеман) и Критјаните во 1913 година го разбирале словенскиот јазик, но не
еладскиот јазик од 1868 година кој произлегол само од христијанскиот јазик коине (тн.старо- грчки) од
Александрија. Бидејќи коине бил наследник на старо-египетскиот тој не се разбирал со Хомеровиот.
Бидејќи Арнаутите се свесни за историската состојба, тие вистината ја испревртуваат, и тие самите
се прогласуваат Илири, иако тие за Илири никогаш не знаеле. Александар Стипчевиќ прв пат говори,
тие биле Илири, што било само во 1974 година-тие во Битола дотогаш биле само Арнаути, потврдено
со Арнаут-маала и Маџер-маала, никако Шкиптари, Албанци, не дај боже и Илири. Со тоа што според
нив, Илири постанале и Гегите (Черкезите и Татарите) со кавказко бело капче, монголски одлики, а и
традиции, се потврдува, Арнаутите се лажговци, што народски значи, Арнаутот кога зини тој си лаже.
Бидејќи Арнаутите говорат за федерализација на Р.Македонија како Швајцарија, нивните залагање
се наполно злочинечки, затоашто Германците, Французите...во Швајцарија се домородни со своите
домородни кантони, а Арнаутите во Македонија се од 19 век- во Р.Македонија да остане само еден
Македонец, Р.Македонија ќе си биде само македонска- Арнаутите биле 100% само турски колонисти:
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
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меѓу Шар Планина и Врање. За нив велат Мекензи и Ирби, како и Шових, за околу 1 милион Гегишта.
Х. Р . Вилкинсон пиши 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 нивната број.
За Арнаутите имам напишано повеќе книги. Овде би ја наведил само: „Албанците во Р.Македонијасамо од 1780 година“ (2014), потврдено со нивни родови, наведено и од Шкиптарската академија итн.
ШТО БИЛЕ /СЕ БУГАРИТЕ ? ЛУЃЕ САМО СО НАБИЕН КЛИН ОД СУЛТАНОТ ОД КОГО ИМ НЕМА
СПАС
Ханс- Лотар Штефан 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“.
Токму ова беше повод, Македонците да велат, ние не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме
Бугари. Заклучокот е едноставен- Македонците со својата мајка црква Охридската архиепископија
која била апостолска од Павле во 1767 година ја укинал ненадлежниот султан, тие потоа морале да
бидат само Грци- припадници на Цариградската патријаршија која не била апостолска, а нејзин
создавач бил од Македонија Јустинијан I. Ова не било сè, па дури од 1870 година уште и Бугари. Од
наведеното произлегува, Грци и Бугари не биле етнички грчки народ од Атина, никако бугарски народ
од Софија туку само султанови чеда Грци и Бугари за тие меѓусебно да се убиваат, што и со векови
се случувало, а најповеќе страдале Македонците- тие не сакале да бидат ниту султанови Грци,
никако султанови Бугари, кој бил водач на муслиманите Турците со Арнаутите итн.
Па секој бугарин кој ги оспорува Македонците во 21 век тој е само лудак, а такви лудаци се создале
во Бугарија држава само од 1908 година, со јазик од 2/2 на 20 век што го пишува истиот автор. Ова
денови Македонците ги оспорувал и бивш амбасадор во Р.Македонија- лудак. По се изгледа Бугарија
наликува на лудница со оспорувачи на сè македонско.
БИДЕЈЌИ САМОИЛ БИЛ ЦАР НА СКЛАВИНИЈА , СО СКЛАВИНИ И ЗА ВРЕМЕ НА ЃОРЃИ КАСТРИОТ
(15 ВЕК ), САМОИЛ БИЛ САМО СКЛАВИН НИКАКО СЛОВЕН , НЕ ДАЈ БОЖЕ БУГАРИН ИЛИ ТАТАРИН
Семејството на Василиј II Македонски таткото на Самуил го назначило за месник. Следи семејството
на Самуил било семејно поврзано со Македонската династија. Тој се поврзал со папата...Па неговото
владеење било само во Склавинија, никако било каква Бугарија. За тоа постојат докази, царската
област била наречена Склавинија, што се гледа за време на царот Хајнрих II (1002-1024). Тогаш се
споменувале: Roma, Galia, Germania и Sclaunia. На четирите грации со свои владавини, кои
принесуваат подароци на императорот на Светоторимско Царство, Склавината била самовила, со
нејзината грација со русокоса девојка, во раката го држи Сонцето и облечена во носија. Според
некои, знамето на Самуил било црвено со зацртано Сонце. Неговиот посед го добиле Комнени.
На кој јазик говорел Самоил ? Според изворите, Самоил со еден свој брат, непознат кој тој бил, двата
со Отон I разговорале 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- таа била посебна, со свој посебен центар само во
Македонија. Исто така, бугарската држава си имала своја Трновска црква, со која Самуил немал
ништо заедничко- негова црква била само Охридската црква. И не е можно, цар да биде со две цркви.
Авторите, кои говорат за Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендеребег), не наведуваат никакви Словени туку само
Склавини. Вакви постоеле на Балканот само од 6 век н.е., никако порано. Бидејќи склава означувало
област, на коине (тн.старо-грчки) кој бил македонски јазик од Александрија тема, имало само обласни
(склавински и тематски) народи, никако етнички со мноштво склавини на мал простор. Со тоа што
Склавините го обожувале Хора, кој бил египетски Хорус и ведски Кришна во Индија, Склавините биле
домородни во Македонија. Во прилог е Коледе со дабот кој му бил посветен на Ѕевс, Свети Трифун
бил Дионис итн. Македонците биле само домородниво старата и новата ера- во 1, 2 и 3 милениум.
Од наведеното произлегува, Самуил бил Склавин, а Склавини имало и за време на Ѓорѓи Кастриот,
кој се борел да го поврати имотот како наследство на Комнени- тие биле Македонци. Следи заклучок,
секој оној кој тврди Самуил бил Бугарин бил само лудак, а лудаци во Бугарија денес има премногу.
БУГАРСКОТО ЦАРСТВО БЕЗ ЕТНИЧКО ЗНАЧЕЊЕ ТУКУ ЕФЕМЕРНА ИМИТАЦИЈА НА РИМСКОТО
Стојан Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990, наведува:
„Според...Тие тврдат дека Македонија била земја во која била создадена Самуиловата држава и за
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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“.
Значи, „сите овие балкански ‘царства’ претставувале ефемерни имитации на византиското царство“,
кое било само римско (ромејско). Ова било повод Еладците и во 19 век да бидат Римјани (Ромејци),
што го пишел 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: МакедонциВо ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил нарече н 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 менало 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 црковни цариградски народи- бугарска држава од 1908 година
и јазик од 2/2 20 век (Х- Л.Штефан).

НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС. ДО
КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! Е ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ
СИТЕ МАКЕДОНСКИ ИЗДАИЦИ, ИЗРОДИ..., КОИ СТЕ САМО ЗА ЛИЧНА ПОЛЗА И НА ДУШМАНИТЕ.
НАПИСОТ ГО ПОВТОРУВАВ СЕКОЈ МЕСЕЦ НА ИСТ ДЕН, ЗА ДА ГИ ПОТСЕТАМ ОНИЕ ЗА КОИ ТОЈ
Е НАМЕНЕТ И ДУРИ ДО ТАКВИ ЛИЧНОСТИ НАПИСОТ ДИРЕКТНО КАКО ПОРАКА Е ИСПРАТЕН . СО
ТОА ШТО КНИГАТА НА ЧУЛКАС ЌЕ СОЗДАДЕ ЗБРКА КАЈ ЦИГАНСКИТЕ ГРЦИ СО СВОЈА ИНДИСКА
БУЗУКА,ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ БИДЕ МОЖНОСТ СĖ ДА СЕ ПРЕКИНЕ . ПРОИЗЛЕГУВА САМО ЕДНО,
ВО ВМРО- ДПМНЕ, СДСМ И СИТЕ ДРУГИ МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ, СТАРИ И НОВИ , ИМА ЗЛОБНИЦИ
КОИ ОД РАЗНИ ПОВОДИ САМОБЕНДИСАНИТЕ ЅВЕРОВИ САКААТ СĖ МАКЕДОНСКО ДА УНИШТАТ
СПОРЕД А.ВАЈГАЛ, ВИСТИНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ СО СВЕТЛА КОСА, СО СИНИ ОЧИ И
ИМАЛЕ ПОБЕЛ ТЕН ОД ПРОСЕЧНИОТ ГРК - ГРЦИТЕ ЦИГАНИ, МАКЕДОНЦИТЕ ХОМЕРОВИ ЧЕДА
(ЧУЛКАС)
Ристо Ивановски, Средоземјето прадомовина на Европјаните, 3-то проширено издание (2003), стр.
170, вели: „... Британскиот египтологАртур 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“.
Наспроти Циганите Грци Македонците биле бели, имале Хомеров јазик (грчки лингвист Чулкас- 1907,
Киндер- Хилгеман), кој бил јазик на Критјаните- тие во 1913 година го разбирале словенскиот јазик,
кој бил Хомеров, што го потврдил германскиот лингвист Пасоф (1815). Овде е најбитен грчкиот
лингвист Чулкас, според кого Македонците во Лерин во 1907 година имале 4000 Хомерови зборови.
Бидејќи тој докажал, Македонците биле/се Хомерови чеда, а никако Цигани Грци, Циганите Грци со
музички инструмент бузуки кој во Македонија бил донесен од во 1913 година, го убиле Чулкаса.
Токму и затоа Македонците кои не го прифаќаат грчкиот лингвист Чулкас, се најдобрите Цигани Грци
кои сакаат да ги убијата Хомеровите Македонци. За доказ дека Македонците се домородни, тие им се
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ДНК блиски на Критјаните, но не на Подунавците и Заткарпатците. Следи да му се сотри родот на
Македонците Цигани Грци.
ВО Р .МАКЕДОНИЈА ЖИВЕАТ САМО ДОМОРОДНИ МАКЕДОНЦИ, НИКАКО ГРЦИ, БУГАРИ И СРБИ
Од повеќе гласила, на 05.02.2018, видов што беше објавено од игуменот Петар Драгојловиќ:
„Епа не е баш така браќа Грци. Со сета почит, не може Македонија да е само Грчка. Егејска
Македонија е грчка бидејќи денес таму главно живеат Грци и припаѓа на грчката држава. Вардарска
Македонија е Македонска и таа држава се нарекува Република Македонија. Никој нема право да
одзема име и јазик на еден народ и една држава. Во Република Македонија 80% од населението се
Македонци, и не се ниту Грци, ниту Бугари ниту Срби. Во неа мнозинскиот народ е македонски. Како
што во Пиринска Македонија мнозинството се Бугари. Што значи, Македонија е територија на три
држави и многу народи кои живеат во тие три држави, но главно Грци, Македонци и Бугари. Мене
како Србин и првославен игумен кој живее во Србија, Македонците ми се драг и посебен народ, кои
имаат своја држава, свое име, своја нација, свој јазик, своја историја. Исто така, ги сакам и ценам
Грците и Бугарите, но не поддржувам ничиј елитизам или етношовинизам, било тоа да е кај поединци
во секој народ, или кај некои поголеми групи од секој народ. Ниту српскиот, ниту бугарскиот, ни
грчкиот, ни македонскиот. А паролата – Македонија е Грчка – е, му се допаѓа тоа неколму или не,
шовинистичка и елитистичка. Грците немаат право да ја присвојуваат цела Македонија, ниту да
имаат ексклузивитет на нејзиното име. А, оној кој и малку знае историја, знае дека дури и античките
Македонци, зборували потполно различен мајчин јазик од Грците, односно биле различен народ од
Грците. Така да Грците не можат да присвојуваат ниту антички Македонци, а не можат ниту
денешните Македонци и денешната Република Македонија“ – пишува игуменот Петар Драгојловиќ на
својот
ФБ
профил.
Жалосно е што српскиот игумен е поголем македонец отколку свештениците во МПЦ како бугарски
ѕверови, а политичарите помалку Македонци од хрватската европратеничка Маријана Петир. Токму
ова е доволно да тврдам без да се срамам а и со достоинство, да им се сотри родот на изродите, кои
до денес на сметка на наша Македонија заработуваат и заради тие туѓи пари се крволични ѕверови...
КРИВИЧНА ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВНИЦИТЕ ЗОРАН ЗАЕВ И НИКОЛА ДИМИТРОВ
Бидејќи Уставот е јасен за државнотворноста на македонскиот народ во својата македонска држава
Р .Македонија, со својот македонски јазик и со својата македонска историја, што е платено со многу
крв на многу генерации, што тие самоволно само за свои лични цели, без тие да добијат дозвола од
македонскиот народ за својата држава, својата култура, јазик и историја, преговораат со соседите
само на 100% штета за македонскиот народ, со што се огрешиле со Уставот на Р .Македонија како
предавнички чин, што во војно време се изрекувало само едно- смртна пресуда.
Поради кажаното, Јавното обвинителство е обврзано да ја прифати мојава ФБ- кривична пријава како
во јавно гласило објавено пред преку 2920 мои ФБ- пријатели доволен број Јавното обвинителство
неа да ја прифати и преземи правни дејствија. (30.09.2017)
Кривична пријава поднесе и Светски Македонски Конгрес (13.04.2018)- партијата Левица (21.05.2018).
ВЛАСИТЕ БИЛЕ ЗАКОПУВАНИ ВО РОМАНСКИ ГРОБИШТА, ГРКОМАНИТЕ ВО ГРЧКИ ГРОБИШТА , А
НЕГРЦИТЕ ВО НЕГРЧКИ ГРОБИШТА.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ НЕ БИЛ ВО БУГАРИЈА , ТУКУ ВО МАКЕДОНИЈА
Во Битола, административниот центар на Румелија,имало три различни цркви и гробишта. 1) грчки на
Цариградската патријаршија-буковски;2) романски на Романската црква од Букрешт; 3) Македонските
во Света Недела. Следи Власите како Романци биле спеани во Романската црква која била кај хотел
Епинал и закопани во Романските гробишта. Гркоманите (Власи и Македонци) биле спеани во
грчката црква Свети Димитрија и закопувани во грчките грбишта- буковски, кои се најдуваат зад
романските. Пак, Македонците кои не биле гркомани во Света Недела. Во неа се најдуваат гробовите
на дејците. За да нема збрки,Гоце Делчев не сакал да биде закопан во Софија,туку главниот град на
Македонија:
ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН
May 4, 2015 •
ЗАВЕТ
1906
Три годинипо загинувањето на Гоце, војводите Михаил Чаков и Таската Серски една ноќ одат тајно
во селото Баница и ги откопуваат коските на Делчев. Ги потопуваат во шпиртус, ги ставаат во сандак
и ги положуваат кај олтарот на црквата во село Баница. Го задолжуваат клисарот Никола да ги чува
коските.
1919
За време на Балканските и Првата светска војна, селото Баница трипати е запалено, а еднаш е
палена и црквата, но олтарот и сандакот со моштите на Гоце останале неоштетени. За да ги зачува
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коските, Михаил Чаков повторно оди во селото Баница, ги зема моштите и ги пренесува тајно во
куќата во која живее, каде ги чува 4 години.
1923
2 август - Илинден
Ковчегот со посмртните останки на Гоце по 4 годиние изнесен од куќата на Чаков и однесен да се
чува во просториите на „Илинденската организација“ во Софија.
Илинденската организација била организација на македонските револуционери - емигранти, кои биле
следбедници на идеалите на Гоце Делчев.
Пред ковчегот да биде изнесен од домот на Чаков, на него е запишано:
„ Ги заколнуваме идните поколенија, светите коски да бидат погребани во идната столица на
независна Македонија. Август 1923, Илинден“.
Пренесувањето на коските на Гоце во просториите на „Илинденската организација“ во 1923, е
документирано и снимено со камера од македонскиот револуционер и публицист Арсениј Јовков, во
документарниот филм “Македонија“.
Филмот набргу ќе биде забранет од бугарските власти, а една година подоцна во 1924 Арсениј
Јовков е заклан по наредба на бугарскиот џелат Ванчо Михајлов.
1946, октомври
Македонија бара од Бугарија коските на Гоце да бидат пренесени во Скопје.
Предавањето на моштите на Гоце Делчев е одобрено од тогашниот бугарски претседател Георги
Димитров, кој по потекло е Македонец од Пиринска Македонија.
Македонците во знак на почит, три дена (7, 8 и 9 октомври) пешки го носат ковчегот од Софија преку
Пиринска Македонија, Струмица, Штип до Скопје.
На 10 октомври Гоце Делчев е погребан во кругот на старата скопска црква Свети Спас.
Заветот е исполнет и коските на Гоце се донесени во Скопје – главниот град на единствениот
слободен дел на Македонија.
ВЕЧНА ТИ СЛАВА ВОЈВОДО.
БИДЕЈЌИ ЕВРОПЈАНИТЕ ДУРИ ВО 16 ВЕК БИЛЕ КАНИБАЛИСТИ (Х.Џ.ВЕЛС ), ТИЕ МАКЕДОНЦИТЕ
ДУРИ ВО 21 ВЕК СО ПРЖИНО 1, ПРЖИНО 2 И ПРЖИНО 3 НА РАЖЕН ЌЕ ГИ ДОИСПРЖАТ. СЛЕДИ
МАКЕДОНЦИТЕ ДА СЕ ОБЕДИНАТ, ОБЕДИНЕТИ ДО НОВИ ИЗБОРИ , ИЗБОРИТЕ ОБЕДИНЕТИ ДА
ГИ ДОБИЈАТ, ДА ГО УКИНАТ РАСИСТИЧКО- ФАШИСТИЧКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР НА ДУРИ ВО
21 ВЕК РАСИСТИ И ФАШИСТИ ЕВРОПЈАНИ И САДЏАНИ СО НАТО КОИ РЕШИЛЕ МАКЕДОНСКОТО
ДА ГО БРИШАТ, ДА СИ ГО ВРАТАТ УСТАВОТ НА Р .МАКЕДОНИЈА СО ЗНАМЕ КОЕ НЕ БИЛО САМО
МАКЕДОНСКО ТУКУ ДУРИ И НА НАРАМСИН НАСЛЕДНИКОТ НА САРГОН ВО МЕСОПОТАМИЈА СЕ
УНИШТЕНО ОД САД ВО ИРАК ШТО ГО КРИЈАТ ЛАЖГОВЦИТЕ ВО ЕВРОПА И САД СО ЦИГАНСКИ
ЕЛАДЦИ (ТН.ГРЦИ), БУГАРИТЕ СО ТАТАРСКИ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК И АРНАУТИТЕ ЕДНА ДВОРАСНА
МЕШАВИНА НА АЗИЈАТИ=ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ ) 90% И ШКИПТАРИ=ТОСКИ САМО СО 10%
СО ЈАЗИК И МОНГОЛСКИ (Г.МАЈЕР ) БЕЗ РОДОВИ ПОРАДИ ШТО ГРЕШАТ СО НАШИ РОДОВИ . СĖ
ДОДЕКА ЕВРОПА, САД СО НАТО МАКЕДОНЦИТЕ 100% НЕ ГИ ПРИФАТАТ КАКО МАКЕДОНЦИ СО
ЕДИНСТВЕН ДРЖАВЕН ЈАЗИК МАКЕДОНСКИОТ ВО Р .МАКЕДОНИЈА КАКО ШТО Е ВО ФРАНЦИЈА
ЗА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК СО ТЕМЕН ВОКАЛ КОЈ Е САМО ТН.СЛОВЕНСКИ , А ФРАНЦУЗИТЕ БИЛЕ И
СЕ САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ , ГЕРМАНИЈА БИЛА СЛОВЕНСКА (ИВО ВУКЧЕВИЌ)...,СО ЈАЗИК
НА ПОРТУГАЛЦИТЕ СО САМО СО ТН.СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ ГОВОРЕН ДУРИ ВО БРАЗИЛИЈА
НАС НЕ НИ СЕ ПОТРЕБНИ ЕВРОПА , САД И НАТО КОИ БЕЗ ПРЕКИН НЕ ПРЖАТ ВО 19, 20 И 21 ВЕК
КАКО ШТО РИСТО ИВАНОВСКИ ГО ИЗГУБИ СУДСКИОТ СПОР 7:6, Н.ГРУЕВСКИ СИ ГО СУДАТ
Кога што беше решено да се влечка по судовите на СДСМ Никола Груевски, јас бев 100% сигурен за
тоа дека тој ќе биде осуден. Ова го доживеав од истата партија водена од Бранко Црвенковски, како
што е сега од со Зоран Заев, кој тврди, тој бил Шкиптар, што е истоветно со Бранко со туѓо потекло.
Со појавата на ВМРО- ДПМНЕ јас се приклучив кон неа, бев кандидат за пратеник во првите повеќе
партиски избори, и во мојот баир во Битола. Против кандидат ми беше Јаким Ивановски тесно...Тоа
што јас бев во таа партија, ми се монтира судски процес. Свесен што ме очекува, се обратив дури до
Претседателот на Владата проф. д-р Никола Кљусев. Свесен тој на неговата судбина што тој лично
ја доживеа, Владата ја задолжи Трудовата инспекција- Битола. Таа утврди, за дисциплинската мерка
нема докази и факти.Меѓутоа, судот си беше партиски, и партиски ми го уништија животот- 20.05.1991
останав без работен однос. Се заведе судски спор...тој во Општинскиот суд беше заверен под број
987/91-92. Предметот беше распределен кај судијата (С.К.). Бидејќи не се свикуваше расправа, јас
бев кај судијата, и го замолив да ја забраз постапката. Тој ми објасни, врз него извршија принуда, јас
да го изгубам спорот. Тој ми се извини, велејќи, бидејќи ти мораш да го изгубиш однапред спорот, јас
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му го вратив предметот на Претседателот на Општинскиот суд. Следеше судијата Васко Радевски,
кој одлучи, нема докази и факти, и јас да примам личен доходкако вработен сè додека не се заврши
судскиот спор. Не само судијата што беше сменет, тој заради мојот предмет не беше реизбран, па му
се извинувам што поради мене не беше реизбран судија, иако сите предмети навреме ги завршувал.
Следеше „судијата“ Благој Доновски, кој не знаеше одлука да напише- токму тој од затворски клучар
завршил факултет, станал судија, дури до врховен судија, кадровата политика на СДСМ до денес...
Кај него одлуките беа едноставно- во нив сè беше препишано она што беше наведено од страна на
тужениот, ништо немаше од мене како тужител, како јас да не постојам, што како прво е неучтиво...
Спорот траеше маратонски, дури првиот братучед на монтерот (В.Г.) како врховен судија предметот
го чуваше во својата фиока. И кога Врховниот суд одлучи, сите судии беа фатени, а само еден беше
за мене... Спорот го изгубив тесно, од 13 одлуки-пресуди-решенија, ракоментниот натпревар заврши
7:6- 7 против мене, 6 за мене. Овде најбитно е што во сите расправи не се наведуваше предметот на
Трудовата инспекција- Битола, која утврдила, нема докази и факти. Јас бев принуден редовно него
да го приложувам, но залудно, тој не смееше да се појави. Имав поднесено предмет до Народниот
правобраните Бранко Наумовски, измеќар на СДСМ. Тој ја задолжи една арнаутка оштетена на
образот, која подоцна беше во Владата на Р .Македонија, која лично ми соопшти, предметот на
Никола Кљусев бил партиски, заборавајќи дека таа таму беше само како арнаутка. Во одговорот
стоеше, со бркањето од работа немало повреда на човековите права, а правото на работа е основно
човеково право, што за партиското судство никогаш не важело. За да се потврди партизираноста, од
1990 година сум се пријавил 16 пати во македонските универзитети. Што се правеше ? Токму заради
мене ги растураа конкурсите, што не е дозволено, и место мене избираа тиквари, па и заработувајќи.
Секако, и во овие враголии,се појавува и врховниот судија затворскиот клучар за кого сум пишувал.
Така мене СДСМ и бугарашите во ВМРО- ДПМНЕ со челникот Лјупчо Георгиевски...ми го уништија
животот. Грешката е моја што јас живеев две годиниво Пула- Хрватска и 4 годиниво Груб- Минхен
Германија што таму јас не останав и за ѓубреџија, а да немам врска со тиквари, кодоши и арамии. И
благодарам на Германија што ми овозможи да се дообразовам, и овие годиниблагодарејки само на
неа да влезам во историјата во која сум единствен со биолошки методи со пишење раса=народ=јазик
Што стана со судиите: еден претседател се парализира и пцојса; на неговиот соработник комшивката
си ја враќала колата и му го изгазила внучето, син на синот,а тој цркнал гледајќи спорт на телевизија.
Ним блиски судијка и се сотре родот- само не потполно...За да бидам избркан, еден бркач доби стан
кој беше преземен од друга личност на силеџиски начин; двајца монтери пцовисаа како кучиња, дури
главниот имаше дури хормонално пореметување-му пораснале гради...Главен сведок беше неписмен
-незнаеше да се потпише. Еден призна дека нему му рекле, тој да лажи, а Ристо нема ништо од тоа...
БИДЕЈЌИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ НЕ ГО ЗНАЕЛЕ БУГАРСКИОТ ТАТАРСКИ ЈАЗИК , НЕ БИЛЕ БУГАРИ
Историски Бугарите биле Татари. Следи татко на кнезот Борис бил турко-монголскиот бугарски хан
Пресијан. Па имало два откриени натписи, кои се слични на денешниот татарски чувашки јазик. Ова
говори, Бугарите како Татари не говореле со склавински=тн.словенски јазик, а Пресијан не знаел ниту
еден збор од склавинскиот јазик... Бугарскиот јазик и верување биле различни од нашите македонски.
Константин Филозоф и Методиј биле Македонци, од градот Солун. Градот бил христијански, со својот
христијански јазик коине (тн.старо-грчки). Јазикот станал христијански со Апостол Павле, кој го знаел
од Александрија, која била македонска. Според Густав Вајганд, старословенски јазик произлегол од
коине. Бидејќи коине бил македонски, а Солун бил македонски, и Кириловиот јазик бил македонски.
Во тоа време во Источноторимско Царство жителите биле Римјани ( Ромејци), што било и потоа, дури
и во 19 век. Токму и затоа, Еладците и во 19 век биле Римјани ( Ромејци), што го пишел Фергусон. Сè
ова говори, коине и неговиот наследник старословенскиот јазик биле само римски (ромејски) јазици.
Бидејќи Бугарите тврдат тие биле Бугари, а не Македонци,и пошироко Ромејци, Бугарите се потполно
лудаци, и тоа сосе тапија. Кога некој е лудак, тој цел живот ќе се биде лудат-Бугарија е само лудница.
ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА БИЛА МАКЕДОНСКА И ПРАВОСЛАВНА БЕЗ ВРСКА СО РИМ
Цариградската патријаршија била силеџиско дело на Јустинијан затоашто таа не била апостолска
црква туку негово дело како на моќник. Ова било спротивно на Охридската архиепископија, која била
апостолска на Павле- Римската била на Апостол Петар. Врз православието се мешал Рим што било
и останало злостор сè до денес. Е познато, Македонската династија владеела сè до со јужна Италија,
зашто дошло до судир меѓу Македонците и Франките- тие владееле со Рим. Злосторот се наговестил
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со она на Карло Велики, кога тој на Божиќ 800- та година од папата бил прогласен за цар. Тој сакал
да го обедини царството, а само тој да биде прв. Покушајот бил тој да се ожени со царицата Ирена.
Меѓувреме, нејзиниот син Константин тајно преговарал да се ожени со ќерка на Карло Велики. Кога
тоа го дознала и неговата мајка, таа него го ослепила- таа сакала таа со Карло да владеат. Поради
ослепувањето на синот и поврзувањето со Рим, кој отсекогаш бил непријател на Источноторимско
Царство со своето православие преполно со повеќебожни традиции, кои сè до денес не задржале
како посебен народ што Рим сака да ги уништи, таа била прогонета...потоа таа умира...На сцена
стапува Отон I, кој од Македонската династија бара, таа да ја отстапи јужна Италија која ги владеела
со своите цркви. За ова Отон I испраќа делегација во Цариград. Бидејќи Македонската династија
никогаш немала желба да ги отстапи јужните предели на Италија со своите две православни цркви
владеени од Цариград и наш Охрид, со царската Цариградска патријаршија и народната Охридска
архиепископија, делегацијата не била радо примена. По протоколот, делегецијата требало да биде
до царската палата, за таа брзо да стаса. Меѓутоа, нивниот престој им бил многу оддалечен, и не им
бил даден превоз. Дента кога таа требало да дојде кај царот Никифор, се истурило дожд, тие биле
жива вода, и настинале. Тогаш кога ги примил царот, Никифор бил наречен император на Римјаните
(Ромејците), а Отон I на Франките. Со ова Отон доживеал удар, тој да не биде цар на истото Римско
Царство, туку само на новото Франково Царство кое било тек ново. Во повратната посета кај Отон I,
Никифор бил наречен цар на Греиките, не Грците, туку само греики=греи (греј) ки, греики=дојденци во
јужна Италија од каде греи=греј Сонце. Кога за тоа дознал Никифор, тогаш тој одма извикал О боже,
овие варвари да ме наречат Греик...Само оттогаш се внесува името Греики, што Рим постепено го
наметнува, до Греики (тн.Грци) само припадници на Цариградската патријаршија...Рим се мешал во
православието, и барал отстапници. Таков бил синот на Никола, Самуил- Никола бил поставен за
намесник од страна на царското семејство на Василиј II. Самоил жеден за моќ, него Рим го прогласил
за крал со архепископија, а за цар била создадена и патријаршија. Со тоа се сакало да се руши сето
православното царство со двете цркви, царската онаа во Цариград и народната онаа во Охрид. Кога
Василиј II Македонски завршил со судирите на Исток, тој го рушил Самуила. Бидејќи неговата војска
била и богомилска со богомили, тој ги ослепил Самуловите војници. Ова било повод, да се употреби
поимот Булгароктонос, булгар=вулгар=волкар=волк ар, volk=folk=polk=народ до полка народна песнамузика, октонос=октон ос, окто окото окати, ослепи со Водоча, Слепче...Еве го доказот -па на ниеден
јазик во светот октон не означува убиец, убие и слична глупост, туку само око окати. Со поразот на
Самуила, патријаршијата била повратена во архиепископија, и тоа директно под сам цар Василиј II
Македонски. Напротив, патријархот на Трновската патријаршија бил под патријарод на Цариграската
патријаршија, а патријархот во Цариград бил под царот Василиј II Македонски. Токму и затоа царот
во Охридската архиепископија ништо не променал, јазикот си останал македонски на Кирил... Па со
Ватикан владеел Рим и Виена до 1918 година, а Италија и Австрија се творци на Велика Албанија...
ГРКОТ ЦИПРАС СО ЦИГАНСКИОТ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКА , ДЕНЕСКА (25.05.2018), ШИРИ
ЛАГИ, ТВРДЕЈЌИ , ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО МАКЕДОНЦИ ТУКУ СЛОВЕНИ . КУТРИТЕ ГРЦИ КОИ
100% НЕ ГО ПОЗНАВААТ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ
ПАСОФ- 1815) И МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907, КИНДЕР - ХИЛГЕМАН), КОЈ ГО
РАЗБИРАЛЕ КРИТЈАНИТЕ ВО 1913 ГОДИНА, ВИДИ ГО ДУРИ БУКУРЕШТАНСКИ ДОГОВОР ЧЛЕН 5,
ВО 20 И 21 ВЕК ЖИВЕАТ СО ЛАГИ, ПРИФАТЕНИ ОД МАКЕДОНСКИТЕ ИЗРОДИ И ПРЕДАВНИЦИ
ВО МАНУ, ИСТОРИЧАРИ , ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ПАРТИИ, ЗДРУЖЕНИЈА ..., КОИ
НЕ КАЖАТ, ДОСТА БЕ ЦИГАНИ ГРЦИ ДА ЛАЖЕТЕ , СО ЛАГИ ПОТВРДЕНИ ОД Ф . Ј . ФАЛМЕРАЈЕР
(1836), СИЛВЕСТЕР (1904) И ДР. ПА ТИЕ НАВЕДИЛЕ , ВО ЕЛАДА ЖИВЕЕЛЕ СЛОВЕНИ , А НИКАКО
ХЕЛЕНИ СО ЈАЗИКОТ КОИНЕ - ТОЈ БИЛ САМО АЛЕКСАНДРИЈСКИ ЈАЗИК , САМО ОД 300 Г .П.Н.Е .
ОВА ГОВОРИ, ИТНО ДА ПРЕКИНАТ РАЗГОВОРИТЕ СО ЦИГАНИТЕ ГРЦИ , ДА СЕ ВРАТИ УСТАВОТ
СО МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ , КОЕ БИЛО СОНЦЕ НА НАРАМСИН, НАСЛЕДНИК НА САРГОН ОД ВО
МЕСОПОТАМИЈА, ШТО И НА КИРО ГЛИГОРОВ ВО ВАТИКАН МУ ГО ПОКАЖАЛ ПАПАТА. ПА СЕ
ПОСТАВУВА ПРАШАЊЕТО ,ДО КОГА Р .МАКЕДОНИЈА ЌЕ ЈА ВОДАТ ИЗРОДИ,ТИКВАРИ И КОДОШИ.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ВО МАКЕДОНИЈА СЕ САМО ТУРСКИ КОЛОНИСТИ,
БЕЗ ДОКАЗ ЗА СОПСТВЕНОСТ ДО 1913 Г.ПА ВАТИКАН, ЕВРОПА, САД И НАТО СЕ ЗЛОСТОРНИЦИ
Во ПСЕРВЕР , 25.05.2018, беше објавено: „Македонско девојче, ку**а голема“ навивачката група на
Шкендија „БАЛИСТИ“ со навредувачки песни ја прославија титулата
„Македонско девојче, ку**а голема“ и „Нема, нема не ќе се роди, поголемо к**виче од Македонче“!
Вака ја прославија победата на својот клуб Шкендија навивачката група “Балисти” ова е директна
навреда на македонците и македонскиот народ. Вулгарностите можете да ги слушнете на следното
видео. Навиваачите ја пеат песната „Македонско девојче“ и сето тоа во знак на соживот.
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НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС . ДО
КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! Е ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ
СИТЕ МАКЕДОНСКИ ИЗДАИЦИ, ИЗРОДИ..., КОИ СТЕ САМО ЗА ЛИЧНА ПОЛЗА И НА ДУШМАНИТЕ .
НАПИСОТ ГО ПОВТОРУВАМ СЕКОЈ МЕСЕЦ НА ИСТ ДЕН, ЗА ДА ГИ ПОТСЕТАМ ОНИЕ ЗА КОИ ТОЈ
Е НАМЕНЕТ И ДУРИ ДО ТАКВИ ЛИЧНОСТИ НАПИСОТ ДИРЕКТНО КАКО ПОРАКА Е ИСПРАТЕН . СО
ТОА ШТО КНИГАТА НА ЧУЛКАС ЌЕ СОЗДАДЕ ЗБРКА КАЈ ЦИГАНСКИТЕ ГРЦИ СО СВОЈА ИНДИСКА
БУЗУКА,ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ БИДЕ МОЖНОСТ СĖ ДА СЕ ПРЕКИНЕ . ПРОИЗЛЕГУВА САМО ЕДНО,
ВО ВМРО- ДПМНЕ, СДСМ И СИТЕ ДРУГИ МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ, СТАРИ И НОВИ , ИМА ЗЛОБНИЦИ
КОИ ОД РАЗНИ ПОВОДИ САМОБЕНДИСАНИТЕ ЅВЕРОВИ САКААТ СĖ МАКЕДОНСКО ДА УНИШТАТ
-ПОВИКАНИТЕ, МОЛЧЕЈЌИ ГО ПОДРЖУВААТ БРИШЕЊЕТО НА СÉ МАКЕДОНСКО И СОЗДАДАЊЕ
НОВА ИСТОРИЈА , НА НОВ НАРОД, СО НОВ ДАТУМ САМО ОД 21 ВЕК , ПОТОЧНО ОД 2018/19 ГОД.
ДО КОГА ВО Р.МАКЕДОНИЈА ЌЕ НЕМА МАЖ ДА КАЖЕ ДОСТА ЦИГАНИ ГРЦИ ГО НИШТИТЕ ОВОЈ
ХОМЕРОВ МАКЕДОНСКИ НАРОД СО СВОЈ ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ
ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815) И МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛАС- 1907, КИНДЕР - ХИЛГЕМАН),
КОЈ ГО РАЗБИРАЛЕ КРИТЈАНИТЕ ВО 1913 ГОДИНА, ВИДИ И ЧЛЕН 5 БУКРЕШТАНСКИ ДОГОВОР .
ВО ПРИЛОГ ГОВОРИ И ТОА ШТО ИЛИЈАДА ОД ТОЈ ХОМЕРОВ ЈАЗИК БИЛА ПРЕВЕДЕНА САМО ВО
АЛЕКСАНДРИЈА НА КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ ), И ТОА САМО ПО 300-ТА Г.П.Н.Е . ПА ТОГАШ БИЛЕ
СОСТАВЕНИ ПРВАТА ГРАМАТИКА И ПРВИОТ РЕЧНИК НА ЈАЗИКОТ КОИНЕ . СЛЕДИ САМО ПО ТАА
300- ТА Г.П.Н.Е. ДА БИДЕ ПРЕВЕДЕНА ИЛЈАДА ВО АЛЕКСАНДРИЈА - САМО ВО 3 ВЕК П.Н.Е .КОИНЕ
ОД АЛЕКСАНДРИЈА ГО ПОЗНАВАЛ АПОСТОЛ ПАВЛЕ , КОЈ СТАНАЛ ПРВ ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК .
САМО КОИНЕ СТАНАЛ СЛУЖЕБЕН ЈАЗИК СО ЦАРОТ ИРАКЛИЈ (610-641). ТОА БИЛО ЗА ВРЕМЕ НА
ЦЕЛОТО ВРЕМЕ НА ИСТОЧНОТО РИМСКО (РОМЕЈСКО ) ЦАРСТВО , СО СВОИ ГРАЃАНИ РИМЈАНИ
(РОМЕЈЦИ ). ТОА ОПСТОИЛО И ВО ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА КОЈА БИЛА ЕДИНСТВЕНА
ПО УКИНУВАЊЕ НА ОХРИДСКАТА, ПЕЧКАТА И ТРНОВСКАТА ЦРКВА СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ
ЈАЗИК НА КИРИЛ СОЛУНСКИ КОЈ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД КОИНЕ (ГУСТАВ ВАЈГАНД И ДРУГИ ). ГРЦИТЕ
ВО СЕЛОТО АТИНА ЧИИ ЦРКВИ БИЛЕ ПОД ПРАВОСЛАВНАТА СОБОРНА ЦРКВА СВ . ДИМИТРИЈА БИТОЛА СО ЈАЗИКОТ КОИНЕ БИЛЕ САМО РОМЕЈЦИ (ФЕРГУСОН ), ГОВОРЕЛЕ САМО СО ЈАЗИКОТ
НА ХОМЕР , КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ. СЛЕДИ Ф . Ј . ФАЛМЕРАЈЕР (1836) ГОДИНА СЕ УБЕДИЛ ДЕКА ВО
ЕЛАДА (ТН.СТАРА ГРЦИЈА ) НЕМАЛО ХЕЛЕНИ СО ЈАЗИКОТ КОИНЕ ТУКУ САМО СЛОВЕНИ САМО
СО СВОЈ СЛОВЕНСКИ АКЦЕНТ, А СПОРЕД МАКС ФАСМЕР (1941), ПОСТОЕЛ ТЕМЕН ВОКАЛ КОЈ
БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ. ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НОВИОТ ГРЧКИ НАРОД, ПО НАЛОГ НА БАВАРЦИТЕ
КОИ ВО ЕЛАДА ГО ДОНЕЛЕ БАВАРСКОТО ЗНАМЕ КОЕ ДЕНЕС Е ГРЧКО , А.КОРАИС ОД КОИНЕ ГО
СОЗДАВА КАТАРЕВУСА - ТОЈ СЛУЖБЕН СТАНУВА ДУРИ ВО 1868 ГОДИНА. ЗНАЧИ, ДО ТАА 1868
ГОДИНА НЕ ПОСТОИ БИЛО КАКОВ ЕЛАДСКИ (ТН.ГРЧКИ НАРОД).БИДЕЈЌИ КОИНЕ И КАТЕРЕВУСА
БИЛЕ СЕ ПОТЕКЛО ОД СТАРОЕГИПЕТСКИОТ (...МАРТИН БЕРНАЛ... ), СО НИВ НЕ МОЖЕЛЕ ДА ГО
РАЗБЕРАТ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ МАКЕДОНСКИ, ЗНАЧИ ПЕЛАЗГИСКИ =ТН .СЛОВЕНСКИ .
ОВА ПРОДОЛЖИЛО ДУРИ И ВО 1904 ГОДИНА- ТОГАШ СИЛВЕСТЕР ВИДЕЛ ВО ЕЛАДА ЖИВЕЕЛЕ
СЛОВЕНИ , ЧИЈ ЈАЗИК БИЛ ХОМЕРОВ . НЕ СЛУЧАЈНО , ЧУЛКАС (1907) ВО МАКЕДОНСКИОТ ГОВОР
НА ЛЕРИНЧАНИ КОЈ БИЛ ГОВОР НА ПТОЛОЕМИТЕ ИЗБРОИЛ 4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРОВИ . СЛЕДИ
ЗА ЕДНА ДОБРА КНИГА БИЛО ПОТРЕБНО 3500 ЗБОРОВИ , А НЕПИСМЕНИОТ УПОТРЕБУВА 1000
ЗБОРА. СЕ ЗАКЛУЧУВА, МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЛЕРИН ЧЕДА НА ХОМЕР И ПТОЛОМЕЈ ОСТАНАЛЕ
ПИСМЕНИ СО 4000 ЗБОРА, А ЕЛАДЦИТЕ НЕПИСМЕНИ САМО СО 1000 ЗБОРА . БИДЕЈЌИ ГРЧКАТА
ИСТОРИЈА ЗАПОЧНАЛА ОД 19 ВЕК, СО БАВАРСКО ЗНАМЕ , САМО СО БАВАРСКИОТ НАЛОГ СЕ
РЕФОРМИРА КОИНЕ ДА СЕ СОЗДАДЕ ЈАЗИК ВО УПОТРЕБА САМО ОД 1868 ГОДИНА. СÉ ОВА ГО
ПОТВРДУВА ВОТСОН: ИМАЛО ДРЖАВА И НАРОД (НА ДРЖАВА ), НО НЕМАЛО ЈАЗИК . ПА ЈАЗИКОТ
БИЛО ДЕЛО САМО НА КОРАИС. СÉ ОВА ГО ДОКАЖУВАЛ ГРЧКИОТ ПОЕТ СОЛОМОС (1789- 1856),
КОЈ ЗА НАЦИОНАЛНИОТ ЈАЗИК НАПИШАЛ: „ЕДЕН ЈАЗИК КОЈ НИКОЈ НЕ ГО ЗБОРУВАЛ НИТУ ПАК
ГО ЗБОРУВА НИТУ ПАК ЌЕ ГО ЗБОРУВА “. ПА ТОКМУ СО ТОЈ ЈАЗИК „КОЈ НИКОЈ НЕ ГО ЗБОРУВАЛ
НИТУ ПАК ГО ЗБОРУВА НИТУ ПАК ЌЕ ГО ЗБОРУВА “, БИЛЕ ОДРОДЕНИ ЕЛАДЦИТЕ ОД СВОЈОТ
ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ , СО СЛОВЕНСКИ АКЦЕНТ И ТЕМЕН ВОКАЛ. СЕ ПОСТАВА
ПРАШАЊЕ , ДО КОГА СО НАС ЌЕ ВЛАДЕАТ ЛУДАЦИ. ВРЕМЕ Е ДА СЕ ОБЕДИНАТ МАКЕДОНЦИТЕ
ЧЕДА НА ХОМЕР И ПТОЛОМЕЈ СО СВОИ ГОВОРИ (БИТОЛА...) ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА ДО 21 ВЕК.
СВЕШТЕНИЦИТЕ НА МПЦ НЕ ЗНААТ ДА БРОЈАТ . НЕЗНАЕЊЕ НА БРОЕЊЕ СЕ ПОТВРДУВА И СО
НЕПОЗНАВАЊЕ ДЕКА ОХРИДСКАТА ЦРКВА БИЛА АРХИЕПИСКОПИЈА ЗА ВРЕМЕ НА САМУИЛ. ПА
ТАА ОВОЗМОЖИЛА, ТОЈ ДА БИДЕ КРАЛ СО АРХИЕПИСКОПИЈА И ЦАР СО ПАТРИЈАРШИЈА ШТО
И СЕ СЛУЧИЛО, КАКО ДЕЛО НА РИМ ЗА ДЕЛБА НА ЦАРСТВОТО НА МАКЕДОНСКАТА ДИНАСТИЈА
СО ОНА НА ЦАР САМУИЛ. ЗА ДОКАЗ МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ ДЕНОТ КОГА ПОЧИНАЛ ЦАР САМУИЛТОА БИЛО НА 6 ОКТОМВРИ 1014 ГОДИНА. ПО ПОРАЗОТ НА ПРИВРЗАНИКОТ НА ВАТИКАН ЦАРОТ
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САМУИЛ СО СВОИТЕ БОГОМИЛИ- НЕВЕРНИЦИ , КОИ ГИ УНИШТУВАЛ ВАСИЛИЈ I МАКЕДОНСКИПРЕТХОДНИЦИТЕ НА БОГОМИЛИТЕ , ИСТОТО ГО НАПРАВИЛ И ЦАРОТ ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ
СО ОСЛЕПУВАЊЕ ОКТОНОС, ОКО ОКАТИ (ОЧИ ИЗВАДИ ВОДОЧА И ОСЛЕПИ СЛЕПЧЕ ). КОГА ТОЈ
ГО РУШИЛ ЦАР САМУИЛ, ТОЈ ПАТРИЈАРШИЈАТА ЈА ВРАТИЛ ВО АРХИЕПИСКОПИЈА КАКО ШТО
ТАА БИЛА ПРЕД ДА ДОЈДЕ НА ВЛАСТ САМУИЛА, СИН НА НИКОЛА. ТОКМУ НЕГО МАКЕДОНСКАТА
ДИНАСТИЈА ГО ПОСТАВИЛА НАМЕСНИК ВО МАКЕДОНИЈА… ПО 1014 ГОДИНА ИМАЛО 4 ГОДИНИ
ДО 1018 ГОДИНА ДА СЕ СЛАВИ 1000 ГОДИШНИНА НА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА . НЕ САМО
ШТО СВЕШТЕНИЦИТЕ НЕ ЗНААТ ДА БРОЈАТ , ТИЕ ЈА ВИКНАЛЕ БПЦ КАКО НАСЛЕДНИЧКА НА
ОХРИДСКАТА ЦРКВА. НАВЕДЕНОТО Е ЛАГА А И ПОЛИТИКА НА СВЕШТЕНИЦИТЕ КОИ СЕ САМО
ПОЛИТИЧАРИ, НИКАКО СВЕШТЕНИЦИ. СВЕШТЕНИЦИТЕ МОРА ДА ЗНААТ, ТРНОВСКАТА ЦРКВА
БИЛА ДЕЛО САМО НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА , ПОД ЧИЈ ЦАРИГАДСКИ ПАТРИЈАРХ
БИЛ ПОГЛАВАРОТ НА ТРНОВСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА . СЕ ЗАКЛУЧУВА , ТАТКО НА ПАТРИЈАРХОТ
НА ТРНОВСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА БИЛ ПАТРИЈАРХОТ НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА , ЧИЈ
ТАТКО БИЛ ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ. БИДЕЈЌИ ТАТКО НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА БИЛ
ЦАРОТ ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ, ТАА БИЛА САМОСТОЈНА И ДИРЕКТНО ПОД МАКЕДОНСКИОТ
ЦАР, ШТО НИКОГАШ НЕ СЕ СЛУЧИЛО СО БУГАРСКИОТ ПАТРИЈАРХ . ИЛИ ИНАКУ КАЖАНО, ЦАР
БУГАРИТЕ НЕМАЛЕ . ЗА ПОТВРДА ДЕКА ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ БИЛ ТАТКО НА ОХРИДСКАТА
ЦРКВА, ТОЈ ВО НЕА ГО ОСТАВИЛ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НА КИРИЛ СОЛУНСКИ , КЛИМЕНТ ИТН.
БИДЕЈЌИ ВАКВА БИЛА СОСТОЈБАТА, МПЦ НЕ СМЕЕЛА ДА ЈА ПОКАНИ БПЦ КАКО МАЈКА ,КОЈА ДО
ДЕНЕС НЕМА НИШТО ЗАЕДНИЧКО СО ОХРИДСКАТА ЦРКВА СО НЕЈЗИНАТА НАСЛЕДНИЧКА МПЦ.
ПА БИДЕЈЌИ ПЕЧКАТА ЦРКВА НЕКАНОНСКИ ЈА ОТЦЕПИЛ ПАПАТА ЗА ВРЕМЕ НА КРСТНОСНИТЕ
ВОЈНИ КОГА ВО ЦАРИГРАД НЕ ПОСТОЕЛ НАДЛЕЖНИОТ ЦАР ВРЗ ПРАВОСЛАВИЕТО , ПЕЧКАТА
ЦРКВА ЈА ПОВРАТИЛЕ ОСМАНИТЕ КОИ БИЛЕ КОМНЕНИ И МАКЕДОНЦИ (МЕХМЕД II, Ј . Ф . ХАМЕР ,
ЛАНГЕ). БИДЕЈЌИ ПЕЧКАТА ЦРКВА БИЛА НАСЛЕДНИЧКА, СВЕШТНИЦИТЕ НА МПЦ САКАЛЕ ИЛИ
ТИЕ БИЛЕ ОБВРЗАНИ ДА ГИ ПОКАНАТ САМО СРБИЈА И СПЦ, НИКАКО БПЦ НАСЛЕДНИЧКА САМО
НА СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА ШТО БИЛО ДЕЛО НА РИМ И ВИЕНА - ВОДАЧИ НА РИМ .
СКОТИТЕ СО МАКЕДОНСКИ ТРАДИЦИ И РИТАМ 7/8- СÉ ОД ПЕЛАГОНИЈА
Со еден колега (П.С) во Заводот за сточарство Груб- Минхен Баварија во 1973 година разговаравме
за гајдата на Скотите. Тогаш колегата баварец ме убедуваше, гајдата не била македонска туку
скотска. За да го скратам разговорот, нему му реков, дај ние да говориме за сточарството со својата
популациона генетика со која се потврдува потеклото на домашните животни и народите на кои им
припаѓаат тие домашни животни. Ние говоревме, европските говеда се со балканско потекло, со
мали рогови наднесени на главата, што било симбол на Викинзите, а во Европа говедото со долги
рогови било диво. Бидејќи европското говедо на Балканот преминало само дури во 19 век н.е., на
Балканот немало преселби на народи. За ова до денес нема ниеден материјален доказ/наод за
превоз со волови и воловски коли, нуту за некакви си тн.Словени со својот Хомеров јазик, а белата
раса се селела само со воловски коли. Бидејќи воловите и воловските коли биле со балканско
потекло, 100% Европјани имале балканско потекло. Исто било со балканскиот коњ, балканската
овца...
Кога завршивме со потеклото на европските домашни животни, тогаш на колегата му одговорив:
Колега, значи, гајдата, на која свирела мојата баба Благуна, мајка на мојата мајка Станка од
Пармаковци и Кочовци од с.Бабино кои се преселиле во с.Мургашево (Демир Хисар) се правела од
овчка кожа од Македонија а неа ние Македонците од Скотите сме ја купиле, иако на македонски скот
си е само скот, а за бремените животни дури се вели скотни, како што била македонската со овцата:
Во Пелагонија не се носеа пантолони, што долго време беше по 1953 година, што јас го паметам.
Тогаш машките носеа фустани. 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.
Така тие лесно беа изложени на запалување. Меѓутоа, тие имале добар термоизолационен ефект
против студ и горештини. Вакви традиции авторите им ги припишуваат на Траките. 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 домороднисо својот Хомеров
јазик. Па Хомеровиот јазик бил само словенски (Пасоф- 1815) и македонски (Чулкас- 1907, Киндер и
Хилгеман...), кој го разбирале Критјаните во 1913 година, но не 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 поширокомакедонски музички инструменти.
Во прилогсе наведува тоа што Скотите носат пелагонски фустанчиња како во с.Кукуречани- битолско
со чорапи со пупки... Исто така, нивниот ритам е 7/8 македонски, а музичарите молчат за 7/8 ритамот,
како и се друго македонско. Па и одредот на свирачите со гајдите и тапаните се наредени како
македонската фаланга Не случајно, следи Скотите ја бараат врската со Александар Македонски, за
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кого имаат споменик. Името скот си останало само скот на македонски, а Единбург само
Единбург=един бург=булг вулг=волг=фолк=полк за народ до полка народна музика.

Sotir Masalkovski Bratuced deka za Pelagonskiot fustan sakam da ti kazam blagodarenie na vustanceto sto mojot tatko Ilija go
nosesel si go najde brtatot Kiro. Nasiot prav dedo Krste so svoite deca bil nangosti kaj familijata CAKREVCi vo Dolno Orizari. Striko
mi Kire tvojot tatko nosel pantoloncinja kako gratsko dete,a dodeka tatko mi kiteno belo fustance. Tie dve deca bile nagosti vo istata
familija bidejki i ednite i drugite se roduvale so domakinite Cakrevci. Ovie dve deca(mojot i tvojot tatko ) igrale asici na ulicata.
Pominale dve zeni, zastanale da gi gledaat decata zosto razlicno obleceni ama naizgled isti kako bliznaci. Ednata zena i rekla na
drugata: mori zeno gledam decata isti se kako bliznaci da se,kako bratcinja da se. Kuti mori tie se vistina braka ,ova so vustanceto
ostana bezmajka i tatko mu go dade ranenice vo Kukurecani. Striko mi Kire slusnal go zel brata si i so trcnja kaj tatko mu i mu rekol ti
me lazase,site lazevte si go najdobro brat mi se vika Ilija. Si go najdov no poveke nema da go baram . Gostite sedele na dolga trpeza
cekale da se stavat tepciite so peceno meso. Site gledale vcudo nevideno. No sriko mi Kire im rekol : Gleda te sega ova e brat mi si go
najdov go pregrnal i pocnal da go bacuva. Site gosti placele,gletkata na malite deca sto na krajot se nasale deka se braka bila mnogu
cuvstvitelna. Striko mi rekol deka pojke nema da ne kriete, ete brate te najdov nezborvi i od togas bratstvoto bilo ovekoveceno so
postojani poseti na strikom mi Kire vo Kukurecanini. Toa Pelagonsko fustance ni go ovekoveci rodot nas bratuced.
Jovance Tarabunov Г-не Ристо Ивановски! Најнапред би сакал да ви ја изразам Мојата благодарност,за вашата целосна
посветеност на Кодот или Родословието Наше Македонско и ничие друго слично на Нашето! Ова ми дава за право,не само
заради,да ве пофалам што така воведно го упатувате секој не доволно осознаен во однос со корените и воопшто
Ексклузивното право да бидеме Македонци! Туку би нагласил и со тоа би ги замолил Господата од Македонската Академија
на Науките. Да застанат зад овие Ваши темелни Трудови и истражуванња! Затоа што: Би рекол дека многу редки се таквите
чеда Македонски,што на назад,( ова го тврдам затоа што го следам Вашето пишување) повеке време им помагате во нивната
работа. Што впрочем е и Доблесно за Битието и Науката . Македонска! Затоа замолувам уште еднаш: Г-да Академици дајте
му подршка на Г-нот Иванвски и конечно почнете еднаш да ја браните реалната вистина и иднина на Македониа!!!
Boris Apostolov Гајдата е македонски инструмент. Според информација од Драган Даутовски, кој имал концерт во Египет со
„Синтезис“. еден египетски научник одушевен од виртуозното свирење со гајдата на Даутовски, после концертот му рекл:
„Кога Македонската фаланга одела во поход, напред одел гајдаџија“, пред 2500 години.
Zlatko Kuzmanoski Па со гајдда се командувала војската! Ништо друго не може да ја надгласи воската и да пренесе команди.
Фактички, Македонските војници играле ора! Ората се менувале во зависност од тактиката. Погледни некои од денешните
машки ора и ќе ти биде јасно (во нив и покрај изминатото време се зачувани елементи на некогашните војнички движења).
Александар Македонски Вељанов IMA SPOMENIK NA ALEKSANDAR SO BUKEFAL VO EDINBURG.

Панче Бузалковски во пораката ми напиша, се сеќавал за во Сиднеј некој Скот од Глазгов, во 2000-та
година, тој нему му кажал: „...i dojdovme do konsatacija deka starite skoti velele kako nas Ne i Da ( toa od baba mu go
naucil kojasto mu kazuvala deka e po poteklo makedonka)...“.

СО ПРОСТОМНОЗИНСТВО 61 ГЛАС ВО МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ ЗА ПРОМЕНА НА ИМЕТО СЕ
ЗАВРШУВА СО Р .МАКЕДОНИЈА , ЗАТОАШТО ЗА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ И НИВНАТА
Р .МАКЕДОНИЈА САД, ЕВРОПА И НАТО ПРОСТОТО МНОЗИНСТВО Е ДОВОЛНО. БИДЕЈЌИ САД СО
ЕВРОПА САМО СО ПРОСТОМНОЗИНСТВО БЕЗ ИЗБРОЕНИ ГЛАСОВИ ГЛАСАНИ СПОРЕД НОРМИ
СЕ ИЗБРА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ ЛИЦЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН УБИЕЦ НА
ПРАВОСЛАВНИ И МАКЕДОНЦИ А ИМ СЕ СУДИ САМО НА МАКЕДОНЦИТЕ КОИ САКАЛЕ ДА СИ ЈА
ОДБРАНАТ СВОЈАТА МАКЕДОНСКА Р .МАКЕДОНИЈА , ДУРИ ИМ СЕ СУДИ САМО НА МАКЕДОНЦИ
ОД ВМРО- ДПМНЕ,А НЕ НА НИЕДЕН АРНАУТ (ЧЕРКЕЗ , ТАТАР И ШКИПТАР ), МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ СИ
БИДАТ ИЗИГРАНИ. ТИЕ БЕА ИЗИГРАНИ СО ЕВРОПСКОТО ЗНАМЕНЦЕ ЗА ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК
КОЈ КАКО МОНГОЛСКИ (ГУСТАВ МАЈЕР ) Е БЕЗ РОДОВИ ПОРАДИ ШТО АРНАУТИТЕ ГРЕШАТ СО
НАШИТЕ ХОМЕРОВИ РОДОВИ. КАКО ШТО ПРИ ДВОЈАЗИЧНОСТА СЕ ИЗИГРА УСТАВОТ ЗА СО 2/3
ГЛАСОВИ, ЌЕ СЕ ИЗИГРА ИСТИОТ УСТАВ ЗА ИМЕТО. ЗАЕВ САМО СИ ЛАЖЕ - ТОЈ Е ЗИНИ ЛАЖЕ .
ПРАВОСЛАВНИОТ ГРЕШНИК ЗАЕВ КОЈ ПО ПОТЕКЛО БИЛ ШИПТАР А НЕ ГЕГА (ЧЕРКЕЗ И ТАТАР )
ПОНАТАМУ Е ГРЕШНИК ШТО СЕ ОБРАТИЛ ДО УНИЈАТСКАТА ЦАРИГРАДСКА ПАТРИЈАРШИЈА ОД
ВРЕМЕТО НА МЕХМЕД II КОЈ ГО ОСВОИЛ ЦАРИГРАД, САМО ЗАТОАШТО РУСИТЕ НЕ ГО БРАНЕЛЕ
ОД ОСМАНИТЕ. ОВА БИЛО ШТО ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА СТАНАЛА УНИЈАТСКА ПОД
ПАПАТА. НЕ СЛУЧАЈНО КАЈ ПАТРИЈАРХОТ СТОИ СЛИКАТА НА ПАПАТА ПОЛЈАК, НОСИТЕЛОТ НА
ЗЛОТО ВРЗ ПРАВОСЛАВИЕТО КОЕ ГО ВОДИ РУСКАТА ЦРКВА КАКО НАСЛЕДНИЧКА НА НАШЕТО
ПРАВОСЛАВИЕ СО АПОСТОЛСКА ЦРКВА НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА
СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НА КОНСТАНТИН ФИЛОЗОФ ОД СОЛУНСКО А И ЈУСТИНИЈАНОВАТА
БЕЗАПОСТОЛСКА ЦРКВА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КОИНЕ
ЗА ВРЕМЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ПТОЛОМЕИ. КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ ОД ВО 19 ВЕК ) БИЛ ПРВ
ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК СО АПОСТОЛ ПАВЛЕ . ТОЈ НЕ ГО ВЛАДЕЕЛ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ
СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815) И МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС 1907 И КИНДЕР СО ХИЛГЕМАН), КОЈ ГО РАЗБИРАЛЕ КРИТЈАНИТЕ ВО 1913, НО НЕ ЕЛАДСКИОТ
ЈАЗИК ОД 1868 ГОДИНА КОЈ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД КОИНЕ . БИДЕЈЌИ АТИНСКАТА ЦРКВА БИЛА ПОД
ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА , И ТАА БИЛА УНИЈАТСКА ПОД ВАТИКАН. ТОЈ УСПЕАЛ ДА ГО
УБИЕ РУСКИОТ ЦАР НАСЛЕДНИК НА ПРАВОСЛАВНИОТ ЦАР ВО ЦАРИГРАД КОЈ НЕ БИЛ УНИЈАТ ,
АМА НЕ ПАТРИЈАРХОТ НА РУСКАТА ЦРКВА КОЈ БИЛ НАСЛЕДНИК НА ПРАВОСЛАВИЕТО , НИКАКО
УНИЈАТСКО. СЛЕДИ МНОГУСТРУКИОТ ГРЕШНИК ЗНАЕЛ КАДЕ ДА СЕ ОБРАТИ - ЦАРИГРАД/РИМ .
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ЗОРАН ЗАЕВ КАКО ШКИПТАР ИМ СЛУЖИ НА НЕГОВИТЕ СОБРАЌА АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ
И ШКИПТАРИ) КОИ КАКО МУСЛИМАНИ=ТУРЦИ ПРАВОСЛАВНИТЕ ГИ ИСТРЕБУВАЛЕ ПОТПОЛНО
ВО ЦЕЛИОТ 19 И 20, И ОВОЈ 21 ВЕК . ЗА ПОТВРДА ДЕКА АРНАУТИТЕ БИЛЕ ЗЛОЧИНЦИ СЕ ГЛЕДА
ОД САМИОТ ПОИМ АРНАУТ СО ЗНАЧЕЊЕ ОДМЕТНИК. ИАКО ШКИПТАРИТЕ СЕ САМО 10% ТОЈ
ДОЗВОЛИ НА ШТЕТА НА МНОЗИНСТВО 2/3 МАКЕДОНЦИ ДА СЕ ИЗБЕРЕ ШКИПТАР 100% УБИЕЦ
НА МАКЕДОНЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ БЕЗ ПРОСТО МНОЗИНСТВО СО 59 ПРАТЕНИЦИ; ИЗГЛАСА ДВОЈАЗИЧНОСТА НА ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК И ЗА ГЕГИТЕ (ЧЕРКЕЗИ
И ТАТАРИ) 90% КОЛОНИЗИРАНИ 19 ВЕК А БЕЗ 2/3 МНОЗИНСТВО КОЛКУ ШТО СЕ МАКЕДОНЦИТЕ .
ТОЈ КАКО ЗЛОЧИНЕЦ БЕЗ ДА ГО ПРАША МНОЗИНСКИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД ОД 2/3 ВО ПОЛЗА
НА БУГАРИЈА ИМ ЈА ПРЕДАДЕ СЕТА МАКЕДОНСКА ИСТОРИЈА КАКО БУГАРСКА , ДУРИ БРАТСКИ
СО ФАШИСТИЧКИТЕ АРНАУТИ. ТОЈ НА ТОА НЕ ЗАСТАНАЛ, ТОЈ СЕТА МАКЕДОНСКА ИСТОРИЈА
И ЈА ОТСТАПИЛ НА ЦИГАНИ ГРЦИ СО ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОДИНА СО КОГО НЕ СЕ РАЗБИРА
ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ-1815), МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС -1907, КИНДЕР
-ХИЛГЕМАН) РАЗБИРЛИВ ЗА КРИТЈАНИТЕ ВО 1913 ГОДИНА, А НЕ ЕЛАДСКИОТ СО ПОТЕКЛО ОД
ЕГИПЕТ КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ ОД 19 ВЕК ) КАКО НАСЛЕДНИК НА СТАРО - ЕГИПЕТСКИ. ПА ТОЈ
ШКИПТАР САКАЛ ДА СЕ БРИШЕ МПЦ, ТАА ДА БИДЕ САМО ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА , КАКО
ЗЛОСТОР ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ТИЕ ДА НЕМААТ НАЦИОНАЛНА ЦРКВА КАКО КАЈ СИТЕ ОД 19 ВЕК .
Risto Ivanovski Во Р.Македонија не смее да се вее Македонското знаме!! Доколку тоа го направат граѓаните ќе бидат
малтретирани од полицијата, што го наредува зајко. Во Битола со недели не се вееше знамето, за него во Битола биле тепани
граѓани, па денес (01.06.2018) е поставено- само до кога ?! Зајко мрази се македонско, дури и македонското знаме.

ИСТОЧНОТОРИМСКО ЦАРСТВО БИЛО САМО ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЦАРСТВО ТОА ШТО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ИСКЛУЧЕНИ ОД ВИСТИНАТА ВИНОВНИ СЕ ВАТИКАН СО ЕВРОПА
Х.Џ. Велс истакнува: „Иако изгледа дека Империјата на Константин Велики, Источноторимско
Царство, било продолжение на Римската Империја, тоа било продолжение и преродба на
Александровото царство“.
Џон Гросланд и Диана Констанце наведуваат: „Вториот македонски период беше Византиската
Империја со престолнина во Константинов град и С олун (Салоники) нејзиниот втор по големина град,
од 306 година од н.е. до нејзиното освојување од Турците во 1453 година“.
Во прилогговори и тоа што престолнината Рим на Балканот ја пренел Диоклецијан, што било во
Никомедија на Мраморно Море. Следел Константин Велики- тој прво ја посетил Троја во Мала Азија,
која сакал да биде Втор Рим, а потоа тој го одбрал Визант- врската била со Филип Македонски, чија
божица Хекате како полумесечина била источноримска, а потоа и турска. Ова било повод, во 20 век
за неа се расправале Грција и Турција.
За доказ дека сé било повод за возобновување на Македонија, постоела Македонска династија.
Токму само со неа наученоста достигнала највисок дострел и се појавила Македонската ренесанса.
Таа била пренесена во Италија. Токму во Италија од Македонија биле пренеси многу ракописи, кои
биле преведени на латински. Латинскиот како католички јазик во Европа бил во употреба до со 18
век. Сè ова говори, ученоста во Италија и Европа била Македонска.
Со тоа што до денес Македонците се исклучени од сè, тоа не било и не е случајно. Ова се потврдува
и со доказот, Хомеровиот јазик бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и македонски
(грчки лингвист Чулкас- 1907, Киндер- Хилгеман), а него Критјаните го разбирале дури и во 1913
година, но никако грчкиот прифатен од Цариградската патријаршија дури само во 1868 година.
Бидејќи грчкиот јазик произлегол од христијанскиот јазик коине (во 19 век наречен старо- грчки), кој
бил составен во 300 г.п.н.е. за време на Македонците Птоломи во македонска Александрија, се
објаснува, зошто Македонците се изклучени од играта- нивната улога им ја предале на Грците без
државен јазик сè до 1868 година.
За ваквиот злостор до денес се виновни Ватикан, Европа, САД и НАТО кои решиле во потполност да
го истребат македонскиот род и народ со својот Хомеров јазик.
Janko Tomov Ристо, фактите се непобитни, а малку Македонски историчари кои се вистински патриоти, преку секојдневни
историски написи ја информираат Македонската јавност, која почнува да се буди и оттргнува од антимакедонските
влијанија. Секоја чест ѕа твојата авторска дејност ѕа Македонија, брате Ристо.

БИДЕЈЌИ МАКЕДОНИЈА СЕ ПРОТЕГАЛА ДО РЕКАТА ДУНАВ СО МАКЕДОНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ ,
ОД ЦОЈНЕ (1808 ГОДИНА) ДО БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ , СТОП ЗА СÉ СО ЦИГАНИШТАТА ГРЦИ
Ристо Ивановски (2009), Додунавска Македонија, стр.282,пиши: „Македонците го владееле во старата
и новата ера Балканскиот Полуостров. Тоа бил Филип и Александар Македонски, што продолжило и
во новата ера на Римското Царство го превземаат царевите со потекло од Македонија како
Македонски Полуостров, а само од 1808 година Балкански Полуостров. Тие престолнината Рим ја
пренесуваат во Никомедија, а потоа кај Византиј, кој станал Втор Рим, Константинопол, град на
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царевите, Цариград. Тоа било со ...Василиј I ... Василиј II Македонски...Во мноштво карти Македонија
била до реката Дунав, што авторов на книгата ги гледа кај други автори.
Кај The World Map ca. A.D. 1290 Македонија се најдува меѓу Медитеранот, со Црно Море и Европа со
Германија и Франција, а преку Јадранско Море Италија. Во Teutonic Kingdoms 526 Византиската
Империја е означена до реката Дунав.Кај David Talbot Rice(1965) се прикажува тн.Византија до реката
Дунав, а таа била само Македонско Возобновено Царство. Wriedhelm Winkelmann-Gudrum Gomolka
Fuchs на стр. 16 го прикажуваат Источен Рим јужно од реката Дунав со диоцези: Дакија, Македонија,
Тракија, Азиана, Понтика, Ориенс, Египет. Во Македонија е сета Елада, североисточно од
Македонија е Тракија и северно Дакија. Западно од Дакија е Илирикум. На стр. 17 е картата на
тн.Византија, на крајот на владеењето на Јустинијан I., 565. Таа е до реката Дунав, а западно е
Илирикум и Италија како освоени од Јустинијан I. Philip Sherrard ја преставува картата на
тн.Византија до реката Дунав, за што стои: „најголемото простирање на царството за време на
неговото 1100 годишно постоење“. Кај него е и картата за тн.Византиско Царство пред Јустинијан I. и
од него освоени области, како и Царството на Јустинијан I., 568, до Дунав...Во LAROUSSE исто така
до Дунав е Источноторимско Царство, „од 330. до 1205.“ До Дунав е и во картата за Samuel’s Kingdom
976- 1018 AD. Ланге пиши: „Внукот на Цар Самуел, Петар Делјан...Тој 1040 година во Белград бил за
цар прогласен“. Во прилог се наведува и Српското предание, во кое Белград и Смедерево биле во
Македонија, а македонски биле Софија, Пловдив сè до Дунав, што во книгата стои, а сум го пишувал.
Не случајно, бугарските и српските владетели самите си се прогласиле за Македонци, чиј владелски
јазик бил македонскиот јазик коине (од 19 век таканаречен старо-грчки) на Македонците Птоломеи од
300- та г.п.н.е., од кого произлегол македонскиот тн.старословенски. Токму вториов македонски јазик
кој бил Хомеров (Пасоф- 1907, Чулкас- 1907, Киндер- Хилгеман и јазик на Критјаните во 1913 година),
бил службен во Охридската, Трновската и Печката црква. Пак, Тиранска и Атинска никогаш немало.
Сè ова го променал германскиот географ Цојне (1808), кој Македонски го заменал со Балкански. Само
така, Берлинско- виенската школа го истребува народот на Балканот кој бил Македонски до 1808 год.
Boris Apostolov Има многу учени луѓе Македонци кои многу добро ја знаат Македонската историја, но тие беа
тероризирани, финансиски не беа помагани, шиканирани, а најчесто тајно, со свои средстава ја финасираа вистината за
Македонија. И сега тоа се прави, иако јамката малку е разлабавена. Да ги слушаа нашиве политичари овие луѓе, немаше да
дојдеме до ова дереџе со предавнициве.
Mile Tanchev Честитки до авторот на текстот. Браво за познавањето и тумачењето на историјските прилики во поодминатите
времиња. Браво за еланот за едуцирање на дел од непознавачите , па и дел на познавачите на историјата. Народски кажано
( можат вода да ти носат на знаењето ) . Тоа што на некои предавници не им одговара тоа што го пишуваш , или неможат да
го апсорбираат со нивниот слаб интелект е нивен минус. БРАВО.

БИДЕЈЌИ ВО 15 ВЕК НЕ ПОСТОЕЛА ЗАЕДНИЧКА ГРЧКА ТЕРИТОРИЈА , НЕМАЛО ГРЧКИ НАРОД
Ѓорѓи Кастриот, таканаречен Скендербег, му испратил писмо на Султанот Мехмед II. Според Јулиус
Писко (1894- Виена), Ѓорѓија на султанот му напишал: „...Во Европа, која е најнаселен дел на светот,
тебе ти припаѓа само Тракија, Грција, Србија, Босна, Мореа, Булгарија, Ахаја, Магнезија, Митилена и
некои другиземји, кои порано христинјански беа, кои поново ќе бидат христијански...“.
Бидејќи Европјаните името Римјани (Ромејци) го заменуваат со Грци, а Еладците како православни
во 19 век биле само Ромејци (Фергусон), покрај Ромејци (Грци), постоеле и Тракијци, Срби, Босанци,
Бугари и други. Меѓутоа, никаде нема област Елада за да се говори Еладци. За Ѓорѓи Кастриот Елада
била распарчена на Мореа (Пелопонес), Ахајци (со селото Атина), Магнезијци, Митиленци...Она што
било во старата ера, град- држави, ист случај бил и во 15 век. Па следи да се заклучи, имало Срби,
Бугари и Римјани а како Ромејци биле Македонците. Ова било поради тоа што било договорено, да
не се употребува името Македонија. Токму и затоа Македонија ја заменале со Румелија. Центар на
Румелија во 19 век бил Софија, а тек потоа Битола чија администрација се протегало сè до Елада. И
нејзините цркви биле под православната соборна црква Св.Димитрија-Битола со наш двоглаворел кој
ги краси македонските цркви, а и грбот на Русија со Свети Ѓорѓи кој станал коњаник во Македонија,
поточно Бригија=Брсјакија, како што е претставен Крали Марко во Прилеп. Како православни Србите
се со грб двоглаворел.Па постоеле Македонија ( Романија=Румелија), Србија и Бугарија, а без Елада.
ЕДНОПАРТИСКИОТ СТАТУТ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ПАРТИИ ЌЕ ЈА УНИШТИ Р .МАКЕДОНИЈА
Во СДСМ како наследничка на претходниот систем на претседателот му се дава правото тој да си ја
одреди врхушката која ќе коли и беси во партијата. Такво беше детиштето Бранко Црвековски. Токму
ова детиште го наследи Зоран Заев. Тој апсолутистички статут му овозможи на Зоран Заев врхушки
да бидат такви лица кои ќе го изиград народот, лажејќи го едно, а по изборите спроведоа сосем друго
-изродите на СДСМ со Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со пуч во Македонското собрание без
гласање си поставија претседател со 59 прусутни Шкиптар кој го мрази македонскиот и православен
род, професионален убиец, со шкиптарски јазик од 19 век (нов јазик во време на Ами Буе, со гласови
на Вук Караџиќ од 19 век, кој за Густав Мајер бил монголски па без родови поради што Арнаутите
грешат во Хомеровите=тн.словенски родови) со кого Арнаутите го гнасат Македонското собрание на
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Хомеровите чеда Македонци. Така СДС-изродите ја арнаутизираа Р.Македонија со двојазичност без
да има потпишан закон од Претседателот на Р .Македонија. Изродите на СДСМ со Арнаутите ја делат
Р .Македонија на бугаришта со бугарска историја и Арнаути дворасно- двоконтинтални тн.народи 90%
Геги (Черкези и Татари) и Шкиптари 10% одродени тн.Словени со сите тн.словенски гласови итн. На
СДСМ-изродите и Арнаути сè ова не им беше доволно на мафијашки начин се решиле сè македонско
да уништат во полза на Циганите Грци со индискиот музички инструмент бузука од 14- 15 век, да го
уништат Хомеровиот јазик кој бил словенски (Пасоф- 1815) и македонски (Чулкас- 1907), разбиран од
Критјаните во 1913 година.Бидејќи СДСМ до денес не ја прифати книгата на Чулкас,таа е мафијашка.
За СКМ да си овозможи да има и национално движење, нејзините безбедносни сили на Македонецот
Драган Богдановски му го наметнале докажаното бугарско детиште Лјупчо Георгиевски, кој до денес
ги мрази Македонците. За него како бугариште во Р .Македонија немало Македонци, туку само Бугари
и Арнаути, што го пишел и влавот Ванчо Михајло во Македонија Швајцарија на Балканот. Па црквите
во Америка изградени од Македонците од неговато МПО се под Бугарската црква, а не под нашата
МПЦ. Не случајно, Лјупчо Георгиевски со своите бугараши, и влашката МАНУ која отсекогаш била со
Грција, и затоа таа проклета МАНУ до денес не ја прифати книгата на Чулкас, одмогнувајќи ни нас, се
решиле да ја поделат Р .Македонија на мнозинство Бугари и Арнаути, без да го прашат македонскиот
народ, на кого 100% му припаѓа Р.Македонија- Арнаутите биле 100% турски колонисти, а Бугарија е
на исток од Бугарите окупираниот пирински дел на Македонија. Бугарашот со своите бугараши, кој тој
си ги избрал, партијата си ја бугаризирале. Р. Србија на Р .Македонија и укажуваше, Арнаутите биле
спремни и се вкопувале, на што бугарашите не верувале. Во 2001 година, од САД- Косово Арнаутите
ја нападнале Р.Македонија. Тогаш Македонската армија ја водеше изродите на СДСМ, а полицијата
бугарашите на ВМРО- ДПМНЕ, што никаде во светот слично и не се случило. Извршителот на САД
како Претседател на Р.Македонија Борис Трајковски, кој беше избран и со гласовите на Арнаути како
договор со САД- амбасадорот, сè што му беше наредено од САД- амбасадорот во полза на мафијата
на Арнаутите, која е во сојуз со САД мафијата (Ротшилд, чие чедо е Сорос...), сè Преседателот како
свое си спроведе, а без тој да се заложи за реципрочност со Шкиптарија каде Македонците немаат
никакви право. САД ја доби војната, си ги повлече своите извршители од с.Арачиново, Македонците
САД ги судеше во ХАГ, а ниеден Арнаут. Па Арнаут означува одметник,убиец, колач, дерач...арамија.
Бугарашот си постави детиште Никола Груевски, за тој него да го замени. Никола Груевски со статут
на СДСМ ист на ВМРО- ДПМНЕ си постави свои, приврзокот на Лјупчо Груевски го промена. И тој за
да биде на власт, немаше црвени линии за македоништината, тој се поврза со Арнаутите и сè ним им
дозволи, и затоа тој на власт ги постави професионалните убијци, а другите кои убиваа и истребуваа
Македонци дома седат, а земат плата, во војската и полицијата ги арнаутизира само заради процент
20% иако тие не се ни 15%- оној кој не е лојален граѓанин, тој надвор од Р.Македонија,а не во власта.
САД-мафијата и ја организира на Р.Македонија шарена револуција, борбени акции во Куманово кои
Никола Груевски со многу жртви ги спречи.На сцена стапил Шкиптарот Зоран Заев, кој со САД-избори
ги доби. Така денес Р.Македонија е само САД-протекторат, со протектор САД- амбасадорот, за кого
Македонците се Словени.Бидејќи селидбите на белата раса биле со волски коли, а такви на Словени
немало донесено во Македонија, Македонците се само Хомерови чеда,а САД-амбасадорот само вол.
Никола Груевски се повлече. Него го замена Х.Мицковски. Бидејќи на митингот на 02.06.2018 не беше
Никола Груевски, се плашам, со истиот статут да не се бриши сè на Никола Груевски, вториот ќе си
стави свои послушници, како што си стави првиот свои послушници.Се поставува прашањето, до кога
ќе има лични чистки на претходните, без да има совет на партијата од старци пред смрт...сè по ред.
Сè додека во партиите за народот не решаваат многу личности, во склад со Уставот на Р.Македонија,
во неа ќе има само чистки, кои ќе бидат повод да се поставаат послушници, само за лични цели, се
само да го уништат македонскиот народ со мноштво Хомерови говори потекло од постледеното доба.
Gjorgi Todorov Браво почитуван професоре Ристе Ивановски, многу добро во кратки црти ја опиша политичката состојбата
во Македонија. Во се се слагам и 100% ве подржувам бидејќи во се сте во право Господ бог ве Благословил да ја кажувате
вистината од која младите поколенија треба да извлекуваат корист за да не се повторува. А јас ќе додадам историјата ни се
повторува само затоа што на вистината не им гледаме во очи и вината секогаш ја бараме кај другиот а никако како
Македонци кај себе.

ИМАЛО САМО ЦАРИГРАДСКИ СУЛТАНОВИ БУГАРИ А НИКАКО БУГАРСКИ БУГАРИ ПРЕД 1908
ГОДИНА
Бидејќи Бугарија била во Македонија, а Македонија била сè до реката Дунав, Бугарите биле
Македонци. Постоело само султаново кнежевство Бугарија. Пак, бугарска држава со Бугари имало
само од 1908 год.
Петьр Мицков пиши: „Според български данни до избухването на Балканската война (1912-1913 г.)
влиянието на Българската екзархия в Македония и Одринско се простирало в следните епархии,
коити сега се намират в различни държави:
1. в България: Мелнишка, Неврокопска, част от Одринска;
2. в Република Македония: Охридска, Битолска, Скопска, Дебърска, Велешка, Струмишка;
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3. в Гърция: Костурска, Леринска (Мъгленска), Воденска, Солунска, Поленинска (Кукушка), Серска,
Драмска;
4. в Турция: част от Одринска.
Па Македонците, според црковната припадноста, се делеле на Грци како припадници на Цариградска
патријаршија која ја основал последниот римски цар со службениот латински јазик Јустинијан I.Таа за
време на крстоносните војни била само унијатска, а со Мехмед II и султанова-султаните ги поставале
патријарсите; и Бугари на султановата Бугарска егзархија со седишто во Цариград до Цариградската
патријаршија. Ова било повод, Македонците да велат, ние не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе си
бидеме Бугари. Токму и затоа Македонците сакале да си ја возобноват Охридската архиепископија.
Dragan Ristevski Protivnicite na Makedonija i neukite i prodadeni nasi sonarodnici ne ja sakaat i ne ja prifakaat vistinata za
Makedonija i nejzinata apostolska crkva!

БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ОД Р .МАКЕДОНИЈА СИ БИЛЕ И ЌЕ СИ ОСТАНАТ САМО МАКЕДОНЦИ
НИВНИТЕ БУГАРСКИ ПАСОШИ НИМ ИМ СЕ ПОТРЕБНИ ЗА ВО ЕВРОПА , А НИКАКО ЗА БУГАРИЈА .
ИАКО БУГАРИЈА ЈА ЗАБРЗАЛА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ БУГАРСКИ ПАСОШИ , БУГАРИТЕ
ВО БУГАРСКАТА БУГАРИЈА СФАТИЛЕ , НА МАКЕДОНЕЦОТ КАКО МАКЕДОНЕЦ ПАСОШОТ МУ БИЛ
САМО ЗА ЕВРОПА, А НИКАКО ТОЈ ВО БУГАРИЈА ДА БИДЕ БУГАРИН КАКО ШТО БУГАРИ БИЛЕ И
СЕ ТУРЦИТЕ И ЦИГАНИТЕ . СÉ ОВА БИЛО ПОВОД,НА 04.06.2018 ДА СЕ ЈАВИ ШТО БИЛО КАЖАНО,
Р . БУГАРИЈА СО БУГАРСКИТЕ ПАСОШИ МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р .БУГАРИЈА ДА ГИ ЗАДРЖИ , И САМО
ТАКА ТАА НИВ БУГАРИ ДА ГИ НАПРАВИ. МЕЃУТОА, МАКЕДОНЦИ ОД Р .МАКЕДОНИЈА НЕ САКАЛЕ
ДА ОСТАНАТ ВО ТУЃА БУГАРИЈА , ТУКУ ТИЕ СО БУГАРСКИ ПАСОШИ БЕГАЛЕ ВО ЕВРОПА . СЛЕДИ
МАКЕДОНЦИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА НИКАКО НЕ САКААТ ДА ПОСТАНАТ БУГАРИ КАКО ШТО БИЛЕ И
СЕ БУГАРИТЕ ОД Р . БУГАРИЈА КОИ БИЛЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ОДРОДЕНИ МАКЕДОНЦИ ОД ДО 1808
ГОДИНА ОД МАКЕДОНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ , ШТО ЦОЈНЕ ГО СМЕНАЛ БАЛКАНСКИ ПОЛУСТРОВ .
Tome Dimishkovski Ushte edna blagodarnost za Risto Ivanovskishto prodolzuva so objavuvanje na tekstovi na vistinata!
Taka I so ovoj tekst za bugarskite pasoshi kako sredstvo za rabota I prestoj na Makedoncite vo zemjite na EU, a ne kako izraz na
prifakanje na bugarska nacionalost, odnosno stanuvaat bugarski drzavjani so Makedonska nacionalnost.
Drzavjanstvo I nacionalnost se dve razlicni kategorii.

ЗАЩО РАДКОВЦИТЕ И ВИЕ , ПАТРИОТАРИТЕ , ПО ФОРУМИТЕ ЛАЕТЕ САМО СРЕЩУ
МАКЕДОНИЯ?“
Петьр Мицков (11.10.2015) пиши: „Истинската причина за това неистово желание за прекръщаване на
Благоевград е тази, че Димитър Благоев е основател на БРСДП, а покъсно и на БКП е друга, много
подълбока. В речта в народното събрание през 1917 година Димитър Благоев изтъква, че в
сравнение със славяните българите били „на по- ниско варварско стъпало, грабителски жестоки” и
заявява: „Аз съм родом от Загоричане, но между другото аз не съм българин, аз съм македонец,
македонски славянин! И като такъв, ако искате да знаете, аз съм за Македония като славянска земя,
която ще има собствено управление.”
Това е тя, истинската причина. Заявлението на Благоев, че не е българин, а македонец, е един от
големите препъни камъни в несъстоятелната българска теза, че македонците не са съществували
като народ, а били измислени от Коминтерна – та нали Коминтернът е създаден през 1919 година –
две годинислед тази реч на Димитър Благоев от трибуната на българското народно събрание“.
Се заклучува, иако имало Бугари, според султановата цариградска Бугарска егзархија, црковните
Бугари понатаму си останале Македонци. Меѓутоа, бидејќи верското било важно, по што верниците и
се разликувале, од 1767 година, кога била укината Охридската архиепископија, се разликувале само
Турци=Муслимани и Грци-припадници на Цариградската патријаршија. Токму само султанот ја создал
Бугарската егзархија, со што започнал процесот на меѓусебното истребување, што било во полза на
исламот, а никако на католицизмот, како што мислел Ватикан со Виена сè до со 1918 година.
А што, според јазикот на проповедување, биле тие две цркви ? Само македонски- во Цариградската
патријаршија христијански јазик бил само Александријскиот Птоломејов јазик,а во Бугарската егзехија
црковнословенскиот јазик.Тој настанал само со реформа на коине, дело на Константин Филозоф а по
налог на Источноромејците кои се залагале да се шири христијанскиот правец од истокот на запад.
ДО КОГА РУСИЈА ЌЕ МОЛЧИ ДЕКА РУСИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД ИЛИРИК (БАЛКАНОТ) СО ПРЕДАНИЈА
ОД ПОДУНАВЈЕТО А НЕ ОД РУСИЈА (НЕСТОР 11-12 В .) А И СО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (Е .РУСО ) КОЈ
БИЛ ХОМЕРОВ КАКО СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ - 1815) И МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС- 1907), ВО 1913 ГОД.
ГОВОРЕН ОД КРИТЈАНИТЕ , И РУСИТЕ ДА ГИ ПОДРЖУВААТ БУГАРИТЕ =ТАТАРИТЕ СО ЧУВАШКИ
ЈАЗИК И ЦИГАНИТЕ ГРЦИ СО ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОД. КОЈ ПОТЕКНАЛ ОД ЕГИПЕТСКИ КОИНЕ
Ватикан од 1071 година без прекин се бори да го истреби православието, во истата година од обете
страни исток исламот и западот католицизмот,братски се борат да истребат сè православно.Меѓутоа,
Ватикан гадно се излагал, место на сметка на православието да се шири католицизмот, воглавно се
ширел исламот. Па Ватикан со подоцнежните крстоносни војни го поделил Источноторимско
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Царство, тоа станало исламско на Турците со источноримски церемонии, музика и друго што било
наследство на Македонската династија и Македонската ренесанса- во Европа владеел канибализам
и во 16 век. Православието се спасило во Русија, и Москва по Првиот Рим и Вториот Рим Цариград
станал трет Рим. Па токму православните церемонии биле источноримски, со прасвославниот
двоглаворел кој ги краси македонските цркви, како и Свети Ѓорѓија од Кападокија кој во неа не бил
коњаник- коњаник тој станал во Македонија, поточно Бригија=Брсјакија. Па како коњаник Свети
Ѓорѓија бил наш воин Крали Марко, што се гледа во Прилеп.Следи нашиот коњаник Свети Ѓорѓија
Русите го вгнездиле во нивниот руски наш грб двоглаворел кој го носела Македонската династија,
носителка на сè наше македонско.
Па што биле Русите ? Еве што пишува Киевскиот свештеник Нестор (11- 12 век): Русите потекнале од
Илирик. Токму тој Илирик бил на Балканот, јужно од реката Дунав. И какви преданија имале Русите ?само на Подунавјето а ништо руско. Зошто ова Русите го премолчуваат ?Тие се плашат од вистината
која била горка за руските царски семејства кои биле поврзани со европските царски семејства кои сè
до денес го истребуваат нашиот македонски род, народ, со говори од постледено доба.Тие семејства
не само што го уништуваат православието, тие ја истребувале Азија, Африка, Америка, Австралија...
Па за врската на Русите со Македонија говори и Еремиј Русо- Русите или Московитите се со ист јазик
како и античките Македонци. На кој јазик говореле античките Македонци ? Македонците како Пелазги
говореле со свој пелазгиски јазик ( Јустин), кој бил ист на Хелените (Херодот, Тукидид, Платон...)- тој
бил варварски (истите автори). Па варвари (со мало в- Хелени со големо Х) биле Македонците. Со
тоа што варвари биле Хелените во Јонија (Херодот), варварскиот јазик бил само народен јазик. Ова
се потврдува со Склавините во Македонија, кои се појавуваат само од 6 век н.е., а склава означувала
област. Јазикот на Склавините бил варварски (Прокопији сите други). Склавините биле домородниеве го доказот: Склавини имало во Северна Африка, Азија, целиот Балкан, Романија, Унгарија сосе
Австрија, Германија, Франција, Шпанија. Ако Склавините би биле Словени, 100% Европјани ќе морат
да бидат Словени=Венети со венетски руни во кои има тн.Кирилични слова кај Етрурците создавачи
на Рим, а Римјаните говореле пелазгиски и варварски (Дионисиј 1 век н.е.)- јазикот на Римјаните бил
тн.словенски. Тн.словенски темен вокал имаат не само Шкиптарите, Власите, Романците, народите
во Франција...Португалците со Бразилците. Се заклучува, Европа била само едно- само
тн.словенска.
Еве го следниот доказ: Хомеровиот јазик бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и
македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907, Киндер- Хилгеман) кој го разбирале Критјаните во 1913
година, што не било со првиот еладски јазик само од 1868 година, наследник на македонскиот коине
(од 19 век старо-грчки). Бидејќи коине бил јазик од Египет, произлезен од старо-египетскиот (Мартин
Бернал), со коине и еладскиот јазик од 1868 година, не се разбира Хомеровиот јазик на Хелените а и
Македонците, Склавините...и македонските чеда Русите кои се исто така македонски Хомерови чеда.
Каков јазик имаат денешните Цигани Грци со индискиот музички инструмен бузука ? Еладскиот поет
поет Соломос пиши за употребата на националниот јазик: „ Еден јазик кој никој не го зборувал ниту
пак го зборува ниту пак ќе го зборува“. Токму со овој вештачки јазик бил создаден нов еладски народ
кој го оспорува македонскиот народ со Хомеров јазик, чии мноштво говори се од постледеното доба.
Време е Русија да се залага за Македонците, чии наследници се Русите, а не за Циганите Грци нов
народ со јазик од 1868 година прифатен од Цариградската патријаршија и Бугарите Татари со својот
татарски јазик кој бил чувашки, кои го промениле со македонскиот тн.црковно-словенски јазик од на
Македонецот Константин Филозоф кој бил од Солун христијански град со македонскиот јазик коинево соседство на тема (област) Солун имало мноштво Склавини со својот македонски Хомеров јазик.
Бугарија била нова држава од 1908 година, со нов бугарски јазик од 2/2 20 век (Ханс-Лотар Штепан).
И место Македонците да се исмејуваат со Циганите Грци и Бугарите, тие оспоруваат сè македонско.
Па со вотката која не се пие како гроздова туку се вотнува, затоашто лозата уште ја нема во Русија и
западно од неа, се потврдува, македонска Русија сè до денес не е донаселена. Ова се потврдува и со
тоа што Русите денес не си го обожуваат Св.Трифун кој бил Дионис=дианис=дианиш=пианиш за тие
да се опианат со опиум познат во Египет од опиум=опи ум, опиениот не е умен до Еумен=е умен од
умен=ум мен=мин до мина=луѓе. Него го обожувале македонските Склавини (Области) со свој Хора,
кој бил египетски Хорус и Кришна во Индија на Ведите со свој санскритски јазик кој бил тн.словенски.
Македонците не бараме како Хрушчов со чевел да се чука во ООН Њујорк туку само со збор- доста.
КНИГА НА РИСТО ИВАНОВСКИ (2014), „АЛБАНЦИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА - САМО ОД 1780 ГОДИНА“,
КАКО ДВОКОНТИНТАЛНО- ДВОРАСЕН ТН.НАРОД КОЈ СО ВЕКОВИ ГО ИСТРЕБУВА
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК- ТОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ
ПАСОФ- 1815) И МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907, КИНДЕР - ХИЛГЕМАН), ГОВОРЕН
ОД КРИТЈАНИТЕ ВО 1913. ПАК, ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ И МОНГОЛСКИ (ГУСТАВ МАЈЕР ) БЕЗ
РОДОВИ ПОРАДИ ШТО АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) ГРЕШАТ СО ХОМЕРОВИТЕ
РОДОВИ. АРНАУТИТЕ ГИ ПОДРЖУВАЛЕ ОСМАНИТЕ , ФАШИСТИТЕ , КОМУНИСТИТЕ И
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КАПИТАЛИСТИТЕ (САД, ЕВРОПА И НАТО). ТЕШКО НАС МАКЕДОНЦИТЕ КОИ ОСТАНАВМЕ САМИНАШАТА БОРБА ЗА СÉ МАКЕДОНСКО МОРА ДА ПРОДОЛОЖИ СО ИСТАТА ЦЕЛ.
ВЧЕРАШНИТЕ НА 06.06.2018 ХИСТЕРИЧНИТЕ ПРОТЕСТИ НА ЦИГАНИТЕ ГРЦИ ВО ПЕЛА РОДНО
МЕСТО НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ КОЈА БИЛА ПРЕСТОЛНИНА, ОД ПРЕДСТОЛ=ПРЕД СТОЛ:
ПОСТОЛ (=ПО СТОЛ) НА КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ , АПОСТОЛ (=А ПО СТОЛ) НА МАКЕДОНСКИ
ЈАЗИК СЕ НИСТОЖНИ ВО ОДНОС НА КНИГАТА НА ВЛАВОТ ЧУЛКАС ОД КОСТУРСКО , УЧИТЕЛОТ
ВО БИТОЛА, КОЈ ВО 1907 ГОДИНА ОБЈАВИЛ КНИГА ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ
ВО КОЈА ГОВОРИ, МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН ИМАЛЕ РАН-ХОМЕРОВ ЈАЗИК ВО КОГО ИЗБРОИЛ
4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРОВИ - НЕПИСМЕНИТЕ УПОТРЕБУВАЛЕ ОКОЛУ 1000 ЗБОРОВИ КАКО ШТО
БИЛЕ ЦИГАНИТЕ ГРЦИ. БИДЕЈЌИ ВАКВА Е СОСТОЈБАТА ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕМА МАКЕДОНСКА
НАЦИОНАЛНА ПАРТИЈА,НИТУ НЕКАКВА РУСКА НА РУСИЈА ЧИЈ РУСКИ ЈАЗИК БИЛ МАКЕДОНСКИ
НА МАКЕДОНЕЦОТ КОНСТАНТИН ФИЛОЗОФ. ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕМА МАЖ- СИТЕ СЕ КИЛАВИ.
27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС. ДО КОГА
ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИ ЧУЛКАС.
СЕКОЈ МЕСЕЦ НА ИСТИ ДЕН ГИ ПОВИКУВАМ НАДЛЕЖНИТЕ ДА ЈА ПРИФАТАТ НЕГОВАТА КНИГА ,
СО ШТО ЌЕ СЕ РЕЧЕ , ДОСТА БЕ ЦИГАНИ ГРЦИ ПРОБИСВЕТ ЛАЖЕТЕ , А ОВДЕ САМО СЕ МОЛЧИ.
Zlatko Kuzmanoski Апo-стoл. Oкoлу стoлoт. Учителoт секoгaш седел нa стoлoт/кaтедрaтa кaкo и денес, a
учениците/студентите седеле или стoеле oкoлу негo, oднoснo oкoлу стoлoт oкoлу кaтедрaтa. И oфицијaлнaтa етимoлoгијa
истoтo гo кaжувa.

ПА ЦИГАНИТЕ ГРЦИ ГО УБИЛЕ ЧУЛКАС (1907) ВЛАВОТ ОД КОСТУРСКО , УЧИТЕЛОТ ВО БИТОЛА
АДМИНСТРАТИВЕН ЦЕНТАР НА РУМЕЛИЈА ДО ГРАНИЦАТА НА ЕЛАДА НА ЕЛАДЦИ ОД ЦИГАНИ
НАСЕЛЕНИ НА ПЕЛОПОНЕС ВО 14-15 ВЕК СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНТРУМЕНТ БУЗУКА . ТАА ВО
МАКЕДОНИЈА СО ЦИГАНИТЕ ГРЦИ БИЛА ДОНЕСЕН ВО 1913 ГОДИНА.ТОГАШ МАКЕДОНИЈА БИЛА
ПОДЕЛЕНА- ПОЛОВИНАТА ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ПОД ЦИГАНИТЕ ГРЦИ ВЕКОВНИ СОТРУВАЧИ
НА СÉ МАКЕДОНСКО. И СИТЕ ЦРКВИ ОД ЕЛАДА БИЛЕ ПОД СОБОРНАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
СВЕТИ ДИМИТРИЈА - БИТОЛА. ДОТОГАШ МАКЕДОНИЈА СТРАДАЛА ВО ПЕТВЕКОВНОТО ТУРСКО
РОПСТВО. ВЛАВОТ УЧИТЕЛ ВО БИТОЛА УТВРДИЛ 4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРА УПОТРЕБУВАНИ ОД
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН, ОД 1913 ГОДИНА ДО ДЕНЕС ПОД ОКУПАЦИЈА НА ЦИГАНИТЕ ГРЦИ.
НЕГОВИТЕ УБИЈЦИ ЦИГАНИ ГРЦИ СЕ ПОДРЖУВАНИ ОД ЦИГАНО- ГРЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ОВДЕ
ВО НАША Р.МАКЕДОНИЈА . НИВНАТА ЦЕЛ Е ОЧИГЛЕДНА, ТИЕ СЕ СО НАМЕРА ДА ГО УНИШТАТ
ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА МАКЕДОНЦИТЕ, НИВНИОТ РОД- МАКЕДОНСКИ НАРОД СО ГОВОРИ ОД
ПОСТЛЕДЕНО ДОБА, А ВО ПОЛЗА НА ЦИГАНИТЕ ГРЦИ СО ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОДИНА. ЗАТОА
СЕ ПРАШУВА, ДО КОГА МАКЕДОНЦИ ЌЕ ГИ ТРПИТЕ ЦИГАНИТЕ ГРЦИ СО ВАС ДА ВЛАДЕАТ И ДО
КОГА ВИЕ МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ БИДЕТЕ ПРОБИСВЕТ ,САМОУНИШТУВАЧИ НА СÉ МАКЕДОНСКО. ВЕ
ПОВИКУВА ЧУЛКАС, УБИЕН ОД ЦИГАНИТЕ ГРЦИ , ДА ГО ВОЗВЕЛИЧИТЕ НЕГОВОТО ДЕЛО И ИМЕ .
Vase Petrov Trogatelno, vo isto vreme togashnite pishuvanja aktuelni denes.
Pozdrav g. Risto. Imajte ibav den, odnosno ubav vikend.

МАКЕДОНЦИТЕ ВО БИТОЛА ДА ГО ЧЕСТВУВААТ МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК НА ЧУЛКАС
Со биолошките методи (сточарство, популациона генетика, биометрија, исхрана со своите посебни
генетско- географски подрачја на секоја храна, поврзана со крвните групи...), се убедив, белата раса
бил еден народ со еден јазик. Овие биолошки методи ги проверував, дали тие се совпаќаат со она
што Херодот (5 век п.н.е.) го пиши. Бидејќи тие потполно се совпаѓаа, бев сигурен дека сум на прав
пат да се открие вистината за македонските говори. Бидејќи прајазикот на белата раса за еднина во
прво лице содржи м (сум), второ лице с (си) и трето лице т (бригиски=брсјачки ет=ит одет=одит...), со
дативното у (кој Н, кого А, кому му- нему му, братучед чедо брату, идиоту Д) што се среќава во Индија
(Ману, Меру, Зебу), Кина (Бату кан), Јапонија аину + в + к + л = влакину, расата влакнасти бели луѓе,
се убедив, бригискиот=брзјачкиот јазик бил како прајазикот на белата раса- за ова објавив и книга. За
Троја сум објавил повеќе книги, а според мене, таа тн.Троја била меѓу Еригон (Црна Река) и Семоенс
(Семенс=Семниса=Шемниса=Шемница), на исток море (езеро), на запад планина (митолошка Баба).
Па битолчанецот Одисеј Белчевски, живее во Торонто (Канада), македонската јавност ја известува за
германскиот лингвист Пасоф (1815), кој запишал, јазикот на Хомер бил словенски. Ова го пишеле и
Киндер со Хилгеман, само според нив, Хомеровиот јазик бил македонски. Некаде 1996 година дознав
и за грчкиот лингвист Чулкас (1907), кој пишел, Славо- Македонците во Лерин говореле Ран- Хомеров
јазик. Ова го дознав од Тихомир Стојановски, што го имаше во неговата книга која му беше потребна
за свое унапредуање во Факултетот за драмска уметност Скопје- асистент, сега професор на истиот.
Дури во декмеври 2017 Мартин Петрушевски преку ФБ - порака ми ја испрати фоткопираната книга на
Чулкас. Па јас неа комјутерски ја испечатив во Офис- Битола- ја оставив за други неа да ја испечатат.

68
Тоа го објавив на ФБ- страниците. Се јавија некои, но ниеден не отишол во Офис таа да ја испечати...
Од 27.12.2017 на ист ден секој месец ги повикувам надлежните книгата да ја прифатат, и со неа да се
каже, доста беше Цигани Грци со лажење,ние сме домородци, а вашиот јазик е нов само од 1868 год.
Бидејќи состојбата останува не променета, ова е мој повик до битолчани и Македонците од нашите
делови на Македонија и во иселеништвото, да се сплотиме, и во Битола, каде Чулкас бил учител, во
неа неговото дело и неговото име да се чествува. За ова во градот Битола има млади генерации...
Vase Petrov Hronologija, istorija, lingvistika. S'e na edno mesto. Povrzano, so znachenje I so dokazi.
Komu e s'e toa nameneto g. Risto? Na nashite politichari, gluvi, slepi, nemi, umobolni, so devijantna svest, bez obraz, neznajkovci,
praznoglavci, diletanti, debitanti.... Pozdrav.

ГРЧКИОТ Е ЕГИПЕТСКИ А ШКИПТАРСКИОТ МОНГОЛСКИ- САД, ЕВРОПА И НАТО СЕ ЗЛОЧИНЦИ
Сведоци сме какво оспорување доживуваат Македонците од САД, Европа и НАТО, кои како злочинци
дејствуваат на потполна штета и истребување на Македонците, сè македонско, што е противуставно
и злочиначко, да се уништи Хомеровиот јазик- јазикот според германскиот лингвист Пасоф (1815) бил
само словенски,а за грчкиот лингвист Чулкас (1907) македонски.За Хомеровиот јазик како македонски
пишеле Киндер- Хилгеман. Ова се потврдуваат дури со Хомеровите Критјани, кои во 1913 година го
разбирале само словенскиот јазик а не грчкиот јазик од 1868 година-тој произлегол од коине (тн.старо
-грчки од 19 век). Ова било поради тоа што коине бил наследник на египетскиот, од 300- та г.п.н.е.:
Мартин Бернал „Црна Атена“, пиши: „Четири години работев долж овие насоки и останав уверен дека
дури една четвртина од грчкиот вокабулар би можела да има семитско потекло. Ова, заедно со 40-50
проценти кои се чинеа како индоевропски, сè уште не нудеа објаснување за една четвртина до една
третина на грчкиот вокабулар. Се двоумев дали овој несведлив дел конвенциално да го гледам како
‘Прехеленски’ или да постулирам некој трет надворешен јазик, анадолски или- како што претпочитавхуриски. Меѓутоа, кога погледнав на овие јазици, тие ми понудија речиси никаков ветувачки
материјал. Дури во 1979, кога фрлив поглед низ еден примерок од Коптскиот етимолошки речник на
Черни, јас се здобив со можност да извлечам извесен смисол од доцноантичкиот египетски јазик.
Речиси веднаш, јас сфатив дека ова беше третиот надворешен јазик. Во рок од неколку месеци, јас
станав убеден дека на преостанатитите 20- 25 проценти од грчкиот вокалубар би можел да пронајдам
веродостојни етимологии од египетскиот јазик, исто како и за имињата на најголемиот дел од грчките
богови и за многу топоними. Ставајќи ги заедно индо-европските, семитските и египетските корени,
јас сега верувам дека- со понатамошно истражување- би можело да понудиме веродостојни
објаснувања за 80 и 90 проценти од грчкиот вокабулар, што е пропорција која е висока во однос на
присутните надежи за било кој јазик. Затоа, сега воопшто не постоеше потреба од ‘предхеленскиот’
елемент“.
Се наведува врската на староегипетскиот со македонскиот коине (тн.грчки)- негов прв речник и
негова прва граматика биле само од 300- та г.п.н.е., и тоа само од Александрија. Следи сите дела
преведени и напишани на македонскиот јазик коине биле само од таа година- само во Александрија.
За Леон Доминијан: „Албанците во 1913 година беа сосема лишени од секакво национално чуство“.
Ова било повод Шкиптарите како народ било дело само на Австрија со помош на Италија, што било и
со шкиптарскиот јазик, чии први школи само во 1924 година ги подигнале само Австрија и Италија.
За потврда дека Шкиптарите немале и немаат никакво национално чуство е доказ и нивниот јазик- тој
не содржи зборови на еден народ туку на четири народи (Грци, Романци, Словени и Татаро-турци),
што го пишел Г.Мајер. Бидејќи Шкиптарите биле 100% одродени тн.Словени со грчки, романски а и
монголски зборови, Шкиптарите во никој случај не можат и не смеат да имаат национално чуство.
Како најдобар доказ е тоа што Албанците се претставени од Шкиптари само 10% и Геги 90%- Гегите
се Азијати, воглавно Черкези и Татари, колонизирани во последните векови од кавказко-црноморски
простори со кавказко бело капче, монголски традиции и обичаи. Ова се потврдува со доказот што тие
Шкиптари со оние Геги не стапувале во бракови, не општеле и до денес меѓусебно не се разбираат.
Како доказ дека јазиците на Гегите (Черкези и Татари) и Шкиптари биле монголски, биле без родови,
поради што тие грешат во Хомеровите родови, кои биле словенски и македонски- само македонско.
Vase Petrov G. Risto, ja prochitav knigata Crna Atena od prof. Mark Bernal, nauchna kniga vo koja gi pobiva site podocnezhni teorii
I tezi na zapadnite kvazinauchnici za mak. jazik vo odnos na "grchkiot", koi sega kako "vrvni avtoriteti", go pobivaat negoviot
nauchen trud, potochno ne sakaat da si ja priznaat ogromnata greshka. Posebno mi beshe interesen delot koga Bernal opishuva na
kakvi s'e prechki, opstrukcii, problemi naiduval mnogu godini dodeka da ja izdade knigata, odnosno istata da ja vidi svetlinata na
denot. Pozdrav.

БИДЕЈЌИ Ј . Ф . ФАЛМЕРАЈЕ Р НОВОГРЧКИ ЈАЗИК ГО НАРЕКОЛ КАКО ПОЛУСЛОВЕНСКИ ДИЈАЛЕКТ ,
СТАРОГРЧКИОТ МОРАЛ ДА БИДЕ СО ТУЃО ПОТЕКЛО. ТОЈ ПОТЕКНАЛ ОД ЕГИПЕТ - ЕГИПЕТСКИ
Авторите говорат, Хомеровиот јазик бил хеленски (тн.грчки). Според германскиот лингвист Пасоф
(1815), Хомеровиот јазик бил словенски. До денес сме сведоци подржувачите на Елада (тн.Грција), а
тоа се САД, Европа и НАТО се залагаат сè македонско да се бриши, дури македонскиот јазик да биде
означен со потекло словенско. Ова го оспорил еладскиот (тн.грчки) лингвист Чулкас. На почетокот на
20 век следела книгата ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907). Во неа тој напишал дека
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Славо- Македонците во Лерин говореле Хомеров јазик. За македонскиот јазик како Хомеров пишеле
и Киндер- Хилгеман. Ова го потврдиле Хомеровите Критјани- тие во 1913 година го разбирале јазикот
на Словените, а не Еладците од 1868 година кој произлегол од коине (од 19 век тн.старо-грчки јазик).
Бидејќи коине произлегол од старо-египетски, во Египет коине го заменал старо-египетскиот. Ако тој
не бил египетски јазик и произлезен од старо-египетскиот, коине во Египет не можел да го замени
старо-египетскиот. Бидејќи коине бил тежок за учење, за него да му го доближат на народот со својот
Хомеров јазик кој бил словенски, во коине се внесувале словенски зборови. Поради ваквата состојба
новогрчкиот јазик морал да биде мешавина на зборови на коине со зборови на Хомеровиот јазик кој
бил словенски (македонски). Фалмерајер пиши полусловенски: 50% коински : 50% словенски зборови.
Zlatko Petrovic Risto kakva je procentualna struktura za Koine.
Risto Ivanovski Коине е мешавина на старо- египетски и говор на Птоломеите (Камен Розета- битолски). Точно никој не го
кажал процентот. Бидејќи тн.старо-словенски бил наследник на коине, коине морал да има повеќе од 50% наши зборови.
М.Бернал, Црна Атена, ја објаснува поврзаноста на коине со старо-египетски, а други коптскиот наследник на староегипетски бил наш јазик (тн.словенски).
Zlatko Petrovic Onda je novogrčki oko 25 % staroegipatski 25% staroslovenski tj.Ptolomejev govor i 50 % Slovenski kako piše
Falmerajer.

ДО 19 ВЕК НЕ БИЛЕ ПОЗНАТИ СЛОВЕНИ КАКО НАРОД- ВО 6 ВЕК ИМАЛО СКЛАВИНИ ИЛИ СКИТИ
На 23. февруари 1871 директорот на Државниот архив Венеција, Cav. B. Cecchetti, држел говор:
Тој говори за првиот период „борби на Македонци, Илири и Епирци до Римското освојување“. Втор
период бил со „инвазијата на Вандалите, Готите и Скитите“- тој никаде не наведува никакви Словени.
На Балканот, само од 6 век во новата ера, никако порано, биле создадени Склавини- склава=област.
Јазикот на Склавините бил варварски, што го наведуваат Прокопиј и сите други автори. Варварскиот
јазик бил пелазгиски на Пелазгите, што било за Хелените (Херодот, Тукидид, Платон), Македонците
( Јустин) и Римјаните (Дионисиј Халикарнишки- тој во Рим живеел во 1 век новата ера). Христијански
јазик со Апостол Павле коине (од 19 век тн.старо-грчки)- тој бил Александријски, од 300- та г.п.н.е. Па
негов наследник бил латинскиот од 240 г.п.н.е., не од некаков Римјан, никако Латин, туку од Греикот
(не Грк) Лив Андроник.Бидејќи народен јазик бил пелазгискиот, немало коинизирање и латинизирање.
Склавините го обожувале Хора, кој бил египетски Хорус и во Индија Кришна на Веди со санскритски
јазик- тој бил пелазгиски. Се заклучува, Склавините биле домородни. Нив авторите ги наведувале и
Скити,поим со значење скит,но не од Скитија кои не го обожувале Ѕевс со коледе, Дионисиј (Трифун),
што може да се види дури и кај С.Антолјак. Следи Цар Самуил бил цар на Склавинија- не Словенија.
Од изложеното се потврдува, какво зло ни нанела Европа со некакви Словени, кои не биле познати
во историјата. Имало Божјо Слово, што било познато и во стариот Египет, Платон и христијанството.
Време е да се свестиме а не бидеме жртва на Циганите Грци и Арнаути (Черкези, Татари, Шкиптари).
НА АТИНА И ХЕЛЕНСКИТЕ ДРЖАВИ СИБОЛ ИМ БИЛ БУФОТ СО МЕСОПОТАМСКО ПОТЕКЛО КАКО
ШТО БИЛА И СЕМИРАМИДА, НО НЕ МАКЕДОНСКОТО СОНЦЕ - ПРАИСТОРИСКИ КУЛТ КОН СОНЦЕ
Благодарејќи на Бугарија, која со децении ја оспорува македонската нација, прогласувајќи ја како не
македонска туку и бугарска, а Бугарите биле Татари, Македонците постанале познати во време кога
постоеше СФРЈ и тогаш имаше настојување создавање нова југословенска нација без Македонците.
На сцена стапиле Циганите Грци, кои одма по осамостојување на Р.Македонија македонските изроди
го отстранија македонското сонце, што беше под изговор, тоа било грчко. Кога Киро Глигоров беше
во посета кај папата во Рим, папата му го покажа истото сонце кое било битно и за Ватикан. Меѓутоа,
тој решил него да го отфрли, да им ги исполни желбите на Циганите Грци со индиската бузука, која во
Македонија со Солун била донесена само во 1913 година- тогаш Македонија конечно била поделена
со Букурештанскиот договор.Оттогаш сè до денес Европа, САД со своја НАТО врз нас вршат геноцит.
За Сонцето кај папата и Нарамсин наследнк на Саргон сум пишел- сонцето беше кај авторот Пашке...
Па овој пат истакнувам, Семирамида од Месопотамија била претставена како буф, кој како симбол се
проширил кон запад. Бидејќи сè атинско било месопотамско и египетско, буфот постанал симбол за
Атина, кој се најдувал дури во атинските пари. Со ова се потврдува, сонцето никогаш не било нивно.
За ова да се потврди е доказот што постои стела на Нарам-Син, која се чува во Лувр- Парис.Меѓутоа,
симболот „сонце“ има докази во Македонија во времето на Архелај,што нема врска со Атина и Елада.
Бидејќи сонцето не било циганско грчко, да се врати сонцето со Уставот на Р .Македонија што поитно.
СО ТОА ШТО НА КРИТ ИМАЛО ХОМЕРОВИ =ТН.СЛОВЕНСКИ ИМИЊА ПРЕД 6 ВЕК , СЛОВЕНСКИ
НАРОДИ НЕМАЛО. СЛЕДИ ИТЕН ПРЕКИН НА ПРЕГОВОРИТЕ СО ЕЛАДА, БУГАРИЈА И АЛБАНИЈА
Макс Фасмер (1941), „Словените во Грција“, вели за Крит: „Не сите на овој остров постоечки имиња
можам да ги објаснам со подоцнежно и случајно населување на Словените. Некои од нив мораат да
бидат со постар датум“. Словенските имиња на Хомеровиот Крит биле само Хомерови, кои биле
само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и македонски (еладски лингвист Чулкас- 1907, како
и Киндер- Хилгеман). Хомеровиот (словенски=македонски) го разбирале Критјаните во 1913 година.
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Со наводите се потврдува, Македонците се домородци, свои на своето, а во Македонија која била
поделена со Букрештанскиот договор 1913 година, не-Македонците се туѓинци-тие немаат што во неа
да бараат. Па под итен прекин за било какви преговори за сè македонско со Циганите Грци со бузука,
Бугарите Татари со татарски=чувашки јазик и Арнаутите како Геги (Черкези, Татари) со кавказко бело
капче, и Шкиптари со монголски јазик. Секој што ги подржува наведените, ќе си биде наш непријател.
БАРЛЕТИУС БИЛ ФАЛСИФИКАТОР- ТОЈ ВО СВОЈАТА КНИГА ЗА ЃОРЃИ КАСТРИОТ , ЗА КОГО ТОЈ
ПИШИ СКЕНДЕРБЕГ ,КОЈ БИЛ САМО ТАКАНАРЕЧЕН СКЕНДЕРБЕГ ,ОБЛАСТА МАТЈА ВО АРБАНИЈА
ЗА НЕГО АЛБАНИЈА ЈА НАРЕКОЛ ЕМАТИЈА , ПОИМ ШТО СЕ УПОТРЕБУВАЛ ЗА МАКЕДОНИЈА . ЗА
ОВА ПИШУВА ЈУЛИУС ПИСКО, КОЈ СЕ ПОВИКУВА НА ХАН ВО „АЛБАНСКИ СТУДИИ“.ОВА ГОВОРИ ,
НА БАРЛЕТИУС МНОГУ ДА НЕ МУ СЕ ВЕРУВА .ТОЈ ГО ВНЕЛ ПОИМОТ АЛБАНИ КАКО ВО ИТАЛИЈА .
ЃОРЃИ КАСТРИОТ НЕ БИЛ АЛБАНЕЦ- ТОГАШ АЛБАНЦИ НИКАКО НЕМАЛО ТУКУ САМО АРБАНАСИ
Сабри Годо (1983), Скендербег, Тирана, издадена на германски јазик, позајмена од Библиотеката во
Берлин, била пишана за Велика Албанија, која би требало таа да биде. На стр. 13 кај авторот, стои:
„Овие илјади километри...Иван Кастриот...Господар на кнежеството Арберија тој да постани“.
Се работело за Арберија или Арбанасија, според Арбан=ар (нива) бан (управител). Бидејќи ар=ор, од
ор произлегува ора=оран=ораница, а нивата била само ораница наспроти пасиште кое не се ора-ло.
Албаните се познати во историјата, кои се бореле против Александар Македонски од страна на Дариј
-персискиот крал, и Албанија се најдувала на Кавказ за која пишел дури и Страбо а и другиавтори.
Јулиус Писко го наведува М.Барлети, за кого тој пиши папата Пиус II сакал Скендербег да го круниса
како крал на Албанија.Меѓутоа, освен кај Барлети, кај ниеден друг автор тоа не се наведува. Желбата
на М.Барлети името Албанци, поврзано со Албаните од Италија, да се наметни било безуспешно.Ова
се потврдува со доказот што Арбаните од вториот милениум се нарекувале Шкиптари, но не Албани.
Денес постои држава Шкиптарија,со свои Шкиптари, во Р.Македонија шкиптарски партии,без Албани.
Сè ова говори, никогаш немало било какви Албанци, за Турците Арнаути- Арнаут значувал одметник.
ЕВРОПА, САД И НАТО СО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СИ ГО ДОЗАВРШУВААТ ГЕНОЦИДОТ ВРЗ НАС
МАКЕДОНЦИТЕ ОД СО БУКРЕШТАНСКИ ДОГОВОР ОД 1913 ГОД., И ТОА ВО ПОЛЗА НА ЦИГАНИТЕ
ГРЦИ СО ЈАЗИК ОД 1868 ГОД. КОЈ НЕ СЕ РАЗБИРА СО СЛОВЕНСКИОТ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ
ПАСОФ- 1815) И МАКЕДОНСКИОТ (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907 ПА И КИНДЕР - ХИЛГЕМАН)
ХОМЕРОВ ЈАЗИК- ОВОЈ ГО РАЗБИРААТ КРИТЈАНИТЕ ВО 1913 ГОДИНА. ОД 1913 ПОЛЗАТА Е И
БУГАРСКА НА СУЛТАНОВОТО БУГАРСКО КНЕЖЕСТВО СО ЈАЗИК ОД ВАРНА , ЗА МАКЕДОНЕЦОТ
ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕПОЖЕЛЕН ПОРАДИ ШТО ТОЈ ДЕЛЕШЕ СОВЕТИ МАКЕДОНЦИТЕ ДА ПИШАТ
НА БРСЈАЧКИ , ДУРИ РАЈКО ЖИНЗИВОВ БИЛ ЛОШ ПОЕТ КОЈ НЕ ГО ЗНАЕЛ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК
НА БУГАРИТЕ СО СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА , ДРЖАВА САМО ОД 1908 ГОДИНА И ОД
2/2 НА 20 ВЕК СО ВТОР ДРЖАВЕН ЈАЗИК КОЈ БИЛ ЗАПАДЕН БЛИЗОК НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БРСЈАЧКИОТ.МЕСТОМАКЕДОНЦИТЕ ДА ГИ ИСМЕЈУВААТ БУГАРИТЕ СО СВОЈА ДВОЈАЗИЧНОСТ ,
БУГАРИТЕ ГИ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ. ДА НЕ ГОВОРИМЕ ЗА АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ
И ШКИПТАРИ), „ЧУМА“ НА ДОМОРОДЦИТЕ И „КРАСТА“ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ВО 19, 20 И 21 ВЕК
СО ШКИПТАРСКИ РЕФОРМИРАН ЈАЗИК ОД 1972 ГОДИНА, КОЈ КАКО МОНГОЛСКИ БЕЗ РОДОВИ
ГЕГИТЕ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) СО КАВКАЗКО БЕЛО КЕЧЕ 90% И ШКИПТАРИ 10% ТН.СЛОВЕНСКИ
ИЗРОДИ ГРЕШАТ СО ХОМЕРОВИТЕ (СЛОВЕНСКИ И МАКЕДОНСКИ) РОДОВИ , И ИЛИРСКИ ОД НА
ИЛИРИТЕ РУСИ (НЕСТОР 11-12 ВЕК ),ЗАРАДИ КОИ СО ВЕКОВИ НЕ ИСТРЕБУВААТ ЕВРОПА И САД.
БИДЕЈЌИ ПРЕДАВНИЦИТЕ НА Р .МАКЕДОНИЈА ШКИПТАРОТ ЗОРАН ЗАЕВ И БУГАРИНОТ НИКОЛА
ДИМИТРОВ ПРИВАТНО СЕ ДОГОВОРУВАЛЕ ДА СЕ ПРОМЕНИ УСТАВОТ НА Р .МАКЕДОНИЈА , ШТО
ЌЕ ГО ПОТПИШЕ ШКИПТАРСКО-ЦИГАНСКИОТ ЗОРАН ЗАЕВ , ШТО ЌЕ МУ СЕ СЛУЧИ НА НАШИОТ
ЃОРЃЕ ИВАНОВ СО РУСИЈА ДА ПОТПИШЕ ДОГОВОР ЗА ЗАШТИТА НА СÈ МАКЕДОНСКО?! ТОГАШ
НЕПРИЈАТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО 19, 20 И 21 ВЕК ЌЕ ГО УБИЈАТ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА НАША
МАКЕДОНИЈА СО ВНАТРЕШНИ НЕПРИЈАТЕЛИ , КОИ БИЛЕ И СЕ НА САД, ЕВРОПА И НАТО-ТИЕ НЕ
НЕ ПРИМААТ КАЈ НИВ.ЗА САМОСТОЈНА И НЕЗАВИСНА Р .МАКЕДОНИЈА СО ГЕНЕРАЦИИ ГИНЕЛЕ .
ШТО ОВА ЗНАЧИ, СИТЕ ТИЕ БИЛЕ БУДАЛИ КОИ НЕ САКАЛЕ ДА БИДАТ ЦИГАНИ ГРЦИ, БУГАРИ
ТАТАРИ И АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ )- ПРОКЛЕТИ ДА СЕ ЕВРОПА , САД И НАТО.
ОД ВРЕМЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ФИЛИП МАКЕДОНСКИ, ПА ИСТОЧНОТО РИМСКО ЦАРСТВО КОЕ
БИЛО ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА , МАКЕДОНСКАТА ДИНАСТИЈА КОЈА ИМАЛА
ВЛАСТ ДО РЕКАТА ДУНАВ, ШТО БИЛО И ЗА ЦАРОТ САМУИЛ ЧИЈ ТАТКО БЕШЕ ПОСТАВЕН ЗА ДА
БИДЕ НАМЕСНИК, ПЕТАР ДЕЛЈАН ВО БЕЛГРАД БИЛ ПРОГЛАСЕН ЗА ЦАР , СРПСКОТО ПРЕДАНИЕ
ГОВОРИ БЕЛГРАД И СМЕДЕРЕВО БИЛЕ МАКЕДОНСКИ,ДУНАВСКА БУГАРИЈА БИЛА МАКЕДОНСКА
ШТО БИЛО СÈ ДО 1808 ГОДИНА КОГА ГЕРМАНСКИОТ ГЕОГРАФ ЦОЈНЕ ВНЕЛ НОВ ПОИМ БАЛКАН
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ДА СЕ ИЗБЕГНЕ СÈ МАКЕДОНСКО ДЕЛО НА ЦАРСКИТЕ СЕМЕЈСТВА НА ЕВРОПА , ПОРАДИ ШТО
МАКЕДОНИЈА ВО 1913 ГОДИНА СО БУКРЕШТАНСКИОТ ДОГОВОР БЕШЕ ПОДЕЛЕНА , НЕЈЗИНИОТ
МАКЕДОНСКИ НАРОД ИСТРЕБУВАН , МАКЕДОНЦИТЕ ВО НОБ СЕ БОРЕА ДА СЕ ОСЛОБОДАТ ОД
БУГАРСКИТЕ И АРНАУТСКИТЕ ФАШИСТИ ЧЕДА НА ХИТЛЕРОВА ГЕРМАНИЈА ,НАРОДОТ СОЗДАДЕ
СВОЈА АСНОМСКА ДРЖАВА , НЕЗАВИСНА ПО РАСПАДОТ НА СФРЈ ВО КОЈА МАКЕДОНЦИТЕ СИ
ИМАЛЕ СВОЈА ДРЖАВНОСТ..., САД, ЕВРОПА И НАТО ГИ ПОТКУПИЈА МАКЕДОНСКИТЕ ИЗРОДИ И
НЕМАКЕДОНЦИ, ШТО БЕШЕ МОЖНО МАЛКУБРОЈНАТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА НА МАКЕДОНЦИ
И НЕМАКЕДОНЦИ-СИТЕ ТУЃИНЦИ, И СО ТАКА ПОТКУПЕНИ СИТЕ ПРЕДАВНИЦИ НА 13.06.2018 СЕ
ДОГОВОРИ ПОТПОЛНА КАПИТУЛАЦИЈА ДА ИЗЧЕЗНИ СÈ МАКЕДОНСКО, ШТО БЕШЕ МОЖНО СО
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СÈ ВО НЕА АМБАСАДОРОТ НА САД-ГРЕШНИК.
ПОВИК ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА Р .МАКЕДОНИЈА , ПРЕСЕДАТЕЛОТ НА ВМРО - ДПМНЕ , ЧЕЛНИЦИ
НА ПРОРУСКАТА ПАРТИЈА А И ДО СИТЕ ДРУГИ ПАРТИИ И ЗДРУЖЕНИЈА ИТНО ДА ЈА ПРИФАТАТ
КНИГАТА НА ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907) КОЈ ЦИГАНИТЕ ГРЦИ ТОКМУ ЗАТОА ГО УБИЛЕ .
ТОЈ НАПИШАЛ, МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН ИМАЛЕ ХОМЕРОВ ЈАЗИК, БРОЕЈЌИ 4000 ХОМЕРОВИ
ЗБОРА, И ДА РЕЧАТ , ДОСТА БЕШЕ БЕ ЦИГАНИ ГРЦИ ДА ВРШИТЕ ЗЛОСТОРИ ВРШ ЧЕДАТА НА
ХОМЕР МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОИ ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА, А НЕ СО НОВ ГРЧКИ ЈАЗИК
САМО ОД 1868 ГОДИНА, НАСЛЕДНИК НА ЕГИПЕТСКИ КОИНЕ (ВО 19 ВЕК ТАКАНАРЕЧЕН СТАРО ГРЧКИ) КОЈ НЕ СЕ РАЗБИРА СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК - ТОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ
ПАСОФ- 1815) И МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР- ХИЛГЕМАН). ТОКМУ НЕГО ГО РАЗБИРАЛЕ ХОМЕРОВИ
КРИТЈАНИ НО НЕ ЕЛАДСКИОТ ПРОИЗЛЕЗЕН ОД КОИНЕ , НАСЛЕДНИКОТ НА СТАРО -ЕГИПЕТСКИ .
МОЛЧЕЈЌИ ВИЕ ПОВИКАНИТЕ ГО ПОДРЖУВАТЕ ГЕНОЦИДОТ ШТО ГО ВРШЕЛЕ ЦИГАНИТЕ ГРЦИ
ОД 1913 ГОДИНА ВО ЕГЕ ЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА И КАПИТУЛАЦИЈАТА ОД НА 12.06.2018.
БИДЕЈЌИ НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ НЕМАМЕ НАЈБЛИЗОК И НАЈМОЌЕН ДОКАЗ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ
СЕ ДОМОРОДЦИ СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК, СИТЕ ВИЕ ПОВИКАНИТЕ АКО НЕ ЈА ПРИФАТИТЕ
КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ АВТОР ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ВИЕ НЕ СТЕ
НИШТО ПОДОБРИ ОД ПРЕДАВНИЦИТЕ ШКИПТАР ЗОРАН ЗАЕВ И БУГАРИН НИКОЛА ДИМИТРОВ .
Написот го сакаат 117 мина, го споделиле 27 мина, a дадоа коментари 11 мина.
Tosho Pyotr Господин Ристо водиш Донкихотовска битка и заслужуваш голема почит. Ти благодарам за твојата борба и
патриотизам како Македонец.

БИДЕЈЌИ СЛОВЕНСТВОТО БИЛО ПОВРЗАНО СО БОЖЈО СЛОВО , КОЕ ПОТЕКНАЛО ОД СТАРИОТ
ЕГИПЕТ ШТО СЕ СРЕЌАВА КАЈ ПЛАТОН И ХРИСТИЈАНСТВОТО, НЕМАЛО ПОСЕБНИ СЛОВЕНСКИ
НАРОДИ. ИСТОРИСКИ ИМАЛО САМО СКЛАВИНИ, ШТО БИЛО САМО ОД 6 ВЕК . ТИЕ КАКО ЧЕДА И
ДОМОРОДЦИ НА МАКЕДОНИЈА СИ ГО ОБОЖУВАЛЕ ХОРА- ЕГИПЕТСКИОТ ХОРУС И КРИШНА ВО
ИНДИЈА НА ВЕДИ СО САНСКРИТСКИ ЈАЗИК . ПА СЛОВЕНСКИ НАРОДИ НЕМАЛО ТУКУ СЛОВЕНИ
САМО СПОРЕД БОЖЈОТО СЛОВО , КОЕ ГО ШИРЕЛЕ МАКЕДОНЦИ ОД СОЛУН КИРИЛ И МЕТОДИЈ .
ТОКМУ И ЗАТОА СЛЕДИ ПОВРЗАНОСТ НА СЛОВЕНСКИОТ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ -1815)
И МАКЕДОНСКИОТ (КИНДЕР - ХИЛГЕМАН) ДА БИДЕ ХОМЕРОВ ЈАЗИК, ШТО ГО ПИШЕЛ ГРЧКИОТ
ЛИНГВИСТ (ЧУЛКАС- 1907), СЛАВО- МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН ГОВОРЕЛЕ СО РАН - ХОМЕРОВ
ЈАЗИК, ИЗБРОЈУВАЈЌИ 4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРОВИ . СЛЕДИ СИТЕ ПОВИКАНИ ВО ПРЕТХОДНИОТ
НАПИС ПОД ИТНО ДА ЈА ПРИФАТАТ КНИГАТА НА ЧУЛКАС, СО ШТО ЌЕ МОРА С È ДА СЕ ПРЕКИНЕ
СО ЦИГАНИТЕ ГРЦИ, БУГАРИТЕ ТАТАРИ И АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ )- УБИЈЦИ .
ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА Р .МАКЕДОНИЈА , НИЕ СМЕ МАКЕДОНЦИ- ЗА МЕНЕ , ГРЦИТЕ СЕ ЦИГАНИ
Претседателот на Р.Македонија денес (14.06.2018) не беше примен од бандата на Сорос, Борисов со
име само на Габорис габор на габорите еден Татар, што важи и за неговата извршителка министер за
надворешни работи, братски на Шкиптарот Рама и неговата бивша сопруга која владее со средствата
на Сорос, хазарски измеќар на Ротшилд, крволочен ѕвер,потврден од време на Напалеон Бонапарта,
со неговата војна која ја изгуби заради Ротшилд. Влијанието на Ротшилдови е очигледно да се бриши
сè македонско, Македонија која е внесена во Библијата за Евреите, кои биле со ист јазик со Фениките
со Хомеровите богови. Па Хомеровиот јазик бил словенски (германски лингвист Пасоф- 1815) и наш
македонски јазик (Киндер- Хилгеман). Ако се земи во предвид,хазарската азбука на Кавказ била само
наша, со мноштво тн.Кирилови слова, а и самиот јазик јидиш бил словенски, Хазарите не знаат кои се
и што се. Наспроти нив Претседателот на Р.Македонија, кој бил примен од Претседателот на држава
Бугарија само од 1908 година со втор јазик западен кој е близок на македонскиот, многу поблизок од
првиот бугарски јазик од Варна кого Григор Прличев си го мразел, а Рајко Жинзифов дури бил лош
поет оти тој не го познавал бугарскиот јазик од Варна, во Бугарија изјавил: „Ние сме Македонци, и ќе
останеме Македонци. Тој што има проблем со нашето име, тој треба да си бара решение“. Секако,
ние Македонците на чело со проф. д-р Ѓорѓе Иванов ќе им најдеме решение за Циганите Грци, кои од
1913 година од Големите сили го добиле Егејскиот дел на Македонија и во неа се населиле Циганите
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Индијците со индијски музички инструмент бузука, на Циганите кои на Пелопонез се населиле во 1415 век, и го расипале Хомеровиот тон од на Хомеровите музички инструменти, со кои се поциганчила
Хомеровата музика.Не само што тие го поциганчиле Егејскиот дел на Македонија Големите сили како
злосторнички дозволие Егејскиот дел да се колонизира со Грци- припадници на Цариградската црква
чиј мајчин јазик бил само турски без родови, грешејќи со Хомеровите родови. Вакви Хомерови родови
ги утврдил грчкиот лингвист Чулкас (1907)..., броејќи 4000 Хомерови збора кај Македонците во Лерин.
Тие 4000 Хомерови збора ги споредувал со еладскиот јазик од 1868 година кој произлегол од коине
од македонската Александрија, наследник на старо- египетскиот. Бидејќи коине и неговиот наследник
катаревуса произлегле од стро-египетскиот,со тие два јазика не се разбира Хомеровиот јазик.Токму и
затоа клучот за решение за сè македонско лежи кај Претседателот на Р .Македонија, тој најитно да ја
прифати книгата на Чулкас, со што ќе се заврши голготата на Македонците од Егејскиот дел само на
наша Македонија од 1913 година и на Македонците од Р .Македонија со трагичен почеток од 2018 год.
Моето обраќање до него е само заради тоа што во Р.Македонија нема ниеден маж- сите се килави.
Написот го сакаат 66 мина, го споделиле 7 мина, a дадоа коментари 5 мина.
ПРОКЛЕТИ ДА СЕ СИТЕ ЧЕЛНИЦИ...НА МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ/ЗДРУЖЕНИЈА КОИ НАЈГОЛЕМИОТ
ДОКАЗ ЗА ДОМОРОДНОСТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК КАКО СЛОВЕНСКИ
(ПАСОФ- 1815) И МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР- ХИЛГЕМАН) НЕ ГО ПРИФАЌААТ И СО ТОЈ ДА МАФТААТ
НАСЕКАДЕ- КНИГАТА НА ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907) КОЈ КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН
УТВРДИЛ 4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРА . ТОКМУ ЗАРАДИ НЕГОВАТА КНИГА ТОЈ БИЛ УБИЕН . СО ТОА
ШТО ЧЕЛНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ПРИВРЗАНИЦИ МОЛЧАТ, ТИЕ СЕ НАЈГОЛЕМИТЕ НЕПРИЈАТЕЛИ
НА НАШИОТ НАРОД. ПА ТОКМУ ТАА КНИГА ЌЕ ДОКАЖЕ ДЕКА ЦИГАНИТЕ ГРЦИ СЕ ВЕШТАЧКИОТ
НАРОД СО НОВ ЈАЗИК ОД 19 ВЕК КОЈ НЕМАЛ ВРСКА СО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КАКО СЛОВЕНСКИ
И МАКЕДОНСКИ, ШТО ВАЖИ ЗА БУГАРИ ТАТАРИ И АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ ,ТАТАРИ И ШКИПТАРИ )
СО МОНГОЛСКИ ЈАЗИК БЕЗ РОДОВИ ПОРАДИ ШТО ТИЕ ГРЕШАТ СО НАШИ ХОМЕРОВИ РОДОВИ .
ДА НЕ СЕ ВЕРУВА ДЕКА МИТИНГАШИТЕ КОИ НА СОБИРИТЕ ДРДОРАТ НИКОЈ ТАА КНИГА ДА НЕ
ЈА ПРЕСТАВИ, СО НЕА ДА СЕ МАФТА,А САМО ТАА КНИГА Е СПАС ЗА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА.
МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ И ИМААТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК- ТИЕ БИЛЕ И СЕ САМО ДОМОРОДЕН НАРОД
Повеќе пати сум наведувал дека словенскиот јазик бил Хомеров (германски лингвист Пасоф- 1815).
Ова го потврдил дури еладскиот лингвист Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907).
Според него, Славо-Македонците во Лерин имале Хомеров јазик со 4000 збора- за една добра книга
се потребни само околу 3500 зборови, наспроти неписмениот кој употребува-л од 800- 1200 зборови.
Херман Киндер и Вернер Хилгеман истакнуваат: „...Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал и
постојано се развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект од кој подоцна
настанале: рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, словачкиот, бугарскиот и другите
јазици, денес познати како словенски јазици, засновани врз македонскиот...“. Меиле и Веиле велат:
„...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“. Па Хомеров=словенски=македонски.
Еј македонски народе каква незгода ти се случиле од идиоти, изроди..., кои за истото само си молчат.
МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ЈАДЕЛЕ ЧОВЕЧКО И КОЊСКО МЕСО КАКО ВО СКИТИЈА - СЕВЕРНО ОД ДУНАВ .
ФИЛИП, АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ И ДРУГИ НЕ ЗНАЕЛЕ ЗА ЦИГАНСКАТА БУЗУКА НА ГРЦИТЕ
Во Македонија никогаш не се јадело човечко месо, никако коњско месо со кобилско млеко како што
било во Скитија, северно од реката Дунав, што се чита кај Херодот. Дури тој многу убаво го опишува
јадењето на невкусното човечко месо, зашто Скитите да си го подобрат вкусот на човечкото месо тие
го мешале со месо од диви животни- таму домашни животни немале. Па балканско домашно животно
било говедото, чии волски коли беа во масовна употреба дури по 2/2 на 20 година, што го познавале
постарите генерации. Како коњари со коњски коли беа Циганите кои во мојата Битола доаѓаа по 1950
година. Нивните коли беа истоветни како што биле колите во Скитија. Таквите коли ги опишува дури
творецот на готското писмо Улфилас. Со наводот се потврдува, Македонците биле од Македонијава.
Биолошки не било можно на малиот Балкан да живеат таканаречени Словени со свој словенски јазик
и македонски- тој бил Хомеров (Пасоф- 1907, Чулкас-1907, Киндер- Хилгеман), разбиран од Критјани
во 1913 година, и Еладци (тн.Грци) со Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари). Со тоа што Хомеровиот
јазик бил јазик на Хелените, а денес тн.Грци со својот еладски јазик, наследникот на коине (тн.старогрчки) кој произлегол од староегипетски, Еладците од 1868 година со векови биле одродувани. Исто
било со Шкиптарите, кои до 1767 година биле под Охридската архиепископија со црковно- словенски
јазик кој произлегол од коине во Александрија за време на Македонците Птоломеи, и Кирил со братот
Методиј биле Македонци, само од македонскиот Солун,Шкиптарите се одродени со македонското ѕ…
Птоломејците како Македонци биле кавалџии и кајдаџии, со својата гајда како што биле Скотите со
пелагонска носија со македонска гајда и македонски ритам 7/8, со својот Единбург=един бург=булг од
булг=болг=волг=волк=фолк=полк до полка народна музика со својот Александар Македонски-сè наше
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Бидејќи Филип, Александар...Птоломеите...Македонска династија со мноштвото цареви, и Македонци
Комнени, чии наследници биле султаните (Мехмед II тоа самиот го признал, Јозеф фон Хамер, Р .
Ланге) не ја познавале циганската бузука на Индијците населени на Пелопонез во 14- 15 век, сите тие
не можеле да имаат врска со бузука, како што бил новиот цигански еладски народ со јазик од 19 век.
Бидејќи Европјаните дури во 16 век биле канибалисти (Х.Џ.Велс) од нив не можеме нешто човечко да
очекуваме- тие живи ќе не јадат, како што Зоран Зајев изјави. Па Европјаните со нас ќе се нагостат...
ЕДЕН ПРАВОСЛАВЕН ШКИПТАР (ЗОРАН ЗАЕВ ), ЕДЕН БУГАРИН (НИКОЛА ДИМИТРОВ ), ЕДНАТА
ВЛАИНКА (ШЕКЕРЧЕ - БОМБОНЧЕ ), ЕДЕН АРНАУТ (ОСМАНИ), СПАСОВСКИ КОЈ НЕ СЕ ГО ЗНАЕ
СВОЕТО ПОТЕКЛО И ЕДЕН ДРЖАЧ НА НОСАЧОТ НА ПОКРИВОТ НА ЧАМЕЦОТ КОЈ ГИ ВОЗИ ВО
ПРЕСПА НА МЕСТО КАДЕШТО СИТЕ НЕ - МАКЕДОНЦИ ПЛОВАТ ДА СЕ ПОТПИШЕ СМРТОНОСЕН
ДОГОВОР НА ШТЕТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК ВО ПОЛЗА НА ЦИГАНИТЕ
ГРЦИ СО ЦИГАНСКАТА БУЗУКА ОД 14- 15 ВЕК И ЈАЗИК НА НОВИТЕ ГРЦИ САМО ОД 1868 ГОДИНА
А ПРАТЕНИЦИТЕ НА ВМРО - ДПМНЕ РЕДОВНО СИ СЕ ПРИСУТНИ ВО МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ
КОЕ СЕ ПРЕТВОРИ ВО НЕМАКЕДОНСКО,А НИКОЛА ГРУЕВСКИ КОЈ НИВ ГИ ПОСТАВИ НИМ НЕ ИМ
НАРЕДУВА ТИЕ СИТЕ ИТНО ДА СИ ДАДАТ ОСТАВКА И ТИЕ ДА НЕ УЧЕСТУВААТ ВО ГЕНОЦИДОТ
ВРЗ НАШИОТ НАРОД, ШТО СЕ ПОТВРДИ СО НЕГОВОТ НАСЛЕДНИК СО СВОИТЕ ПОСЛУШНИЦИ,
СИТЕ ПРАТЕНИЦИ СЕ ПРАТЕНИЦИ САМО ЗА СВОЈОТ СОБРАНИСКИ ЛИЧЕН ДОХОД БЕЗ НАРОД.
Toce Jakimov Kako ne go znae spasovskoi svoeto poteklo kolonisticko doseleno od srbija vo 1919 godina.

ВО МАЛЦИНСТВО ПОТКУПЕНИТЕ МАКЕДОНСКИ ИЗРОДИ И ВО МНОЗИНСТВО НЕМАКЕДОНЦИТЕ
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) СО ВЛАСИТЕ ГО ТЕПАЛЕ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД
КОЈ САКАЛ ДА СИ ЈА ЗАШТИТИ СВОЈАТА Р .МАКЕДОНИЈА СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ
СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815, ЧУЛКАС- 1907) И МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС, КИНДЕР - ХИЛГЕМАН), А ЗА
МЕИЛЕ И ВЕИЛЕ СЛОВЕНСКИОТ ЈА ИМАЛ ОСНОВАТА НА МАКЕДОНСКИОТ, НЕПРИФАТЕНО ОД
ВЛАШКАТА МАНУ НА ЧЕЛО СО ВЛАВОТ ТАКИ ФИТИ СО МАКЕДОНЦИ КАКО ТИЕ ДА СЕ НАЈМАЛО
МАЛЦИНСТВО ВО Р.МАКЕДОНИЈА КОЈА НЕ САМО ШТО НЕ ГО ПРИФАЌА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
КАКО ХОМЕРОВ ТАА ГО ОДБИ-ЛА ТРУДОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ ДЕКА ПТОЛОМЕИТЕ ВО
ЕГИПЕТ ГОВОРЕЛЕ СО БИТОЛСКИОТ ГОВОР , КОЈ БИЛ БРИГИСКИ =БРСЈАЧКИ , А ЕГИПЕТСКИОТ
КРАЛ ПСАМЕТИХ (7 ВЕК П.Н.Е.) ИСТАКНАЛ, БРИГИТЕ БИЛЕ ПОСТАРИ ОД ЕГИПТЈАНИТЕ , ЧИЈ
ЈАЗИК (ГОВОР ) Е КАКО ПРАЈАЗИКОТ НА БЕЛАТА РАСА , СО М (СУМ) ВО ПРВО ЛИЦЕ ЕДНИНА , С
(СИ) ВТОРО ЛИЦЕ ЕДНИНА И Т (ЕТ=ИТ) ТРЕТО ЛИЦЕ , СО ДАТИВНОТО У (Н- КОЈ , А- КОГО, ДКОМУ МУ НЕМУ МУ, БРАТУЧЕД=ЧЕДО БРАТУ) КАКО ВО ИНДИЈА (МАНУ, МЕРУ, ЗЕБУ), КИНА БАТУ
КАН, ЈАПОНИЈА АИНУ + В + Л + К = ВЛАКИНУ, ЗА ВЛАИ ОСНОВ ЗА ВЛАСИ ОВЧАРИ КОИ ОВДЕ КАЈ
НАС СЕ ГРКОМАНИ, ВО ШКИПТАРИЈА САМО ГРЦИ, А ВО ЦИГАНСКА ГРЦИЈА НАЈГОЛЕМИ ГРЦИ .
ИМАЛО МАКЕДОНЦИ, ТРАКИЈЦИ И ИЛИРИ СО ИСТ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК- БЕЗ ГРЦИ И АЛБАНЦИ
Во претходните написи истакнував, Хомеровиот јазик бил словенски (германски лингвист Пасоф-1815
и грчки лингвист Чулкас- 1907), како и македонски (Чулкас и Киндер-Хилгеман), кого во 1913 година го
разбирале Критјаните, но не грчки од 1868 год.- тој произлегол од египетскиот коине (тн.старо- грчки).
Во прилогсе наведуваат автори, кои во Европа биле забранети, затоашто само Хомеров=словенски:
Според Јан Колар, „и тракискиот и пелазгискиот и илирскиот јазик, се исто што и словенскиот јазик“;
Себастијан Долчи истакнува: „Навистина, веќе на основа на најстарите споменици заклучуваме, дека
на 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 јазиктој бил словенски. Така 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).
ЗА МЛАДИНЦИ НА ГРЧКИ (СЛОВЕНСКИ) БИЛО КУРОСИ - ДО КУРОСАНИ
Постојат докази дека словенската населба можда датира уште од времето на почетокот на старата
Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои географски имиња од период имаат
нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека „древните Пајонци можда всушност биле некој
од народите кои говореле со словенски јазик“. (Следи Пеонци=Мариовци, Р.И.)
Па македонската престолнина Извори Филип II ја преименувал во Филипи.
Влијанието на Јонија нарочито се огледа во вајарството, каде старите и строги кипови ги замениле
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статуите девојки (кори) и младинци (куроси) со витки и грациозни линии. Па поимите кора и курос до
денес се само наши словенски.
Јован Цвииќ истакнува, Брсјаците и Мијаците биле на истите денешни простори пред 6 век за што
историчарите од 19- 20 век само дрдорат, Словените во Македонија се населиле од 6 век и во
следните векови.
Исто така, историчарите дрдорат, Словените преку реката Дунав се префрлувале со словенски
чамец моноксил, што е наполна лага, оти чамецот монокисил бил познат во македонските езера уште
во старата ера.
Бидејќи Брсјаците и Мијаците како говедари, со волска кола, како што белата раса се селела во
Кина..., од неа на Балканот морало да има доказ/наод. Со тоа што говедото северно од реката Дунав
било диво, кое на Балканот се префрлило дури во 19 век новата ера, Словените како преселници не
само што било лага во 19 век, истата лага останала и во 20 и 21 век.
Секој оној кој пронајде било каков доказ/наод за преселби на Словени итно да добие Нобелова
награда или било која друга. Бидејќи за словенски инвазии немало никаков материјален доказ/наод,
нас Македонците Ватикан, Европа, САД со НАТО со векови не истребуваат во полза на Циганите
Грци куросани од Египтјаните чиј грчки јазик потекнал од египетскиот јазик коине (во 19 век тн.старогрчки), Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со монголски јазик и Бугарите со султаново
кнежевство Бугарија, султанова Бугарска егхзархија и држава само од 1908 година со два јазика:
првиот говор од Варна кого Григор Прличев не го сакал, а Рајко Жинзифов бил лош поет на јазик кој
добро не го познавал, и вториот во 2/2 на 20 век западен близок за Македонците.
Место Македонците да ги исмејуваат наведените, тие нас до потполност не ништат.
Zlatko Kuzmanoski Во Мариово и ден денес има имиња - ПЕЈО, а тоа не е изведено од “Петар“ туку си е само по себе
оригинално име и произлегува од етничката група Пејонци. А пак КОРА = ЌЕРА = ЌЕРКА.
Сашко Зотевски Преселбата на словените е штелувана историја.
Тајната Земја Preselba na slovenite moze da e imalo ama od jug prema sever, od toplo na ladno...severnite zemji i denes se zavisni
od hrana od toplite kraevi a ne pak pred 1000 i kusur godini.
Сашко Зотевски Еве еден доказ дека историјата е штелована. Историчар од 6 век.
Неговото „дело„ од 8 книги за „војните на Јустинијан„ се препишувало 10 века и прв пат е испечатено во 16 век а неговото
попознато дело наречено Анекдота (Тајна историја) е ненадејно откриено во 18 век и веднаш испечатено.

ПТОЛОМЕЈИТЕ КАКО ПЕЛАГОНЦИ И МАКЕДОНЦИ ГОВОРЕЛЕ НА БИТОЛСКИ ГОВОР - СО 21 ВЕК
Според Страбон, во Географија, „Илирите, Епирци и Македонците говорат со ист 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. Дури тој меѓу Илирите ги најдува и најславните племиња Скордиси и
Трибали. Со тоа што сè до падот на српската држава под Турците, Србите ги називале Трибали, ни
говори за сродноста на Трибалите и Илирите. Ова се совпаѓа и со пишувањата на Херодот, Апиан,
Плиниј, Халкокондил и други. Во прилог се наведува и тоа што царот Душан се називал архон или
крал на Трибалите. Се потврдува, на Балканот живеел само еден народ со еден ист јазик- биолошки
не било можно да живеат повеќе народи со различни јазици. И на кој јазик се говорело на Балканот ?
На оној на кого говореле Хелените во Елада и Јонија, како и Македонците, кои го владееле Балканот.
Според Херодот, Тукидид, Платон..., Хелените говореле варварски јазик, кој бил пелазгиски. Ова се
потврдува со Хелените во Јонија, кои биле варвари (Херодот) како Македонците (Демостен). Јустин
запишал, Македонците биле еден пелазгиски јазик-според Британската енциклопедија поимот Пелазг
произлегол од Пелагонија, во која била и најстарата куќа со целокупен куќен и кухински ивентар. Па
токму ова говори, Пелагонија била центар на збивнувањата. Најдобар доказ како говореле нашите
Македонци, биле Птоломејите, кои владееле со Египет, од времето на Александар Македонски сè до
со последната Македонка, екипетска кралица Клепатра. Тоа бил битолски говор, кој опстоил сè до со
21 век. Се заклучува, Птоломеите како Македонци и Пелагонци говореле на битолски говор. И зошто
ова не се признава ? Р .Македонија нема историчари, никакви МАНУ академици- да ги мани дамлата.
Emilija Joncevska Леринско-битолски говорен дијалект. Таму уште викаат богу!

БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ ИЗЧЕЗНАТИ, МОРА СÈ МАКЕДОНСКО ДА СЕ ДОИСТРЕБИ
Иво Вукчевиќ пиши: „Паганскиот словенски бог на сонцето Хорс има исто потекло како ведскиот свар,
староперсиски хвар, како хвар кхсаета (славниот бог на сонцето со кочии и брзи коњи), подоцна
персиски хорсид (вечно светлечко сонце). Занимливо, можда случајно, дека во старата египетска
религија бог на небото Хор или Хар, во обличје на орел на чии раширени крила се богови, чии очи се
сонце и месец, бил бог на боговите. Првата египетска династија, династија на обединители, го
почитувале Хор. Од тоа време, со повремени прекини, постои верување дека секој фараон е човечка
манифестација на Хор, додека првото име на секој фараон било Хор...“.
„Не е збор Божји
Спрема ова гледиште, јудео- христијанската теологија не е ништо друго до конфузно извртување на
древните мудрости и космичката вистина: ‘Библијата не е ‘реч Божји’, туку украдена од паганските
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извори. Нејзиниот Едем, Адам и Ева ги презеле од вавилонските списи; нејзината Поплава или Потоп
не се ништо друго до делче околу четири стотини записи за поплавите; нејзиниот Арк и Арарат имаат
свој еквивалент во митските верзии на Потопот; дури и имињата на Ноевите синови се копирани; така
и со Исаковото жртвување, Соломоновата мудрост и Самсоновите подвизи рушењете на столобови,
Мојсиј е вообличен по угледот на сиријскиот Мизес; неговото право по углед на Хамурабијевиот
законик. Нејзиниот Месија е изведен од египетскиот Махдија, Спасот, поедини стихови се дословни
копии на египетски ракописи. Измеѓу Исус и египетскиот Хора Џералд Мејси (Gerald Massey) наидува
на 137 сличности, додека измеѓу Христо и Кришна има на стотини’.
Мешањето закони на природата и процесите на создавањето со Божја волја, јудео- христијанската
теологија, по верување на Грахам, се меша Пеколот со Рајот. Тој така пиши: ‘Волјата Божја!- тоа е
општопознат узвик на секој масовен убиец’ “....
Кој бил Исус ? Само Хорс=Хорус=Кришна, Митра обожување на Сонцето, Обединителот Александар
Македонски и Стоицизмот од македонската Александрија со која владееле Македонци и ПелагонциПтоломеите. Дури Богоридица била како шта таа е претставена во македонските цркви, посебно во
Охрид (во Манастир=Битола Турците 100% ги уништиле црквите и манастирите), а не вавилонската
курва Семирамида чиј лик бил втиснат во парите на Атина и Елада. Па неразголената Богородица во
Католичката црква била променета со разголената Семирамида, што било само со ренесансата. Сè
што ова го пишувам е да се види зошто нас мора да не нема-Македонци вие сте горди славен народ!
ВО 16 ВЕК СЕ ПОСТАВУВАЛО ПРАШАЊЕТО , ДАЛИ ВООПШТО АТИНА ПОСТОЕЛА
Градот држава Атина како нов град, сè што постигнал сè било преземено од Месопотамија и Египет.
Често пати сум наведувал, вавилонската Семирамида, која била претставена во буф, била втисната
во парите на Атина. Ова е во спротивност на орелот кој од цел 17 век ја краси Саат-кулата во Битола:
тој во уста држи змија, со значење те владеам, што го претставувале Зевс. Ова говори, битолчани во
17 век биле домородни со богот Арес=јарец. Токму тој го краси Хераклеа, и сета Бригија со Пеонија.
Богот Арес може да се види и на шеталиштето. Па Битола е во Пелагонија, центар на збивањата итн.
Со пропаѓањето на Источноторимско Царство, Атина немала никаква важност- таа историски ја нема.
Волф Зајдл (1981), Баварците во Грција, стр. 46, наведува: „...Грција постанува најзапустена турска
провинција. 1458 последниот Акјајуоли Акрополис му го предал на Омер Бег; стотини години подоцна
во Европа разгоре судир меѓу озбилните научници за прашањето, дали Атина воопшто уште постои“.
На стр. 323 се наведува: „Една опширна библиографија за историјата на ‘Повторното откривање на
Грција со помош на европските учени, истражувачи, дипломати, уметници, поети и туристи се најдува
кај Макс Вегнер...Ричард Бехтле...“. Се потврдува, за Атина во 16, 17, 18 и 19 век ништо не се знаело.
Не случајно, административен центар на Румелија била Софија, а потоа Битола со својата црква Св.
Димитрија како православна соборна црква- сите цркви во Елада (тн.Грција) биле под неа. Токму во
таа црква симбол останал пак орелот, само како двоглаворел, кој ги краси црквите во Македонија.
Бидејќи Атина пред доаѓање на Баварците била село, таа да ги понижува Македононците е злостор.
РОТШИЛДОВИ ИСПЛАЌАЛЕ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВАТА ЕЛАДА, А ЈА НИШТАТ МАКЕДОНИЈА
Скоро секој ден говорам за домородноста на Македонците и вештачки народ Еладци (тн.Грци) со нов
јазик само од 1868 година, чиј национален музички инструмент бил/е индиската бузука: Цигани=Грци.
Историски Ротшилдовите биле инвеститори на војната која морал да ја изгуби Наполеон Бонапарта...
Дури Волф Зајдл (1981), Баварците во Грција, стр. 157, наведува: „...Заемчено со помош на три сили,
превземено од Минхенската Банка Ајхтал...исплатено од Ротшилдбанката во Парис...“.
Па Хазарот Сороз како измеќар на Ротшилд..., со децении инвестира во Р .Македонија да се бришат
Македонците: со Тиранската платформа на Влавот Рама со неговата бивша сопруга, капитулација со
соработникот и братот на Рама Борисов Габорис габор на габорите Бугари Татари со чувашки јазик, и
конечно измеќарите на Соросова „Шарена револуција“ како приватен чин ги бришеа Македонците во
полза на Еладците- овие како народ од 1868 година со јазикот не го разбираат нашиот Хомеров јазик.
ЗЛОСТОРИ НА МАНУ: 1) МАКЕДОНЦИТЕ СЛОВЕНИ ; 2) ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО ГРЧКИ ; 3)
ПТОЛОМЕИТЕ ГРЦИ; 4) АЛБАНЦИТЕ ИЛИРИ; 5) СКЕНДЕРБЕГ САМО АЛБАНЕЦ-АЛБАНИЈА КАВКАЗ
МАНУ, како сите академии на другите држави, мора да биде водилка на сè што е поврзано со она што
таа го носи во насловот. Ова е можно само ако во неа се само Македонци кои си ја сакаат државата,
нејзиниот македонски народ, зашто сите тие академици мора да бидат врвни со во своите знаења. За
жал, во МАНУ не се академици Македонци туку Немакедонци и само некои залутани Македонци, кои
само поради политичка подобност и во служба на соседните држави и нивните покровители. Заради
ваквата состојба МАНУ не е ништо туку само врвен старски дом со академски додаток повисок скоро
од сите плати на вработени врз чии доприноси академиците се гоштеваат, како и со нашата судбина
за нас Македонците да не нема, да се бриши сè македонско. Еве само нешто да набројан: 1) Словени
како поим не бил познат туку само Склавини, склава=област, кои на Балканот се појавуваат само во 6
век. Бидејќи Склавини имало Северна Африка, Азија, целиот Балкан, Романија...Австрија, Германија,
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Франција, Шпанија, од поимот Склавини не произлегол поимот Словени. И ако Склавини=Словени,
овде сите наведени простори мора да се словенски, што не се прифаќа...; Како второ Склавините го
обожувале Хора кој бил египетскиот Хорус и индискиот Кришна, кои не биле словенски- Словените се
само најголемата лага; Трето, словенски бил темниот вокал кој го немало во старогрчки и латински, а
тој до денес го употребуваат Шкиптарите, Власите, Романците...сите народи во Франција (Французи
се само 50%) и Португалците со својата Бразилија во која Бразилци се и Црнци; Четврто- нема ни
еден материјален доказ/наод за преселби на дивјаци Словени облечени во кожи на мечки- ѕверови;
Пето- Македонците се ДНК- блиски на Критјаните, но не на Подунавците и Заткарпатците итн. Со ова
се потврдува, академиците се или 100% лудаци или 100% во служба на Грција, Бугарија, Арнаутите...
2) Влавот од Кострурско, учител во Битола Чулкас во 1907 година ја издава книгата ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), во која пиши, Славо- Македонците во Лерин говореле со Хомеров
јазик, дури Ран-Хомеров јазик, избројувајќи 4000 Хомерови зборови. Бидејќи тој ја одгонетнал онаа
најбитната вистина, Македонците од Лерин не биле Словени- Дивјаци дојдени од север, северно од
реката Дунав, туку домородци, знаејќи ја својата вистина за првиот еладски јазик од 1868 година, кој
произлегол од коине (тн.старо-грчки) со потекло од Египет, со кого не се разбира-л Хомеровиот јазик,
Циганите Грци него го убиваат. МАНУ беше обврзана, со нејзиното создавање, книгата на великанот
Влав за нас Македонците кого треба да го славиме и во Битола да му се подигне паментник..., одма
таа како прва книга на МАНУ да биде преведена на македонски јазик, како и на некој светски јазик, и
низ светот да се прошири за вештачкиот циганско- грчки народ само од 1868 година со свој јазик. Не
само тоа, од 27.12.2018 секој месец ист ден повикувам книгата да се прифати како наша спасителка,
и ги проколнувам оние од мене повикани што не ја прифаќаат да се спасиме од 100% лажната наша
словенска историја, МАНУ-ците од МАНУ добро се накрмени на државни јасли со нивните семејства.
3) Рускиот славист Г.Гриневич издал книга, и таа книга во Р.Македонија ја донел академикот Гане
Тодоровски, македонски амбасадор во Москва. Неа ја добил битолчанецот академик Томе Бошевски,
кој бил извонреден математичар. Кога тој прочитал што во неа стои, во Русија, Подунавјето, на овој
наш Балкан и Каменот Розета во Египет постојат исти знаци со исти значења. Следи заклучок еден:
Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист народ. Па тој со својот
соработник Аристотел Тентов со макотрпна долгогодишна комјутерска работа... текстот од Каменот
од Розета го прочитале со битолски говор ист сè до со 21 век. Книгата била објавена, се закажува
седница да се престави трудот на нивниот академик и неговиот соработник. Бидејќи предавник си е
само предавник и измеќар=измеќар..., акадениците не дошле,МАНУ-вците му се се манале џенемите,
а присутен бил тој што бил македонец, Блаже Ристевски итн. Следи без МАНУ секој нас ќе не мани...
4) За МАНУ олошите Македонците биле дојденци од џенемите, а балкански биле Албанците- иако
Албанија е на Кавказ, и кавказко било белото кече...Шкиптарскиот јазик не бил илирски,Илирите биле
белци, туку и монголски (Г.Мајер) без родови поради што Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со
нашите словенски=илирски=Хомерови родови грешат. Нивната енциклопедија им пропаднала заради
тоа што МАНУ е политичка а не научна установа- до 1780 година во Македонија немало Арнаути, кои
биле само турски=муслимански колонисти без доказ за сопственост на нивните имоти до 1913 год. ...
5) За сите соседни држави кои се околу Р.Македонија Георг Кастриот тн.Скендербег бил нивни, а тој
не смеел да биде/е само Македонец. Не само тоа, тој можел да биде само Албанец, со кавказко бело
кече, а не со нивниот словенски темен вокал ë, македонско ѕ, Вуковите гласови од 19 век и што не...
Написот го сакаат 80 мина, го споделиле 22 мина, a дадоа коментари 22 мина.
Д-р Петар Поповски Za kakov (M)ANU zboruvash pocituvan Ivanovski..? Pa vekje 30-et godini taa "nauchna..!?" institucija go
nosi nazivot CANU. Dozvoli edna mala predistorija: Imeno, na krajot od 80-te godini od minatiot vek, koga vo toa vreme bev
Odgovoren urednik na MTV, edna gospogja prijatelka od hrvatsko poteklo, no koja se chustvuvashe kako Makedonka, mi se obrati so
prashanjeto, "Petar, dali znash kako se zove nasha Akademija..? Jas, pak, ja prashav: "Na koja Akademija mislite, na Hrvatskata ili na
nashata Makedonska akademija..? Taa vednash odgovori: "Pa na nashu, pobogu choveche, na Makedonsku..!" Jas odgovoriv: "Se
razbira, MANU, kako inaku..?" Na toa traa plamna: "Sram te bilo, i ti si mi neki Glavni i odgovorni urednik Televizije..! Ta institucija
koju ti nazivash MANU godinama unazad nosi drugi nemakedonsko ime. Epa, kad neznash, ondak da ti kazem; Ta nekad
Makedonska nuachna institucija se zove CANU, jer sa njom godinama vladaju Cincari..?". Bev iznenaden. Megjutoa, za zal, taa beshe
vistinata.Vo taa institucija napolno e otfrlena nauchnata misla za Makedonija i Makedoncite, a se forsira nauchnata misla za istorijata
na drugi nacii, se razbira, preku otugjuvanje i prisvojuvanje na istorijata na makedonskiot narod.
Risto Ivanovski И јас не знаев, дека МАНУ била ЦАНУ на Цинцарите. Да те потсетам, кога во Битола беше сретнувањето со
за Македон со Тодор Петров и др., јас ти со Ангелина Маркус...седнавме во ќошот, и си разговараме. Јас како човек кој со
години пишувам за само нашата Македонија со нашиот македонски народ, ја нападнав МАНУ што таа не ја води оваа наша
македонска борба...Ти тогаш ми рече, каква МАНУ, таа не е наша македонска туку влашка. Ако не се лажам, тогаш ти ми
кажа, 38 биле Власи. Јас и моите пријатели, двајца кои ги доведов да ги вклучам во она што ние се залагаме, се
запрепастивме. Сретнувањето беше до (во) Старата болница, каде беше школата каде предаваше Крсте Петков Мисирков.
Бидејќи тој на некој му пречел, таа школа ја рушиле, како што рушиле се во плоштадот со сите пазари за Лазар Колишевски
да држи митинизи, и од нашата Битола се вредно се уништи, како што се уништиле Турците, дури дворецот на Цар Самуил,
кој бил незаменлив...
Zlatko Petrovic Prvi Albanci javljaju se u 11 v.n.e. u Epiru tj.Makedoniji. Po Turskim propisima u oblasti Brankovića nema
Albanaca do kraja 18 v.n.e. o čemu ste vi Risto Ivanovski pisali. Srpski arheolog Janković je arheološkim iskopavanjima dokazao da
smo bili na Balkanu i pre famoznog doseljavanja u 7 v.n.e. U šta veruje i SANU. Janković kaže da su Sloveni nastali u Panonoiji iznad
Dunava.
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Zlatko Petrovic SANU veruje u doseljavanje pod Iraklijem u 7v.n.e. kao i MANU.
Zlatko Kuzmanoski Истите народи биле на истите места од памтивек (и пред памтивек
) . Само подоцна, многу подоцна,
некој ги нарекол нив СлоВЕНИ. А пред тоа си се викале ВЕНИ (Венети, Винди, Вандали, ФЕНИ (Феничани), Винци (Финци
- Финска го има името според староседелците Венети, но имаат јазик и неки други карактеристики на Угрите), и т.н. и т.н.
Венетите во основа се сите припадници на Белата Раса која пак за воља на вистината говорела на ист или сличен јазик, се
користеле со истото фонетско писмо (од кое произлегле СИТЕ денешни фонетски писма) имале исти и слични етнички
карактеристики, обичаи, верувања и т.н.
Венетското прото писмо го има во Србија откриено во ВИНЧА (не за џабе го има тоа име), во Италија (го викаат Етрурско
писмо), го има во Македонија насекаде по карпите и по археолошките локалитети, го има на Крит, во Русија и Германија и
Нордиските земји (таму се викаат Руни), и секаде е скоро исто, знаците се исти, конструкцијата на натписите е иста,
натписите се и денес за нас разбирливи...
Затоа, оваа историја што денес се изучува е лажна, фабрикувана историја (за колонијалните интереси) и тоа според тоа како
некој САКАЛ да биде конструкцијата на историјата и како да биде таа историска приказна, а не онака како што треба да
биде, онака како што е вистинито, онака како што навистина течел редот на настаните, поткрепено со логика и со артефакти,
а не со убава но лажна приказна... И оваа историја што денес се изучува е ЗАПАДНОЕВРОПСКА историја, во креирањето на
истата (учебниците) многу малку имаат придонес Балканските историчари, Руските, Кинеските и ред историчари од други
земји и нации и раси. Како тие да немаат да кажат свое мислење и како да немаат знаење.
Историјата мора да биде прераскажана онака како што е точно, вистинската историја, а за тоа да се случи некогаш ние треба
да го сочуваме своето знаење, мислење, да ги сочуваме артефактите, записите, документите, колку што можеме повеќе да го
шириме во јаноста и да придобиваме соистомисленици, кои ќе го збогатат знаењето со своето мислење, за да во иднина си ја
напишеме вистинската историја...
:)

ЗА ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ ВЛАСИТЕ БИЛЕ ПОДОБНИ, А ЗА КРСТЕ ЦРВЕНКОВСКИ АРНАУТИТЕ
Со Букрештанскиот договор Вардарскиот дел на Македонија и припаднал на Србија. Бидејќи за неа
Македонците беа неподобни, таа се ослона на Власите со наследство во моја Битола само романско
потврдено со романски гробишта, романска црква каде се проповедало на романски јазик со свој нов
јазик романски кој, според Вотсон, бил латинизиран словенски јазик. Па ова се потврдува, сè што е во
Романија сè било словенско. За доказ дека Римјаните не можеле да вршат латинизирање, јазикот им
бил само словенски, што се чита од Дионисиј Халикарнишки- тој во Рим живеел во 1 век н.е. Според
него, Римјаните говореле варварски и пелазгиски, кој бил Хомеров јазик, 100% само словенски јазик.
Ова сè објаснува, романскиот јазик бил нов, на кого се предавало во Битола и битолско по школите;
во Битола сè што било сè било романско- ништо влашко. Следи да се говори, сиромавиот бил Влав, а
богат грк. На Србија сојузник и била Грција. Со поделбата на Македонија, најповеќето Турци си се
иселиле. Во нивните куќи, во улица Белградска, и околу неа, се вселиле Власите, лојални на Србите,
а бидејќи тие беа припадници на Цариградската патријаршија останале само Грци, денес во Грција
најголеми Грци. Како Власите меѓу себе се тепале и убивале како Грци и Романци се чита во книгата
на Крсте Битовски (1968). Следи Битола да ја водат Власите. И тие Битола ја прогласиле погранично
место, што не важеше за Јесеница во Словенија итн.Ова беше повод, понудените фабрики во
Битола текстилна да се сели во Тетово (Тетекс), за чевли во Куманово итн. Па Македонците од
Власите како гркомани редовно беа навредувани, „воловите доаѓаат“- Власите биле само овчари, а
Кавендиш и Линг наведуваат, поимот Власи произлегол од словенскиот бог Велес, кој бил Волос
само вол, ништо друго. За Власите имам пишувано повеќе книги, тие биле само одродени Словени
со теменвокал итн. Состојбата се сменала во полза на Македонците, со градоначалникот Мито
Пејовски- за нив селанец.
Бидејќи Лазар Колишевски беше домче во Битола, од нашата куќа во домот се влегуваше низ двете
вратнички,за да бегаат од Турците..., мојот татко гулабар го познаваше гулабарот Лазар Колишевски.
Нему му пречеше школата каде предаваше Крсте Петков Мисирков, тој дозволи, од неа да нема траг.
Не само тоа, битолскиот плоштат во 18 и 19 век беше како Венеција. Езерцата биле насипани, и на
тој простор со околните простори беше најубавиот дел на Балканот. На тие простори беа најголеми
згради, банки...пазари. Меѓутоа, лудак=лудак, тој реши сè тоа да се руши, да се направи плоштат, за
тој да држи говор со насобраната маса, која мораше да му ракоплеска. Ова не беше сè, решил дури
да се руши главната улица, Широк сокак, за таму да се подигнат нови згради. Таков бил силеџијата.
Лазар го заменал Крсте Црвенковски, голем пријател на Хрватите, а непријател на Србите. Бидејќи
сите ние сме еден ист народ, тој се решил Скопје да го прави метропола со Албанци, кои Турците ги
викаат само Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари), за што Тито го предупредил, дека тој ќе го смени
нациоиналниот состав, што и се потврди кога тој не го почитуваше ставот на Тито. Крсте Црвенковски
од семејни врски реши нашата Македонија да ја арнаутизира. Поради ова Прилепчани секоја година
нему му испраќале низи кечиња. Тито бил во право: Крсте умре- тој се убеди дека Тито тоа го знаел.
Тоа што Власите и Арнаутите се моќни во наша Р .Македонија се виновни Колишевски и Црвенковски.
БИДЕЈЌИ ИТАЛИЈА БИЛА СЛОВЕНСКА, КНИГАТА НА КОЛАР ВАТИКАН ЈА ЗАБРАНИЛ.СО ТОА ШТО
МАКЕДОНИЈА БИЛА СЛОВЕНСКА СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК, МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЌЕ СЕ ЗАБРАНИ !
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Љубимир Кљакиќ наведува: „...Големиот славист Јан Колар 1853 година објавил капитален труд
Стараиталија славјанска, со преку 700 страници документација за словенското присуство на
Апенинскиот Полустров пред и за време на античкиот Рим. Коларовата книга одма се нашла на
папскиот индекс забранети книги, што е повод оваа книга да не се споменува во енциколопедската
одредница, ниту подоцните лингвистички стручњаци...“; Етрурските руни имале тн.Кирилични слова.
Како говореле Римјаните ? Само на словенски, кој бил варварски и пелазгиски, потврдено од сведок
Дионисиј Халиканишки- тој живеел во Рим во 1 в.н.е. Што било со неговата книга ? Европјани лажат!
П.Шафарик запишал: „по масовната колонизација Словените се измешале со староседелците, со
Илирите, Либурните, Венетите, Десаретите и со Трибалите, бидејќи биле еднородни браќа“.Следело
„староседелците и новододселените зборувале со ист словенски јазик со малку различни дијалекти.
Меѓутоа, со време се слеале и се изедначиле во јазикот“. Се заклучува, староседелци=новодојденци.
Бидејќи нема ниеден материјален доказ/наод за преселби на Словени Дивјаци облечени со кожи на
мечки, волци кои виеле во Скитија, северно од реката Дунав, Македонците биле/се едно: Домородци.
Ова се потврдува со македонскиот јазик кој бил Хомеров, како словенски (германски лингвист Пасоф1815 и грчки лингвист Чулкас- 1907) и македонски (Чулкас и Киндер-Хилгеман) разбиран од Критјани,
ДНК блиски со Македонците, а не со Подунавци и Заткарпатци- за Херодот и Адријан пусти простори.
Сè додека Македонците се бранат, тие никогаш нема да се одбранат. Бидејќи нападот е најдобрата
одбрана, со напад не само со книгата Чулкас, и со на Пасоф, Киндер- Хилгеман, Меиле и Веиле и др.
Во колку ние не се бориме со вистината, нас ќе не снема- македонскиот јазик ќе се забрани. Секаква
лудост референдум за името, Хазарите ( Ротшилд...) сè наше ќе купат како Палестина и Украина- УМ!
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ГОВОРАТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС - 1907 ...), МАНУ
И ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА СЕ МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛ БР . 1- 100% ЛАЖАТ
Во двета Истории на македонскиот народ, кои мене ми беа познати, беа 100% антимакедонски- ние
сме биле дојденци. Денес (25.06.2018) се запознав со третата Историја на македонскиот народ, 2008
година, на ИНИ, уредник проф. д-р Тодор Чепреганов, автори проф. д-р Анета Шукарова, проф. д-р
Митко Б. Панов, проф. д-р Драги Ѓориев, проф. д-р Крсте Битовски, акад. Иван Катарџиев, проф. д-р
Ванче Стојчев, проф. д-р Новица Велјановски, проф. д-р Чепреганов, со следната содржина:
Македонија во праисториско време од стр. 5; Македонија и Словените од стр. 79; Македонија- јадро
на културните и духовните процеси од стр. 91 и Константин-Кирил и Методиј...од истата страна;
Македонија помеѓу византиската и османлиската империја од стр. 115, а книгата има 350 страни. Сè
залудно било она што пишеле мноштво автори кои сум ги наведувал...,како и многу други македонски
автори кои наведуваат дека јазикот на Птоломеите бил битолски говор, кои одгонетнуваат и читаат
текстови од праисторија, а сите тие биле пишувани на варварски=пелазгиски јазик кој бил Хомеров.
Хомеров јазик бил јазикот на Атињаните и пошироко Хелените во Елада и Јонија. Па старо-грчкиот
(коине) бил Александријскијазик, само од 300-та г.п.н.е., наследник на старо-египетскиот, поради што
со него и неговиот наследник еладскиот јазик од 1868 година не се разбира-л нашиот Хомеров јазик.
Сè додека, нашите историчари наведуваат преселби и инвазии на скитски Словени, сè додека тие не
пронајдат било каков доказ/наод донесен од Скитија, северно од реката Дунав, нивните пишувања сè
до денес се најштетни.За нив не е битна ДНК-блискост на Македонците со Критјаните, но не со север
од реката Дунав. Ако вакви личности учествуваат во комисија со Циганите Грци..., 100% губиме иако
нема никако доказ за преселба на Словени. Ова укажува, од 1945 година до денес немаме историја.
Д-р Петар Поповски Shto ochekuvashe, pocituvan moj drag Ivanovski od tie gospoda, deka kje ja pretstavat vistinskata istorija za
Makedonija i makedonskata nacija..? Vo nikoj slucaj. Treba da se prelistaat nivnite prethodno izdadeni dela, pa da se vidi do kade se,
vsushnost, nivnite "nauchni" dostreli. Od toa shto e izneseno vo istorijata shto ja posochuvate, se vekje poznati lagi, izmislici,
klepanici i falsifikati komponirani od nashite sosedi, i osobeno od zapadnata psevdo-nauka i istoriografija, koja, kako shto gledate, so
stoletija nanazad, i denes, vo ova nashe vreme, pravi se za da ja obezlichi Makedonija i makedonskata nacija. Tvorcite na taa istorija
pokazaa kako da ziveat vo XIX-ot vek, zanemaruvajki go iskluchitelno golemiot napredok na naukata i nauchnata misla. Za niv
stoticite artefakti so natpisi od mezolitot (20.000-10.000 g. p.n.e.), duri i predtoa, otkrieni na razni prostori od nashata planeta, koi se
odnesuvaat iskluchivo na Makedonija i Makedoncite, i so koi se demantiraat site kvazi-hipotezi, lagi i izmislici - se bezznachajni. So
eden zbor, tvorcite na taa, vekje moze da se nareche psevdo-istorija, ne go sledat razvojot na naukata ili ednostavno ne gi prifakjaat
najnovite otkritija koi pretstavuvaat nesoborlivi istoriski fakti, kako shto e sluchajot, na primer, so "Kamenot od Rozeta"..Ne treba da
ne chudi taa pojava i takvoto antinauchno odnesuvanje na gospodata "ucheni" koi gi spomenuvate, , zasto narodot ubavo rekol: "Tolku
im dal Gospod".

МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ПОВЕЌЕБОЖЦИ БИЛЕ СО ИСТО БОЖЕСТВО ВО ЕГИПЕТ И ИНДИЈА (ВЕДИ )МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДНИ И ДЕЦА НА СОНЦЕТО СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК (ЧУЛКАС - 1907 ГОД.)
Наспроти атинската митологија, Македониците обожувале не само склавински Хора (Хорус=Кришна),
и мноштво други богови кои се обожувале во Египет и Индија. Таков бил Сварог.Па Сварог/Сварожич
бил Бог на „Сонцето- и Огненаслужба“. Значи, Тој бил во „служба на Сонцето и Огнот, или Пламенот“.
Ј . П. 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“.
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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 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“.
Па Македонците во старата ера биле деца на сонцето, а не деца на буф (блудница Семирамида) кој
бил втиснат во парите на Атина. Ова говори, Македонците се обврзани тие да си го повратат уставот
на Р .Македонија со македонското сонце кои ги краси македонските цркви, во Битола каде што Чулкас
(1907) бил учител да се подигне споменик што тој го заслужил, затоашто тој утврдил 4000 Хомерови
збора кај Македонците во Лерин. Не само тоа, Битола мора да постане и центар за Хомеровиот јазик.
27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907)
Написот го повторувам секој месец на истиот ден, и денес (27.06.2018) за да ги потсетам оние за кои
написот е наведен. Ако повиканите ја прифатат книгата на наведениот грчки автор, кој заради книгата
и бил убиен, со македонскиот Хомеров јазик, што го потврдиле Киндер- Хилгеман,кој бил и словенски
(германски лингвист Пасоф-1815), ќе се забрза постапката за откривање на вештачкиот нов народ, од
19 век Грци, со јазик само од 1868 година. За доказ дека прифаќањето на книгата е најитна потреба,
се случи на 26.06.2018: Претседателот на Р .Македонија не го потврди потпишувањето на приватниот
договор, а според член 308 од Кривичниот законик, „Граѓанин кој ќе ја доведе Република Македонија
во положба на потчинетост или завосност спрема некоја друга држава, ќе се казни со затвор од најмалку пет години“.Договорот веќе се применува во Европа,Македонците се веќе Северно Македонци,
спроведено врз спортистите, како на пример кошаркаши..., во школите во Германија.... Сè ова говори,
мора да се прифати книгата на Чулкас-со неа почнува разоткривање на вештачки народ Цигани Грци.
БИДЕЈЌИ „ГЕОРГ КАСТРИОТ, КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА , КНЕЗ НА ЕПИР И АРВАНИЈА “ СЕ БОРЕЛ ВО
ИМЕ НА БОГА И НЕГОВИТЕ „ПРЕТЦИ- ФИЛИП И АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ“ СО СВОЈ ХОМЕРОВ
ЈАЗИК МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС, КИНДЕР - ХИЛГЕМАН) И СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ -1815,ЧУЛКАС1907)...
ДО КОГА БАНДИТИТЕ НА САД, ЕВРОПА И НАТО ВО ПОЛЗА НА ГРЦИ И АЛБАНИ ЌЕ НЕ НИШТАТ ?!
Во државниот архив на Венеција, Senato Mar. vol. IX, f. 42,1467,29 септември..., се чува писмото од на
Ѓорѓи Кастриот, чиј мајчин и татков јазик бил само наш словенски, кој бил Хомеров, како македонски
(Чулкас, Киндер-Хилгеман) и словенски (Пасоф, Чулкас...), не оспорен сè до денес од Циганите Грци
и Шкиптарите и со монголски јазик (Г.Мајер), со кого се обединуваат сите Арнаути (Черкези, Татари и
Шкиптари). Место благодарност за децата на Хомер и Филип и Александар Македонски,бандитите на
САД, Европа и НАТО, Македонците не ништат, во полза на Цигани Грци и Арнаути=Одменици- чума.
Еве го писмото на нашиот Ѓорѓија: „ Желба ми е Ваша Светлост, господине Маро, писмово да Ве
најде во згоден миг и во добро расположение. Ви благодарам за Вашите искрени поздрави и за
Вашиот восхит и радост за нашите борби и победи. Со тоа во овој наш суден час не бодрите, наш
драг пријателе...! Нашата борба е света, се бориме за нашето свето христијанство да го спасиме од
чумата агарјанска. Со знамето на Бога и на моите прославени предци- Филип и Александар
Македонски, ги гониме тираните и агарјаните кои доаѓаат со големи војски...! Сега слушаме дека пак
се кренал падишахот. Намерата му е со големи војски да ја преплави мојата земја, да удри и да не
покори. Но ние нема да се дадеме. Ќе се бориме до последната капка христијанска крв. Нема да му
се дадеме таа среќа да се радува. Со Бога и со нас бидете во престојната борба. Сметајте на нас.
Пак ќе победиме и ќе се славиме. Овде, во Скадар, ми пренесоа вашите луѓе дека ќе ни испратите
нова помош. Тоа е радосна вест за мене и за мојот народ. Ако тоа го сторите, ќе докажеме дека сте
наши искрени пријатели и браќа. А ние, пак, си земаме наша клетва дека со Господ наш ќе ги
браниме Вашите земји од паганите агарјани...! Тоа е сè од мене, драг пријателе. Бог да не чува...!
Георгија Кастриот, крал на Македонија и Арванија“.
Па сета Арванија била под Охридската архиепископија, а според изворите, Скадар бил македонски.
Написот го сакаат 75 мина, го споделиле 21 мина, a дадоа коментари 9 мина.
ВО МЕМОАРИТЕ НА АДРИАН (2 ВЕК Н.Е .) СТОИ ЗА МАКЕДОНСКА ЛЕГИЈА , ПУСТИ ПРОСТОРИ НА
ТН.ИСТОРИСКИТЕ СЛОВЕНИ - ВО СКИТИЈА; ЃОРЃИ КАСТРИОТ ТН.СКЕНДЕРБЕГ (15 ВЕК ) ГОВОРИ ,
ТОЈ СЕ БОРИ ВО ИМЕ НА БОГА И НЕГОВИ ПРЕТЦИ ФИЛИП И АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ . ПА ВО
Р .МАКЕДОНИЈА НЕМА АНТИКВИЗАЦИЈА - СИТЕ КОИ ГОВОРАТ ЗА АНТИКВИЗАЦИЈА 100% ЛУДАЦИ
Бидејќи во Македонија нема материјален доказ/наод за преселби на народ Словени, такви народи и
немало. Ова се потврдува и со доказот што во Македонија ништо од север од реката Дунав овде на
Балканот не е донесено; Македонците сè до денес во своето православие без прекини си обожуваат
повеќебожни традиции, кои никогаш во Скитија не се обожувале. И да не се изуми, Скитите живееле
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околу Црноморието каде било потопло во зимско време. Ова се потврдува со наводите на Херодот (5
век п.н.е.) за пустите скитски предели, што го потврдува и Адриан во своите мемоари во кои тој пиши
во зимно време тој со МАКЕДОНСКАТА ЛЕГИЈА во просторите на тн.Словени не видел луѓе, животни
..., а скитските коњари коњите на МАКЕДОНСКАТА ЛЕГИЈА ги напојувале со вода од стопен снег- без
вода. Мноштво римски цареви биле Балканци. Најуспешен бил Диоклецијан. Тој престолнината Рим
ја пренел на Балканот, во Никомедија на Мраморно Море. Следел Константин, подоцна Велики. Тој
прво сакал неа да ја премести во Троја која и ја посетил, а потоа се вратил во Визант, поврзан само
со Филип Македонски и неговата божица Хекате која денес е симбол на Османите кои биле Комнени
што го потврдил и самиот Мехмед II. Па тие биле Македонци, а нивно чедо бил Ѓорѓи Кастриот, за чиј
имот тој се борел. Тој бил македонски крал, и се борел во име на богот и неговите претци, а тие биле
Филип и Александар. И конечно,Македонците не се ДНК блиски на Подунавците и Заткарпатците туку
Критјаните со Хомеров јазик кој бил македонски (Чулкас- 1907 и Киндер- Хилгеман) и според Пасоф1907) словенски, потврдено и од другиавтори. Оспорувачите на античката историја се 100% лудаци.
Написот го сакаат 48 мина, го споделиле 19 мина
СПОРЕД Ф. Ј. ФАЛМЕРАЈЕР , ШКИПТАРИТЕ СЕ „БЕЗ ЛИТЕРАТУРА , БЕЗ КНИГА И САМИТЕ СЕ БЕЗ
ПИСМО“. СЕ ПОТРДУВА, НИШТО НЕМАЛО ШКИПТАРСКО ДО 19 ВЕК - АРНАУТИ 100% ЛАЖГОВЦИ
Во Арбанија само Арбани. Па со Османите се внело името Скиптари- според православниот скиптар.
Сета оставштина во Арбанија и на семејството на Ѓорѓи Кастриот било само на наш јазик. Ова било
повод, Ј. Ф . Фалмерајер да запиши, Шкиптарите се „без литература, без книга и самите се без писмо“.
Ова објаснува, нивниот јазик бил нов, само од 19 век, потврдено и од Ами Буе- јазикот се создавал во
негово време (19 век), со гласовите на Вук Караџиќ (19 век). Што бил шкиптарскиот јазик ? Само на
одродени Словени, потврдено со тн.словенски темен вокал кој не постои во старо-грчки и латински.
Не само темниот вокал (ë), тие го употребуваат и македонското ѕ, презимињата им завршуваат со на
наше дативно у, брсјачкото т за трето лице еднина итн. Нивното шкиптарско пред 19 век е 100% лага.
За потврда дека јазикот бил на одродени тн.Словени, тој бил и монголски (Г.Мајер) без родови.Следи
Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) грешат со тн.словенски родови на Хомеровиот јазик...
Angjele Blazhev На територија на денешна Албанија поточно јужна Албанија ....
Постоеле големи верници во БОГА и сите постари жители носеле со себе СКИПТАРИ (стап со двоглав орел и крст ) ОНА
што ДО ден денес го носат Владиците...
И кога се зборело за нив се ословувало со СКИПТАРИТЕ
Пр : кај ќе одиш или кај БЕШЕ???
Одговорот БИЛ кај СКИПТАРИТЕ ....
денешно ШЧКИПТАР .

АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕ СЕ ЕТНИЧКИ НАРОД ТУКУ
МЕШАНЦИ АЗИЈАТИ ГЕГИ ( ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И БАЛКАНЦИ (ШКИПТАРИ )- ТИЕ СЕ САМО 14,7%
Арбанасите=Шкиптарите биле 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
Г.Мајер), поради што Шкиптарите грешат со тн.словенски родови-турските јазици биле/се без родови.
Следи Арбанасите во Задар (19 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, кој 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 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 година. Па 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.
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 пиши 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 нивната број:
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На ден 13.05.2018 јавноста дознала дека ДУИ и СДСМ се со заеднички кандидати за Претседател на
Р .Македонија, и тоа Еленовски по мајка Шкиптар и Малески македонски изрод. Па со наводот на две
лица со македонски имиња и презимиња, како редовна појава на Арнаутите, народот само го лажат.
Да се потсетиме кога Арнаутите тврдеа овде и низ светот, Арнаутите во Р.Македонија биле 1.000.000
(50%), што беше повод да се оспорува сè македонско кое продолжува сè до денес со непријателите
на Македонците и само нивната целокупна Македонија, а тоа биле и останале САД, Европа со НАТО.
Кога оваа лага на Арнаутите со помош на САД, Европа и НАТО не им успеала, нивниот број самите
си го намалиле на 400.000 (25%). Меѓутоа, и 25% арнаутско учество било нормална лага. За оваа
лага пресметки направил дури германскиот амбасадор Ханс- Лотар Штепан (2004) во својата книга
„Македонски јазол“- стр. 23: „Албанците одбија да учествуваат на пописит на населението. Оттаму се
доби впечаток дека тие не би сакале да се докаже дека учеството на Албанците во вкупното
население одговара на бројката од 22,9%. Оваа бројка не и одеше во прилогна нивната намера за
уште поголема застапеност на македонската територија како и во јавните и државните институции. За
да ја достигнат бројката од 40%, колку што тие тврдеа, им требало уште неколку годинидо следниот
попис. Во меѓувреме се одобри барањето за добивање на државјанства на илегално преминатите
Албанци од Албанија и Косово, како и на бегалците кои пребегаа од Косово во првите нереди во 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%“. (Тие силеџии со 15% ја грабнаа ИВЗ со шкиптарски јазик на 1,5% Шкиптари- ѕверишта, Р.И.)
Па германскиот амбасадор говори за 15,8%, а никако за 50% или 25%- Арнаутите се само лажговци:
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
го кажувале. Па сите другипроценти 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 лажните 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.Македонија. Тие биле/се само
едно- лажговци.Уште еден доказ-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“.
Според официјалните извори, здраствените исправи во Р .Македонија се само 14,7% Арнаути, од кои
90% се Геги (Черкези и Татари) и само 10% Шкиптари. Бидејќи шкиптарскиот јазик им е наметнат на
Гегите, а Шкиптарите се само 1,47%, е доказ дека Шкиптарите останале најголеми исламски=турски
злосторници, потоа фашистички злосторници, комунистички (Титовисти, Сталинисти, Мацетунгови) и
сега на САД, Европа со НАТО да се истребат Македонците со својот Хомеров јазик (Чулкас, КиндерХилгеман), што го подржува САД, Европа и НАТО да се бриши сè македонско во полза на Арнаутите
кои во Р.Македонија се 100% исламски=турски колонисти,циганска Елада со јазик од 1868и Бугарија.
И што биле Арнаутите ? Според Ханс-Лотар Штепан, „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’. (без бело кече од Кавказ, РИ)
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!?“.(Арнаути=Одметници- убијци,арамии...до 1780 г. немаше,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“. (Проблемот ќе заврши само кога Турција ќе ги врати назад- дома Арнаутите, Р.И.)
Но, како што во летото 2002 год. неофицијално рече амбасадорот Шрамаер: „Кој закон не го прави
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тоа ?“ И сега Албанците во Македонија можат по волја да одобруваат и спречуваат закони
албанското малцинствоп може, без напор, да го мајоризира македонското мнозинство“.
Македонците мора да се ослободат од расистичко-фашистички Рамковен договор- реципрочност со
Албанија, и од Илирида- Шкиптарите постанале Илири само од 1974 година (Александар Стипчевиќ).
Со тоа што тие се залагаат за Илирида, тие ја заскриваат вистината, Арнаутите се само мешанци на
Азијати Геги (Черкези и Татари) и Балканци (Шкиптари), кои меѓусебно не општеле, не стапувале во
бракови и сè до денес тие меѓусебно не се разбираат- тие се двоконтинтални. Следи во Шкиптарија
1997 година меѓусебно се бореа јужните Шкиптари против дивите северни Геги, за неа да ја поделат,
а Азијатите (Гегите) и Европјаните (Шкиптарите) заговараат Велика Албанија-дрскост. Тие не се еден
народ. Нив ги поврзал само исламот. Токму затоа Арнаутите како Геги и Шкиптари (Тоски) биле само
едно-Турци, тие секогаш сè залагале да се одржи Османовата Империја. Па Арнаутите на Турците им
биле најгнасни извршители и како такви тие се обогатиле- православните ги колеле, беселе, дереле,
убивале ...плачкале и протерувале. Ова било повод, нивните имоти до 1913 година немале доказ за
сопственост. Арнаутите како Турци турскиот јазик го прифатиле како свој-без свој Тоските. Арнаутите
го употребувале турскиот јазик. Не случајно, тие во 1956 година се изјаснувале само како Турци, и во
исламската држава Турција се селеле како Турци. На сите избори и пописи во Р .Македонија самите
Арнаути тврдат, Македонците биле само православни, а муслиманите=турците биле само Албанцитакви биле Турците, Македонците со исламска вероисповед, па Србите... и Циганите. При избори и
пописи Арнаутите ги поткупуваат Циганите, што е општо познато. Ова е подржано од САД и Европа.
ЃОРЃИ КАСТРИОТ МУ ПИШЕЛ НА СИНОТ ЗА НЕГОВИТЕ ФИЛИП И АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ. А
Д.МИЛАДИНОВ ГОВОРИ ЗА ВАРВАРСКИ И ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК (ХЕРОДОТ , ТУКИДИД, ПЛАТОН ...),
КОЈ БИЛ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК - МАКЕДОНЦИТЕ НЕМАЛЕ ПОТРЕБА НА РОМАНТИЧАРИ ОД 19 ВЕК
Георг Кастриот, чедо на Комнени, владетели во Источноторимско Царство, со своите чеда Османите,
наведеното од кај Јозеф фон Хамер, потврдено и од самиот Мехмед II (Х.Ланге), кои биле Македонци
(Х.Ланге цитира документи). Бидејќи Источноторимско Царство било само возобновено Македонско
Царство, тогаш Македонците се со свое македонско наследство на античките Македонци. Без прекин
пишувам за Хомеровиот јазик кој бил македонски (Чулкас- 1907 и Киндер со Хилгеман), а и словенски
(Пасоф- 1907 и Чулкас)..., како и тоа дека Македонците во Египет оставиле оставштина Камен Розета
на битолски говор со свој непрекинат развој сè до со 21 век. Во прилогсе наведува и Г.Гриневич, кој
напишал, исти знаци со исти значења се најдуваат во Русија, Подунавјето, Балканот и Камен Розета
во Египет. Се потврдува, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден те
ист народ со еден те ист јазик. За врската на Русите со Македонија говори и Еремиј Русо, Русите или
Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци. Ова се најдува кај Мавро Орбини (1601),
чии извори кои тој ги употребувал за во неговата книга Рим (Ватикан) потполно ги скрил или уништил.
Во прилоге што истакнувал и Марин Барлети (16 век), во Скендербег, во писмото што Ѓорѓи Кастриот
(тн.Скендербег) му го напишал и испратил на својот единец син Јован- тој бил во Венеција:
„Сине мој, Јоване, сине мој ! Еве јас веќе умирам и те оставам тебе малечок и нејак...“.
„Кога ќе се вратиш во твоето мирно и спокојно кралство и ќе ја преземеш грижата и управата за
него ...Затоа постои и онаа божеска порака на Филип до кралот Александар. Таква мисла, сине, нека
не те заведува кон онаа толку празна надеж, да мислиш дека ќе ти бидат верни оние, чија што љубов
кон тебе си ја придобил со пари; тоа скапо чини...“.
И бидејќи за создавањето на државите со свои државнотворни народи било во 19 век, им бил нужен
романтизам. Ваквиот романтизам не бил потребен за нас- Македонците. 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).
Кој јазик бил варварски и пелазгиски? Тој бил словенски! За таквиот јазик пишеле Херодот, Тукидид,
Платон итн. Тој јазик бил само Хомеров јазик за кого пишеле наведените автори. Па сè едно те исто.
ПЦОВИСА/ЦРКНА ТАТАРОТ БОЖИДАР ДИМИТРОВ - ДА ЖИВЕЕ Р .МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ
ИЗВЪНЕДНО! Почина проф. Божидар Димитров
1 юли 2018 г., 21:20. GLASBG
Тази вечер на 72 годинини напусна проф. Божидар Димитров.
Първи във Фейсбук за смъртта му съобщи премиерът Бойко Борисов. "Изказвам съболезнования на
близките и семейството на Божидар Димитров. Почивай в мир, приятелю! Поклон", написа министърпредседателят на страницата си в социалната мрежа.
Проф. Божидар Димитров е бивш дългогодишен директор на Националния исторически музей, голям
българин и патриот, автор на десетки книги, посветени на българската история.
Надяваме се, че духът му е отишъл на по-добро място, където той със сигурност ще бъде оценен.
Поклон пред паметта му.
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Написот го сакаат 93 мина, го споделиле 9 мина, a дадоа коментари 19 мина.
КАКО ШТО ВО ШВАЈЦАРИЈА АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) 100% ДОЈДЕНЦИ НЕ
МОЖЕЛЕ ДА БИДАТ ДРЖАВНОТВОРЕН НАРОД, ИСТОТО ВАЖИ И ЗА ВО Р .МАКЕДОНИЈА - НИВ С È
ДО 1780 ГОД. ВО МАКЕДОНИЈА ГИ НЕМА. НИВНИ ПОДРЖУВАЧИ САД, ЕВРОПА И НАТО ЅВЕРСКИ
Г.Вајганд (1924) наведува, „...Албанците во Македонија се населуваат постепено најповеќе тек во
претходниот век...“. Ова говори 19 век. Бидејќи јас имам повеќе книги за Арнаутите (Черкези, Татари
и Шкиптари), а поимот Арнаут означувал одметник злочинец во секој случај,во својата книга 2014 год.
„Албанците во Р .Македонија-само од 1780 година“,го пренесувам почетокот на колонизирањето со на
првите родови, што продолжило и со следните, а најмасовното во 19 и 20 век, како и 21 век, како што
било во Швајцарија само во 20 и 21 век. Бидејќи сè до денес во Швајцарија Арнаутите се со граѓански
права, истото мора да важи и за нив во Р.Македонија. Тоа што САД, Европа и НАТО не се мешаат во
внатрешните работи на Швајцарија, а во Р .Македонија за нив војуваат, тие биле и останале ѕверски.
Написот го сакаат 69 мина, го споделиле 16 мина, a дадоа коментари 6 мина.
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...Ова било искористено, Австрија да создаде нов
јазик кој бил сличен со на Кавказот. Се потврдува, Арнаутите немаат врска со Балканот, никако со
Илири...
ГЕОРГ КАСТРИОТ КОМНЕН; АРБАНИЈА КОМНЕНОВА; КОМНЕН ПОГЛАВАР НА ОХРИДСКА ЦРКВА
Георг Кастриот (таканаречен Скендербег) бил по потекло Комнен, кои биле Македонци. Тој како таков
се борел да го поврати нивниот имот, а тој бил Комненов, на два браќа итн. Бидејќи сета Арбанија
била нивна, семејството на Ѓорѓи Кастриот стапувало во бракови со Комнени, што и се случило и со
Ѓорѓија, со Доника (Донка)... Не само тоа, тие како владетелско семејство давало свои членови и како
првосвештеници. Ова се случило во Охридската архиепископија, под која била сета Арбанија, а неа
ја управувал поглавар со својот скиптар на кого имало двоглав орел, кој до денес е во нашите цркви.
Ј . Г . Хан наведува: „Видовме дека Јован Цимискиј царот...ама Василие...митрополит Охридски во
источната црква...Ние само уште ќе споменеме, дека повеќе прославени писатели седело на оваа
столица, и самиот царевич Андрија Комнен. Во оваа митрополијата независноста траела до 1767...“.
Zoran Maznik Maznevski Арбанија = Ар = земја (посед) ,,, Банија = Бановина со која владее Бан ,,, затоа Доника (Донка),
сопругата на Ѓорѓија била нарекувана Бановица, затоа што сопругот и бил владетел , Бан. од лозата на Комнени последните
Македонски владетели со Епир. Дел од фамилијата Комнени како благодарност за придонесот кон Христијанството т.е.
поради изградбата на храмови (манастири и цркви) како и за ширењето на диацезата на Охридската Патриаршија се до
Дубровник, добиваат црковно достојателство Мазник ( Помазаник ) , назив кој до ден денес се доделува во одредени прилики
од страна на црквата за хтитори кои имаат големо учество во изградба на Христијански храмови и заслужено повеке ,,златни
лопати,, .

БИДЕЈЌИ СРБИНОТ ВОЛКАШИН БИЛ БУГАРСКИ КРАЛ, БАН И МАНУ БИЛЕ И СЕ НИШТОЖНИЧКИ
Историски е познато, Цар Самуил бил цар на Склавинија. Со тоа што Источноторимско Царство било
само возобновено Македонско Царство на Филип и Александар Македонски, во кое владеела нашата
Македонска династија,дури имало и Македонска ренесанса која била пренесена во Италија,
наречена Италијанска со мноштво ракописи на царски јазик коине (тн.старо-грчки) од македонска
Александрија, кој бил царски во Источноторимско Царство, она на Цар Самуил, во Бугарското и
Српското Царство, Самуил не можел да прогласи Македонско Царство туку само Бугарско на
простори кои ги владееле Бугарите со татарски=чувашки јазик, кое повеќе не постоело. Ова било
повод тоа да биде ефемерно.
Стојан Прибичевиќ, Македонија нејзините луѓе и историја, Македонска книга, Скопје, 1990, наведува:
„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
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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“.
Ј . Х. Хан, во одделот трети, наведува што пишел Карл Хопф: „Готово век и половина пред Скендербег,
за доба на Анжуите...1318. г. ...кога на буната против Урош, кралот српски...“.
„За овој Андрија II приповеда последен Деспот ( Епирски Јован Мусакија), дека тој со помош на двата
свои зетови грабнал со оружје предел и варош Касторија (Костур), за своја куќа од господарот Крали
Марко и тврди понатаму, дека од тоа доба останала Касторија во своина на семејството Мусаки,
додека Турците најпосле не го превзеле.
Но оваа не е само единстевена борба на Андрија II, оти уште пред освојување на Касторија го одбил
освојувачкиот напад во Епир Бугарскиот крал Вукашин (Волкашин), го потиснал до планина Перистер
(Пелистер),значи до околината на Манастир (Битола)...“.(Манастир останал без црква и манстир, Р .И)
Бидејќи Србите Волкашин, Марко...биле Бугарски крала, БАН и МАНУ биле/се ништожни и пробисвет.
Zoran Maznik Maznevski Musaka t.e. Muzakia , so ..sedishte ..vo Ohrid i posleden vladetel ( Ban ) bil Stefanija od rodot Komnen ,
chii shto naslednici ima do deneshen den .za zhal bez potomstvo vo idnina ( inaku poznata Ohridska familija ) .
Se soglasuvam deka nitu MANU nitu BANU nitu SANU nemaat interes da go istrazhat ovoj del od istorijata , pa ostavaat prostor
Grcite a posebno Albancite da prisvojuvaat .
Inaku . Albanskata drzhava ushte vo 11 vek koga za prv pat se formira na chelo so kralot Tihomir , gi zdruzhuva .togashnite
povlijatelni familii :
Balshiki .; Dukagjini ; Muzaki ; Kastrioti ; Topija ; Arijanti .
Zhalno e shto ne se prouchuvaat crkovnite knigi ,pa zgora na se' , nekoi crkovni knigi izgorea vo pozharite na nekolku manastiri vo
poslednive godini vo Makedonija ( sluchajno ili namerno ) .
Samo od crkpvnite knigi mozhe da se dokazhe Makedonskiot kontinuitet od Srednovekovieto do denes i koi segashni familii se
naslednici na togashnite vlastelini i bogati zemjoposednici i vojskovodci.
Ochigledno na nekoj ova ne mu e vo prilog ili pak site zaedno ne bie kletvata na sampunishtuvanje ?

БИДЕЈЌИ ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ НАСЛЕДНИК НА КОМНЕНИТЕ , СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АРБАНИЈА ,
ТАА КАКО ЃОРЃИЕВА И КОМНЕНОВА, МАКЕДОНСКА, ИМАЛА САМО МАКЕДОНСКО НАСЛЕДСТВО
На повеќе наврати сум пишувал, Комнените како Македонци владееле со возобновеното Македонско
Царство, Источноримско Царство, како и дека Комнени биле Османите, што го потврдил и сам султан
Мехмед II. Сета Арбанија била сопственост на Комнени, поради што нивниот наследник се борел да
го поврати своето наследство, Комненово. Истото тоа право го имаат и Македонците кои ги ...ништат.
Еве го потеклото на Ѓорѓи Кастриот, тн.Скендербег, што го наведува Карл Хопф, пренесено од Хан:
„Хопф го пронашол за него и неговите сродници уште и ова сведоштво: Карло Топија го освоил Драч
од Млечаните 1368; поседите на Дулчињо 1376 а умрел 1387. Неговата жена која деспотот ( Јован
Мусака) ја вика Воисава, на друго место ја вика Катерина Балша. Неговиот син Ѓорѓи му го отстапил
Драч на Млечаните 1392 година и умрел истата година. Овој Ѓорѓе, за кого вели деспотот дека умрел
без деца, колку што се знае оставил само единица ќерката Хелена, која ја зел Константин Кастриот,
дедо на Скендербег. Овој Константин полагал право на град Кроја, како своина на дедото на неговата
жена, а Млечаните го оптужиле како издајник те го убиле 1402 (по своја прилика кога Скендербег се
родил). Неговата вдовица и неговите синови од Млечаните добивале пензија“.(К.Топија Комнен, Р .И.)
КОЈ ДА БИДЕ АКАДЕМИК И ИСТОРИЧАР ВО Р .МАКЕДОНИЈА ? БИДЕЈЌИ ДОСЕГА НЕМА НИЕДЕН
ДОКАЗ/НАОД ЗА ПРЕСЕЛБИ НА ДИВЈАЦИ-СЛОВЕНИ , ТИЕ МОРА ДА СЕ ОТКАЖАТ ОД ДИВЈАЦИТЕ
За да постојат било какви преселби, за нив мора да има докази/наоди. За жал, досега нема ниеден
доказ/наод за преселби на Дивјаци Словени, кои овде на Балканот не донеле ништо. Следи од такви
Дивјаци кои живееле северно од реката Дунав, овде на Балканот нема ниедно животно кое живеело
на север. Бидејќи белата раса се преселувала со волски коли, значи со говеда, а говедото во Европа
било диво, од него на Балканот нема никаква трага, што било сè до 19 век.Па европското говедо било
само балканско, од кое потекнале сите говеда во Европа, и до денес неговите рогови како на Викинзи
ги слават Шведска (Сведска=с вед ска,с вед ска само тн.словенски,со тн.словенски руни во кои
имало тн.Кирилични слова), Норвешка, Данска..., на чии простори со сета Русија и денес ја нема
лозата. Со ова се потврдува, тие простори со Заткарпатите со сета Русија до денес не биле
донаселени. Ова се потврдува со Дионис=дианис=дианиш=пианиш опианиш, опиум=опи ум познат во
Египет, и Еумен= е умен=ум умен македонец,Скитите не се опијанувале со вино за тие да го слават
балканскиот Дионис. Ова се потврдува и со растенијата- на Балканот нема ниедна растение со
потекло од Скитија, туку само коноп, со кого се опијанувале Скитите (Херодот). Балканската облека
била ленова,а од лен=лин се доѓа до линолејска киселина која учествува во градбата на сите
клеточни опни на човечкото... тело со што се допринесува за долговечност. Следи секој оној кој
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пронајде доказ/наод донесен со Дивјаци тој итно да добие Нобелова награда,или било која друга
награда.Без доказ/наод авторите се тиквари.
Авторите истакнуваат дури, Дивјаците Словени реката Дунав ја преминувале со чамец моноксил, што
е наполна лага, оти чамецот монокисил бил познат во македонските езера уште во старата ера, што
било и за во Јадранот. Најбитно е тоа, што Дунав не се поминувала со чамци туку со понтонски моста
и сите оние кои поминале (...Готи...) си платиле,а само Дивјаците Словени не се забележани плаќачи.
Единствен доказ/наод бил словенскиот јазик, кој било варварски=пелазгиски, како што бил јазикот на
Хелените и Македонците (Херодот, Тукидид, Платон... Јустин...Прокопиј...),јазик на Склавините со свој
Хора, кој бил египетски Хорус и Кришна на Ведите во Индија. Па Склавините биле само Домородци.
Дека јазикот на Хелените и Македонците бил Хомеров, кој бил словенски (германски лингвист Пасоф1815, грчки лингвист Чулкас- 1907...) и македонски (Чулкас, Киндер-Хилгемам...) многу сум пишувал.
Поради ништовредниците академици и историчари во Р.Македонија Македонците се принудени, тие
да учат, имало народи со и без античко потекло. Бидејќи на Балканот се Дојденци Бугарите, Циганите
на Пелопонез 14- 15 век, Арнаутите како Геги (Черкези и Татари) и со нив Цигани, Македонците биле
и останале домородни.Се заклучува, само со Дивјаците можело да постојат словенски и несловенски
народи. Бидејќи Дивјаците се лага, академикот и историчарот мора да се откажат од своите Дивјаци.
Написот го сакаат 70 мина, го споделиле 13 мина, a дадоа коментари 17 мина.
ЕТРУРЦИТЕ , СОЗДАВАЧИ НА РИМ, ИМАЛЕ РУНИ СО КИРИЛИЧНИ СЛОВА И ТН.СЛОВЕНСКИ БОГ
ПЕРУН КАКО И РУСИТЕ ; СО РУНИ СЕ ПИШЕЛО ВО СКАДИНАВСКИТЕ И ГЕРМАНСКИТЕ ЗЕМЈИ СО
СВОИ КИРИЛИЧНИ СЛОВА; КАКО РУСИЈА ВЕНЕТСКИ БИЛЕ СКАДИНАВСКИ ЗЕМЈИ И БРИТАНИЈА ;
БРИТАНИЈА И ИСТОЧНА ГЕРМАНИЈА ИМАЛЕ ИЛИРСКО НАСЛЕДСТВО , А СПОРЕД БРИТАНСКИТЕ
АВТОРИ, НИВНОТО ИЛИРСКО ПОТЕКЛО БИЛО ОД ПРОСТОРИТЕ ОД ЈУГОСЛОВИЈА ; ШКИПТАРИ ,
ВЛАСИ, РОМАНЦИ, СИТЕ НАРОДИ ВО ФРАНЦИЈА (ФРАНЦУЗИ СЕ ОКОЛУ 50%), ПОРТУГАЛЦИ И
ВО БРАЗИЛИЈА ВО КОЈА ЖИВЕАТ И ЦРНЦИ СЕ СО ТН.СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ КОЈ ГО НЕМА
ВО КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ) И ЛАТИНСКИ. ШТО СЕ СЛОВЕНИТЕ ? ГОЛЕМА ИСТОРИСКА ЛАГА!
СЛЕДИ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМО МАКЕДОНЦИ, НЕ СЕВЕРНО МАКЕДОНЦИ, КАКО ШТО СЕ САМО
СЕВЕРНИ ЕВРОПЈАНИТЕ КОИ БИЛЕ /СЕ КАНИБАЛИСТИ ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ СОСЕ 16-ТИ ВЕК .
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДНК- БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ ; РУСИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД ИЛИРИК (БАЛКАНОТ)
СО ПОДУНАВСКИ ПРЕДАНИЈА . БИДЕЈЌИ РУСИЈА Е ЗАТКАРПАТСКА, СЛОВЕНИТЕ СЕ 100% ЛАГА .
Антонио Анаиз- Велена со соработниците..., Мадрид- Шпанија, испитувале HLA гени кај Македонците
во 1999 година. Овие биле домородци и затоа тие биле ДНК- блиски со на населението на островот
Крит кое говорело со Хомеровиот јазик. Бидејќи Македонците не им биле ДНК- блиски на Подунавци
и Заткарпатци говори, Македонците биле домородни во својата Македонија. Ова се потврдува дури и
со доказот што досега нема ниеден доказ/наод за преселби на Словени северно од реката Дунав. И
затоа на секој пронајдувач на било што Дунавско и Заткарпатско во Македонија Нобелова награда...
На Балканот постоела провинција Илирик.Според киевскиот свештеник Нестор (11-12), кога постоела
Киевска Русија, Русите потекнале од Илирик. И следи да се потврди, Русите потекнале од Балканот.
Ова било повод, руските преданија да водат потекло само со Подунавјето-без ништо било што руско.
Критјаните говореле Хомеров јазик, што било и во 1913 година- тогаш тие го разбирале службениот
јазик во Бугарија, ама не службениот еладски само од 1868 година- тој произлегол од коине, јазикот
од Александрија, создаден за време на Птоломеите,со прва граматика и прв речник од 300- та г.п.н.е.
Според Херодот, Тукидид, Платон... Јустин, Хелените и Македонците говореле варварски=пелазгиски
јазик, што било и со македонските Склавини кои биле Повеќебожци потврдено од Приск...Прокопиј ...
наспроти Римјаните (Ромејци) христијани со христијанскиот јазик коине. Значи, имало верски народи.
Склавинскиот=тн.словенски јазик бил Хомеров, што сум го пишувал веќе повеќепати пред написов.
Написот го сакаат 68 мина, го споделиле 19 мина, a дадоа коментари 53 мина.
Risto Ivanovski ...Македонците, Србите...Русите...се еден те ист народ, само географски оддалечени и со мноштво говори. Со
ДНК се утврдува само ДНК- блискост. Па нема никаков национален ген- таков никогаш и немало. Доста со делби- 350
милиони тн.Словени се еден те ист народ. Германците се обединале во 19 век, што на тн.Словени им е забрането дури и во 21
век.

ЕВРОПА СЕ НАСЕЛУВАЛА САМО ОД ЈУГОТ КОН СЕВЕР - И ДЕНЕС ЕВРОПА НЕ Е ДОНАСЕЛЕНА
Земјата доживеала повеќе ледени доби. Последното ледено доба траело од 0,5-1,0 милион години.
Тоа настанало нагло, што се потврдува со мамутите, кои биле замрзнти, откриени во Сибир. „После
илјадиници години, во неговата уста и желудник сè уште имало растителна храна, а неговото месо
можело да се јаде кога било одмрзнато“. Сè она што не се повлекло на југот, сè замрзнало. Леденото
доба имало свои топли периоди, во кои Белците од Источното Средоземје со својот Левант со
морска вода леван - в = леан(o), талкале низ Европа, и се враќале назат. Европа постепено се
населувала со растенија, па животни и конечно со луѓе.Меѓутоа, таа сè до денес сè уште не е
донаселена-пр. лозата.
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Милутин Миланковиќ, „Низ вселената и вековите“, Нолит, Белград, 1979, говори за небеските тела,
па поместување на половите... ледени доби итн. „За време на векови групирани околу 28.000. после
нашата ера 55. степен северна географска ширина, за време на својата летна полугодина, точно ќе ја
прими онаа количина Сончева топлина што сега ја прима 52. степен. Виновата лоза успева и
денденешен во Германија само до 52. степен; оние векови ќе успева сè до 55. степен, то ест до само
море и до данската граница...“. Значи, Европа сè до денес не е донаселена- в. мои претходнинaписи.
МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА ЌЕ СЕ СПАСАТ, АКО ТУРЦИЈА ГИ ВРАТИ НАЗАД АЛБАНЦИТЕ
Сведоци сме дека во САД сојузна држава на повеќе нации и раси се владее само со англиски јазик,
во Франција каде се околу 50% Французи со службен јазик само француски, во Шпанија само со еден
службен јазик шпанскиот, во Британија само англиски, што се применува во Елада, Шкиптарија сосе
својата сестра Бугарија, што не важи само во Р .Македонија во која домородни се само Македонците.
Овде не се работи за граѓански права на Немакедонците, туку заговорот врз Македонците од бандите
на Европа, САД и НАТО кои во Р .Македонија Албанците, кои за Турците биле и се само Арнаутите од
Черкези, Татари и Шкиптари,само на мафијашки начин станале државнотворен народ,дури се сака на
злочинечка начин да постане монголскиот шкиптарски јазик на 1,4% Шкиптари (до 14% се само Геги)
како втор државен јазик. Со него во Р.Македонија ќе се одродуваат Македонците- злочин на злочини.
Бидејќи состојбата е сè полоша и полоша, за Православните нема слободен живот во 19, 20 и 21 век,
таа мора да се промени. А тоа може да го промени само Турција која Арнаутите ги колонизира во 19
и 20 век, што се потврдува со доказот, Арнаутите сè до 1913 година немале доказ за сопствениост...,
таа нив да си ги врати сите онаму откаде таа нив во Македонија ги колонизира,сè православно украле
Написот го сакаат 64 мина, го споделиле 18 мина, a дадоа коментари 14 мина- за мојата ФБ - страна.
ПРЕСЕЛБИТЕ БИЛЕ САМО ОД ЈУГ КОН СЕВЕР СО ГЕНЕТСКО - ГЕОГРАФСКА ОДДАЛЕЧЕНОСТ
Како продолжение на претходните написи, се дополнува, најстарата цивилизација со својата најстара
земјоделска култура и најстари населби биле на јужниот Балкански Полуостров. Како се оди на север
сè е помладо. Ова се потврдува и со медитеранскиот тип, според Кавали- Сфорца, 1996: тој се наоѓа
во Мала Азија со јужниот Балкан и јужна Италија, со најголема концетрација- со висок наталитет. Па
следи северниот Балкан со северното Црноморие и северна Италија. Над него се протега подалечно
генетско- географско подрачје- најдалечно е на Русија, Данска со Скандинавија. Не случајно, и денес
преселбите во средна а и северна Европа се само од Мала Азија со Балканот и Италија, па Шпанија
и Португалија во поново- види моја прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998)...
Климе Митрески Македонски Обична логика ако сме дошле зад карпати во шести век Како сме можеле да имаме Азбука и
Охридски универзитет пред 11 века. Кога Русија и сите северни племиња биле диви и неписмени.

МАКЕДОНСКИОТ АКЦЕНТ ПОТВРДУВА, БАСКИТЕ ИМАЛЕ МАКЕДОНСКО=БРСЈАСЧКО ПОТЕКЛО
„Пред извесно време некој ме праша за македонскиот акцент. Тој е фиксиран на третиот слог од
крајот и на првиот слог во двосложни зборови. Така е со западномакедонскиот и литературниот
акцент. Источниот акцент е во некоја рака преоден. Нема нагла граница.
Нашиот акцент е уникатен среде словенските јазици па и среде балканските. Во рускиот, српскиот,
хрватскиот, бугарскиот, словенечкиот, украинскиот, белорускиот акцентот е слободен и подвижен а
во српски и хрватски и словенечки со тонални обележја. Во чешкиот е фиксиран на првиот слог, а во
полскиот на вториот слог од крајот. Словенската периферија го фиксирала акцентот, можеби пак во
контакт.
Уникатноста на македонскиот акцент секако може да укажува на супстратни и контактни влијанија, а
некои сметаат и на медитерански.
Неверојатно!“ (Од Илија Чашуле, ФБ - напис од 11 јули 2018).
„... баскискиот, кој пак имал акцент на третиот слог од десно на лево, исто како македонскиот јазик“.
Тој бил како „западномакедонскиот и литературниот акцент“, како бригиски=брсјачки, на Бригите со
божицата Бригита во Европа, бриг=бриж, бриг=фригфригиско=фризиско говедо, рогови на Викинзи.
ПЕЛАГОНИЈА ЦЕНТАР НА ЦИВИЛИЗАЦИЈАТА , НА ПОИМОТ ПЕЛАЗГ И ЗА БАСКИТЕ И СКОТИТЕ
Пелагонија била со најстара цивилизација од која потекнува најстарата куќа со сиот куќен и кухински
инвертар, што постоела во Велушката Тумба во с.Породин- Битола. Во Британската енциклопедија
се наведува, од Пелагонија произлегол поимот Пелазг со пелазгиски јазик, кој бил варварски, на кого
говореле Хелените и Македонците (Херодот, Тукудид, Платон... Јустин...). Пелазги биле и Етрурците,
создавачи на Рим, а Римјаните говореле варварски=пелазгиски, што го пишел Дионис Халикарнишкитој во Рим живеел во 1 век н.е. Македонските Склавини (тн.Словени) говореле со варварски јазик, кој
бил пелазгиски (Прокопиј...). Тој бил Хомеров на кого говореле Леринчани Пелагонци, соседи на град
Битола. Хомеровиот јазик бил македонски (Чулкас- 1907, Киндер- Хилгеман...) и словенски (Пасоф
-1815, Чулкас...), на кого Критјаните говореле во 1913 година. Делата напишани на Хомеровиот јазик
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биле преведени само во македонска Александрија, што било по 300-та г.п.н.е., и тоа на јазикот коине
(во 19 век таканаречен старо-грчки), кој го заменил старо-египетски. Тоа било за време на Пелагонци
Птоломеи, кои говореле на битолски говор со свој непрекинат развој до со 21 век. Египетскиот крал
Псаметих (7 в.п.н.е.) запишал, Фригите=Бригите биле постари од Египтјаните, од бригиска Пелагонија
од бриг=бриж=брж=брз + јак (јако говедо на Хималаите и Јаков=јак ков...)= Брзјак=Брсјак. Брсјачкиот
говор е службен јазик во Р .Македонија: „... баскискиот, кој пак имал акцент на третиот слог од десно
на лево, исто како македонскиот јазик“. Ова било поврзано само со брсјачкиот, кој од сите говори и
јазици во Европа е само тој така. Следи да се трага врската со традициите и ората со македонскиот
ритам 7/8 како што бил брсјачкиот, кој го имаат Скотите, со пелагонска носија, чорапи како во селото
Кукуречани- Битола пелагонско село, традиции на цела Пелагонија. Подробно во мои други написи.
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД МОРА ДА СЕ БРИШИ ОД ПОСТОЕЊЕ - НАРОДОТ РЕКОЛ, ПО ДОБРИОТ
КОЊ ПРАШИНА СЕ ДИГА ! ДО ДЕНЕС МАКЕДОНЦИТЕ ОПСТОИЛЕ - ИСТОРИЈА БЕЗ МАКЕДОНЦИ
Ватикан во 750 година прави фалсификат, таканаречената Константинова Даровница, со која се лаже
Константин Велики на папата му дал примат за во христијанството. Ова се потврдува и со Јустинијантој папите за уши ги тргал и ги назначувал. Се потврдува, царот во царскиот град Цариград бил тој кој
ги назначувал папите. За ова да се заскрие, во историјата се внеле поими цезаризам и папизам, што
во историјата не било познато, а за лажговците во Европа, непријатели на православието, до денес
за тоа се говори. Следи Карло Велики- тој на Божик во 800 година во Рим бил прогласен за цар. Тоа
било со цел, да се склучи брак на царица Ирена со него, да се обедини царството, а тоа да биде под
папата кој до денес се бори да го уништи православието преполно со повеќебожни традиции на овој
народ, македонски, наследник на античките Македонци. На ова се спротиставиле Православните, и
го спремале Константин, синот на Ирена, тој тајно да стапи во брак со ќерката на Карло Велики, со
што би се отргнале од папското зло. Кога ова го дознала Ирена, таа си го ослепила синот, за само
таа сама да владеа, и да се уништи православието. Ова го спречиле Православните, неа ја избркале
и таа почина... Бидејќи Македонската династија владеела со јужна Италија, подоцнежниот наследник
на Карло Велики, Франкот Ото I барал Македонската династија на Ватикан да му ја препушти јужна
Италија. Тоа било одбиено,и од страна на Франките биле внесен навредливиот поим Греики=греи ки,
греи=греј за дојди, Дојденци во јужна Италија. Ова било повод, Франките да бидат наречени варвари.
Од 1071 година започнува да се протеруваат Македонците од јужна Италија, со двоен фронт, исток
исламот, запад католицизмот, што до денес сè уште не е дозавршен. Тој беше најзлочински, што по
налог на Ватикан султанот 1767 година ја укинал Охридската архиепископија, матично книговодство
било уништено, нашиот корен истребен, сета литература оплачкана и уништена и што не друго. И за
меѓусебно да се доистребат Православните, само по налог на папата султанот во Цариград ја создал
Бугарската егзархија, и започнал колежот меѓу Бугарите припадници на султановата Бугарска црква и
Грците (Греиките) припадници на Цариградската патријаршија. По налог се забранува да се користи
и името Македонија и Македонци, тоа се заменува со Римјани (Ромејци) до Румелија, со прв центар
во Софија, а потоа и Битола, презимињата на Македонците им се менуваат од наследни, во
презимиња на дедовци, имиња на дедото, татко на такото, со што ние Македонците повеќе да не
знаме кои сме. Македонија договорно ја делат големите сили, чеда на Ватикан и со Русија чии
цареви не биле од на народот туку семејно поврзани со на европските, сè македонско да се истреби.
Ватикан згрешил што тој решил да го убие царот и патријархот во Русија, кои биле наследници на
Цариградската црква а и Охридската црква. Ватикан го убил царот, но не патријархот, останувајќи
наследството на Цариград и Охрид... Се менала состојбата, повеќе во Русија нема влијание
европските царски семејства кај Руси со балканско потекло, со православен грб како на Србите,во чиј
грб е вгнезден македонскиот коњаник Свети Ѓорѓија, кој во Прилеп е претставен како Крали Марко, со
православниот календар Македонци, Срби и Руси кои треба да се доистребат, крај на православието,
а јадрото на тоа е само Македонија. Таа Македонија ќе биде носител на обединување на 350
милиони тн.Словени со тн.старо-словенски.
Написот го сакаат 66 мина, го споделиле 16 мина, a дадоа коментари 15 мина.
Violeta Stojanovic Čicko Risto da si zdrav i živ, so ova ja razbrav suštinata. Se e točno. Do bukva. Imam dokazi. Nasata familija do
1930 i nekoja ima edno prezime a potoa familijarnite prezimenja, go citiram dedo mi "vo bugarsko pocnavme da se prezivame po
dedo". I sekoja generacije novo prezime. Verovale ili ne duri site deca na dedo mi od eden tatko i edna majka, imaa razlicni
preziminja ili preziminja na seloto od Koe pobegnale. Slučajno? Ili namerno sakale da ne gi pobrkaat korenite. Fala čicko Risto. Sega
mi e pojasno.
Risto Ivanovski Путин говори: „Раскажувате дека Русија е агресор ? Кој ги уништил народите: Абориџините, Инките, Маите,
Индијанците ? Кој е крив за двете светски војни ? Кој е крив за војните во Југославија, Ирак, Иран, Сирија, Либија,
Виетнам ? Кој има војни бази насекаде по светот ? Русија или некои други ?!“

АКО ПЕЛАЗГИТЕ БИЛЕ „ПРОТО-СЛОВЕНИ “, А ПЕЛАЗГИ БИЛЕ ХЕЛЕНИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ , КАКО
И ЕТРУРЦИТЕ СОЗДАВАЧИ НА РИМ , А РИМЈАНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ПЕЛАЗГИСКИ , СЛОВЕНИТЕ ЛАГА
Според Херодот, Тукидид, Платон... Јустин, Хелените и Македенците биле Пелазги. Па Херодот вели,
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Хелените во Јонија биле варвари, како што биле варвари и Македонците. Се заклучува, пелазгискиот
јазик бил варварски. Таков јазик бил на Склавините (Приск, 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 прилогсе 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 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.
БУГАРСКИОТ ЈАЗИК Е „ЗАПРАВО МАКЕДОНСКИ СО ГОВОРНА МАНА“- БУГАРИТЕ НАШИ ИЗРОДИ
Во Newsbar (July 9, 2017) беше објавено напис, Хрвати и Србите зборуваат со ист јазик- македонски:
„Lingvisti složni: Hrvati i Srbi govore istim jezikom - makedonskim!
Slovenski bi se već nekako mogao shvatiti kao pravi jezik, ali njime se služi tako malo ljudi da se može
svrstati i pod statističku pogrešku.
Nakon što su njihovi kolege iz drugih znanstvenih područja objavili nevjerojatna otkrića, i lingvisti s instituta
"Franjo Arapović" napokon su završili dugogodišnje istraživanje o jezicima Južnih Slavena. A njihova otkrića
demantiraju čak i Miroslava Krležu.
- Hrvatski i srpski nisu dva odvojena jezika, to su tek dijalekti originalnog jezika kojim su govorili Južni
Slaveni. Najbliži tom originalnom južnoslavenskom jeziku su Makedonci pa možemo reći kako se
makedonski jezik govori u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj, ali se u ovim zemljama tek
koriste neznatno različitim dijalektima. Samo su svi ovi narodi razvili svoje pomalo zabavne dijalekte objasnili su lingvisti u zaključku znanstvenog rada.
Pri istraživanju su stručnjaci s instituta "Franjo Arapović" pomno ispitali razvoj riječi posebnu pozornost
pridajući riječima koje nisu iste u makedonskom i nekom od kasnije nastalih dijalekata. Ističu primjer riječi
"ubavo", za koju su primjerice i Hrvati i Srbi preuzeli riječi "lijepo" u većem dijelu Hrvatske ili "lepo" u velikom
dijelu Srbije i Zagorju. Istodobno su makedonskoj riječi "ubavo" dali novo, sasvim suprotno značenje
dodajući slovo G ispred njega.
- Naše istraživanje nema pogreške. I ja sam nekada mislila da su srpski i hrvatski dva odvojena jezika, ali
bila sam u krivu. Ovo istraživanje i njegovi zaključci su nepobitni. Srbi i Hrvati govore istim jezikom makedonskim - kratko nam je prokomentirala jezikoslovka Sanda Ham.
Ugledni su lingvisti dodali i amandman svom znanstvenom članku. Utvrdili su kako bugarski jezik nije isti kao
makedonski. Uz pomoć povjesničara otkrili su kako je, pri širenju staroslavenskog plemena Makedonaca, u
Bugarsku vjerojatno otišao i jedan Makedonac s govornom manom pa su slavenizirani Bugari prihvatili
zapravo makedonski s govornom manom, koji i danas govore u tek malo modificiranoj verziji.
Koliko su rezultati ovog istraživanja uvjerljivi, pokazuje i to što su mnoga svjetska sveučilišta već dan nakon
objave preimenovala katedre za južnoslavenske jezike u katedre za makedonski jezik“.
Се заклучува, Македонците не се Бугари туку Бугарите Македонци. Ова е одговор на македонските
изроди кои не си го знаат своето потекло.Такви личности се вклучени во комисијата нас да не нема:
„Гоце Делчев е Бугарин по потекло, но може да го слават како херој и во Македонија, а македонизмот
веќе го претрпел својот крах, преку телевизијата БТВ порача шефот на бугарскиот дел од
заедничката комисија за историски и за образовни прашања, Ангел Димитров, уште пред нејзиниот
прв состанок следниот месец во Софија“.
Написот го сакаат 57 мина, го споделиле 32 мина, a дадоа коментари 7 мина.
Risto Ivanovski Она што овде го наведив се совпаѓа и со Хомеровиот јазик кој бил само словенски (Пасоф- 1815, Чулкас1907...) и македонски (Чулкас, Киндер- Хилгеман...). Тоа било и со македонскиот говор од Солунско, кој како јазик бил во
употреба кај сите тн.Словени- во 9 век говорните разлики биле мали.
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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 славомакедонкикои биле фатени од нив, дека ги запалиле сите села на славофоните
и слично.
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
славомакедонкикои 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“.
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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 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 геноциднад 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 другиделови 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 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.
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Масакр во Малешевијата
Според сведоштвата на неколкумина бежанци од Пехчево, во градот, при влегувањето на грчките
војски, населението излегло да ги пречека, 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 годинии 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.
Написот го сакаат 104 мина, го споделиле 48 мина, a дадоа коментари 21 мина.
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)
Написот го сакаат 69 мина, го споделиле 15 мина, a дадоа коментари 20 мина.
ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК НА АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) БИЛ/Е СМРТОНОСЕН
ЗА НАШИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИОТ И СЛОВЕНСКИОТ, ЗЛОСТОР ЗА СÈ МАКЕДОНСКО
Арбанија- Албанија била на Кавказ (...Страбо...)-сета била под Охридската архиепископија. Нејзиниот
поглавар бил со скиптар (жезло),на кого постоел православен двоглав орел кој ги краси македонските
цркви. Во Арбанија црковен јазик бил македонскиот (тн.старо-словенски) на Македонецот Константин
Филозоф. Овој јазик бил говор од Солунско, близок со говорот на таткото и мајката на Ѓорѓи Кастриот
(тн.Скендербег), кој бил крал на Македонија и крал на Епир. Него и на неговото семејство морало да
им се обраќаат не на латински јазик туку на тн.словенски јазик, што стои во изворите. Арбанасите во
Задар (19 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, ниту 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- тој творел само
во 19 век.
Арбанасите=Шкиптарите биле 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
Г.Мајер), поради што Шкиптарите грешат со тн.словенски родови-турските јазици биле/се без родови.
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Јазикот било дело само 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 година. Токму овој 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 шкиптарски јазик. Со него следело смрт за Хомеровит јазик,
со кого се одродиле Арбаните, со исламот Шкиптари од шкиптар, само чеда Хомеровиот јазик кој бил
само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815, грчки лингвист Чулкас- 1907...) и македонски јазик
(Чулкас, Киндер- Хилгеман...), на кого говореле Критјани со рецки (руни) како Русите (Г.Гриневич итн).
Овој смртоносен јазик во Р.Македонија Арнаутите како Геги (Черкези, Татари) 90% и Шкиптари 10%
со сила на мафијашки начин сакат да го вклучат и како втор службен јазик, со кого ќе го заокружат
својот геноцид врз Македонците од време на Османите, Фашистите, Комунистите и Изродите- 2018 г.
ГРЧКИОТ ЈАЗИК НА ЕЛАДЦИТЕ БИЛ/Е СМРТОНОСЕН ЗА ХОМЕРОВИОТ (МАКЕДОНСКИОТ) ЈАЗИК
Кои биле Македонците ? За нив можеме да го употребиме пишувањето на рускиот славистичар, кој
до денес е ненадминат. Тој бил/е Г.Гриневич. Според него, во Русија, Подунавје, Балканот и Каменот
Розета во Египет постоеле исти знаци со исто значење. Со ова се потврдува, Русите, Подунавците,
Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист народ со те еден ист јазик. Овде мора да се
одговори што биле Македонците: Македонците биле Пелазги, еден пелазгиски народ (... Јустин...) итн.
Кои биле други Пелазги ? Пелазги биле Хелените (Херодот, Тукидид, Платон). Исто така, за Херодот
Хелените во Јонија биле варвари. Па варвари биле и Македонците (сите автори). Каков јазик бил тој
пелазгиски јазик ? Само варварски ! Ова го потврдиле Херодот, Тукидид, Платон, Јустин... Кои уште
биле Пелазги ? Пелазги биле Етрурците, создавачи на Рим. Не случајно, Римјаните говореле само на
варварски=пелазгиски (Дионисиј Халикарнишки- тој живеел во Рим 1 век н.е.). Каков бил варварскиот
јазик ? Тој бил јазикот на македонските Склавините (тн.Словени), што го потврдувале Приск, Прокоп,
Јордан и др. Склавините биле повеќебожци, кои го обожувале Хора-тој бил египетски Хорус и Кришна
во Индија. Со наведеното се потврдува, Македонците во Склавините биле домородни во Македонија.
Како христијански јазик бил коине, а негов наследник бил латинскиот, не од Латин или Римјанин туку
од Греик (Гркот) Лив Андроник (240 г.п.н.е.). Бидејќи латински и коине не била народни, нив народот
не ги познавал. Следи кај Константин и Јустнијан течела словенска крв (Х.Џ.Велс).Значи, склавинска.
Еладскиот поет поет Соломос пиши 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.
Хелените говореле со Хомеров јазик, кој бил словенски (германски лингвист Пасоф- 1815), па славомакедонски на Леринчани (Чулкас- 1907) а и македонски Киндер-Хилгеман...Хомеровиот јазик бил на
Критјаните- тие пишеле со рецки (руни) како и Русите (Г.Гриневич) со Кирилични слова. Токму од
писменоста произлегле Словените, од Божјо Слово, кое го ширеле Македонците- браќата од Солун...
Дали има други докази дека коине (тн.старо-грчки) бил наследник на старо-египетскиот јазик со кого
не се разбира Хомеровиот јазик ? Тоа го потврдил Чулкас, кој запишал Славо- Македонците во Лерин
говореле со Ран- хомеров јазик. Па каков бил таквиот јазик ? Бидејќи тој знаел дека Хомеровиот јазик
бил само грчки, според него, Словените биле Хомеризирани, незнаејќи дека коине бил јазик само со
Апостол Павле, а Хомеровиот јазик бил само варварски=пелазгиски, јазикот на Хелени, Македонци и
Римјаните итн. Овде се поставува прашањето, дали има некој друг доказ, дека Хомеровиот јазик бил
македонски=склавински (тн.словенски). Ова го потврдил и Џон Тоуб од Торонто (Канада). Токму тој
во Атина соопштил, Македонците во Пакистан говореле словенски јазик. Тој бил отруен со кафе... Па
што било и со Чулкас ? Еладците него го убиле.Постои разлика на физичко убиство, што го доживеал
влавот од Коструско, учител во Битола, и труње со органски отров во кафе врз канаѓанецот. Бидејќи
вториов бил закопан во отцеден гроб без влажност, а органскиот отров се најдува во органските дела
на телото, тоа било пренесено во Канада по десет годинисè додека органските дела се распаднале...
Со еладскиот јазик од 1868 година, кого Критјаните во 1913 година не го разбирале, а тие говореле
Хомеров јазик, биле одродени жителите на Елада, што било и за Македонците, чии деца со средства
на Европа и САД од градинките на трошок на државата, странски средства,Македонците ги
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одродиле. Ова за Европа и САД не било доволно, со Немакедонци и Изроди во 2018 се бришело сè
македонско.
ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ МИЦКОВСКИ, ПЕТРОВСКИ ...БАЧЕВ ...И НИВНИТЕ ИЗМЕЌАРИ КОИ НЕ КАЖАТ
ДОСТА БЕА СО ЗЛОСТОРИТЕ НА ЕЛАДЦИТЕ, ОДРОДЕНИ ОД ХОМЕРОВИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
За Хомеровиот јазик како словенски (германски лингвист Пасоф- 1815, грчки лингвист Чулкас-1907...)
и македонски (Чулкас, Киндер- Хилгеман...) премногу сум наведувал, дури постанав не само досаден
туку и дури одвратен..., секако многу помалку од личностите кои за тоа се надлежни, Мицковски со
свои приврзаници кои говорат за референдум за името како тоа да е само нивно наследно право, а
не дека името им припаѓало на илјади и илјади генерации кои се починати, и на толку нови генерации
кои сè уште не се родени. Досега никаде во светот не се случило да постои референдум за името, а
носителите на сите оние во ВМРО- ДПМНЕ кои за тоа почнале да се залагаат, па и се залагаат сè до
денес, да им се сотри родот, како многу поефтино од сотрувањето на сè македонско на сите починати
и неродени генерации. Истото се однесува и за Филиповски...Бачев...и нивните измеќари, забрадени
и без брада, кои се во служба на непријателите на Македонците- на Грците, Арнаутите и Бугарите.
Ова мое проколнување на нив лично и нивните семејства се состои што јас на 27.12.2017 објавив за
Хомеровиот јазик на Леринчани од книгата на Гркот Чулкас. Па следи ги повикував надлежните во
Р .Македонија книгата на ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) итно да ја прифатат, што
написот го повторувам секој месец на ист ден, за да ги потсетам оние за кои написот е наведен.
Меѓутоа, тие си молчат и само си молчат без неговата книга да ја прифатат. Како што таа книга не ја
прифатиле Грците, кои го убиле авторот како и други, надлежните со месеци ги проколнувам- тие се
издаици, изроди..., кои се само за лични полза и душмани- тие без прекин само си заработуваат...
Несфатливо е, ние имаме материјален доказ да ги замолчиме грциштата, што не го прифаќаме сами.
Се поставува прашањето,до кога ваквите личности ќе го лажат македонскиот народ за тој да изчезне.
Написот го сакаат 65 мина, го споделиле 21 мина, a дадоа коментари 14 мина.
СЕКОГАШ СУМ БИЛ МАКЕДОНЕЦ СО ВМРО - ДПМНЕ САМО ЗА МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ
Како дете ме интересираше македонската историја- прва книга ми беше за револуционерите..., која ја
купив во шесто одделение. Бидејќи дотогаш ние ништо не смеевме да знаеме за Македонија, со неа
се уверив, нас ни било забрането да си ја знаеме македонската историја- народ кој не ја знае својата
историја, тој нема иднина...Бев на дообразување во Германија и докторирав исхрана во Виена
(1976), редовно го читав весникот „Македонска нација“ на Драган Богдановски. Дента кога докторирав
одма се вратив во Македонија...Бидејќи редовно ги следев настаните, заради партиската програма на
Лига за демократија за конфедерација на СФРЈ одма се приклучив- тогаш сè уште немаше ВМРОДПМНЕ. Кога мене како претседател во Битола секретарот на партијата ми се јави, партијата ќе
одела во коалиција со партијата на Анте Марковиќ за чврста федерација, ја напуштив партијата- се
приклучив на ВМРО- ДПМНЕ. Јас го познавав Никола Коларов, чиј татко беше осуден за Македонијатој беше благајник во Развојот на ЗИК „Пелагонија“- Битола каде јас бев советник по исхрана...Јас во
првите парламетарни извори бев кандидат за пратеник на ВМРО- ДПМНЕ- изгубив од Јаким
Ивановски... За бугарашите јас како македонец не бев подобен... Јас до денес останав за истата
партија- не сум член на друга партија. Сум се залагал, кандидатите за пратеници и одборници да ги
предлага базата, а не вршката. Тоа беше наследство од на претходниот систем, наследство сè до
денес, со многу тешки последици- претседателот на партијата си избира сè она што него ќе го подржи
за тој да се одржи. Со тие правни акти Лупчо Георгиевски си избираше и подржуваше бугарашиМакедонците неподобни. Со истите правни акти, Никола Груевски си стави свои...Како што Лупчо го
постави Никола, Никола го постави Мицковски. Бидејќи во игра не беше Филип Петровски, тој стана
опозиција, како и други итн.
Бидејќи се борам за вистината, за авторот Чулкас, што наведував во претходните написи, лично му
се обратив на Мицковски, Петровски чие име го носи на Филип Македонски што е гордост за секого.
За него му се обратив и на други водачи на партии итн., во кои има дури и историчари. Меѓутоа, тие
во истовреме сакаат да бидат најпаметни, да се и Словени и Македонци, само Дојденци и Домородци
што не е можно. Со Чулкас сакав да му се даде удар на лажната грчка историја, за нов грчки народ со
нов јазик само од 1868 година со кого до денес се одродуваат Македонците.За жал,сите само молчат.
Написот го сакаат 99 мина, го споделиле 6 мина, a дадоа коментари 17 мина.
ВО СКИТИЈА ПОСТОЕЛ КАНИБАЛИЗМОТ- МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ДОМОРОДНИ БЕЗ КАНИБАЛИЗАМ
Од првата книга „Средоземјето било прадомовина на Европјаните“ (1998), што следи и во другите
книги, наведувам, пред 220 милиони годининемало континенти и до генетско- географска поврзаност
на Црнците, Индијците и Монголите во Источна Азија кои преминале во Америка со канибализам итн.
Во Месопотамија и Египет живееле две раси, Белци и Црнци, со канибализам, обрезување до денес
кај Црнки... Црната раса стигнала на Кавказ- Колхите кои биле Црнци и се обрежувале. Монголите се
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селеле кон запад, и тие стигнале во Скитија. Ова било повод, Скитите да јадат човечко месо, што се
чита кај Херодот. Бидејќи човечкото месо на Скитите не им било вкусно, тоа го мешале со месо од на
животни. Не случајно, во Европа имало канибализам во вториот милениум, дури во 16 век
(Х.Џ. Велс).
Бидејќи Европа била канибалистичка северно од реката Дунав што важело и за Средна Европа..., ние
Македонците до денес не јадеме човечко месо, ниту коњско месо и млеко, традиции во Европа вон
Балканот- јужно од реката Дунав. Се заклучува, само лудаците тврдат, Македонците се од Европа,
северно од реката Дунав, Централна Европа...За доказ дека темните раси биле канибалисти еве ова:
Dnevna gazeta, 14.02.2018, ITALIJA U ŠOKU: Migranti ubili tinejdžerku i pojeli joj srce i genitalije!
Osamneastogodišnja Italijanka ubijena je, a njeno telo je iskasapljeno od strane migranta iz Nigerije, koji je u
Italiji živeo na istekloj vizi. Prema istraživanju kriminologa profesora Alesandra Melucija migrant je
najverovatnije planirao da joj ritualno pojede srce i genitalije.
Telo italijanske tinejdžerke Pamele Mastropietro pronađeno je na ulici, a njeno telo je isečeno na komade i
stavljeno u veliki kofer prošlog mesece u gradu Polenca (Pollenza).
Policija je danas uhapsila Inocenta Osaghalea (Innocent Oseghale) u vezi sa ubistvom, nakon što su
detaljno istraženi video zapisi oko mesta na kome je ostavljeno telo. Osaghale je poznat policiji kao diler
droge, koji je čekao deportaciju, jer mu je istekla viza.
Policija je pretresla kuću Osghalea i pronašla odeću žrtve natopljenu njenom krvlju, koju je ubica verovatno
čuvao kao trofej. Slučaj je uzeo još veću dimenziju kada je psihjatar i kriminolog profesor Alesandro Meluci
(Alessandro Meluzzi) rekao u intervju za jedne italijanske novine, da ubistvo ima identičan obrazac kao
ritualna ubistva nigerijske mafije.
Profesor Meluci ističe činjenicu da srce i genitalije nisu pronađene i sugeriše da su ti delovi tela pojedeni u
kanibalističkom obredu. Brojni dokazi i okolnosti u kojima je počinjen zločin sugerišu da je Mastropietro
ubijena u okviru drevnog rituala Makabre.
Đanfranko Borgani (Gianfranco Borgani) advokat osobe koja je ranije bila osumnjičena da je učestvoval u
zločinu kaže takođe da nije isključeno da je žrtva ubijena u okviru Vudu rituala u kome se telo kasapi kako bi
se došlo do spiritualnih moći.
Najnoviji forenzički izveštaj potvrdio je da je devojka tučena do smrti, što je poništilo predhodnu teoriju
policije da je ubijena tako što joj je ubrizgana smrtonosna količina droge u krvotok.
Tužilac Đovani Đorđo je izjavi da uprkos tome da Oseghale nije zvanično optužen za zločin, brojne izjave na
saslušanju su ga inkriminisale i sugerišu da je bio deo zločina.
ШТО ЌЕ ИЗГУБАТ ВО ЖИВОТОТ ВО ВМРО - ДПМНЕ (ХРИСТИЈАН МИЦКОВСКИ КАКО ВОДАЧ, КАКО
ОПОЗИЦИОНЕР ФИЛИП ПЕТРОВСКИ А И ДРУГИ СОПАРТИЈЦИ ), ЈАНКО БАЧЕВ И СОПАРТИЈЦИТЕ
И ЛИЧНОСТИ НА ДРУГИ ПАРТИИ И ЗДРУЖЕНИЈА АКО ТИЕ ЈА ПРИФАТАТ КНИГАТА НА ГРЧКИОТ
ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ? НИШТО ! АМА ЗАТОА ЌЕ
ДОБИЕ САМО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД КОЈ СО ВЕКОВИ СТРАДА ОД ВЕШТАЧКИОТ ГРЧКИ НАРОД
СО ЈАЗИК ОД 1868 ГОДИНА СО КОГО СЕ ОДРОДИЛЕ ЕЛАДЦИТЕ ШТО ПРОДОЛЖИЛО ДУРИ И СО
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ОКУПИРАНИОТ ЕГЕ ЈСКИ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ! СО ПРИФАЌАЊЕТО НА ТАА
КНИГА ЌЕ СЕ ОТКРИЕ ПРЕД ЦЕЛИОТ СВЕТ ДЕКА ЕЛАДСКИОТ НАРОД БИЛ ЕВРОПСКИ ЗЛОСТОР
ВРЗ ХОМЕРОВИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (КИНДЕР - ХИЛГЕМАН...),КАКО СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ
ЛИНГВИСТ ПАСОФ-1815,ЧУЛКАС...) ОД КОГО СЕ ОДРОДИЛЕ ШКИПТАРИТЕ 19 ВЕК (ФАЛМЕРАЈЕР ,
БУЕ , ВУКОВИ ГЛАСОВИ...)! ТОКМУ СО ТОЈ МАКЕДОНСКИ ХОМЕРОВ ЈАЗИК ЌЕ СЕ ПОТВРДИ ДЕКА
МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ И СЕ ДОМОРОДНИ- БУГАРИТЕ СЕ НОВ НАРОД СО ДРЖАВА ОД 1908 ГОД.!
Написот го сакаат 73 мина, го споделиле 17 мина, a дадоа коментари 9 мина.
ПОВИК ДО МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА , ОКУПИРАН ОД ГРЦИЈА , ДА ЈА
ПРИФАТАТ КНИГАТА НА ЧУЛКАС ЗА ХОМЕРОВИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК , ОДРОДЕНИ ОД ГРЦИТЕ
Биолошки не било можно на Балканот да живеат повеќе народи. Ова било повод, на Балканот, кој до
1808 година бил Македонски Полуостров, променет во Балкански од германски географ Цојне (1808),
да живее само еден те ист народ Пелазги со пелазгиски=варварски јазик- тој бил Хомеров. Ваквиот
јазик бил само словенски, потврдено од германскиот лингвист Пасоф (1815). Токму ова го потврдил и
грчкиот лингвист Чулкас (1907), кој избројал 4000 Хомерови збора кај Леринчани. Ако се знае дека за
една книга да се напише се потребни околу 3500 збора, а неписмениот употребува околу 1000 (8001200) збора, фондот со Хомерови зборови е преголем, потврдувајќи дека Леринчани во 1907 година
имале богат Хомеров јазик со свое потекло од постледено доба. Па тој оттогаш непречено се развил,
што се гледа со јазикот на Птоломејците во Египет- Камен Розета, кој бил битолски говор, истоветен
со на Леринчани. Со ова се потврдува, Леринчани го говореле говорот на Македонците Птоломеи. И
со нив се потврдува, Леринчани говореле Хомеров јазик, кој бил македонски. Како доказ дека таквиот
јазик бил словенски и македонски го докажал Чулкас, кој напишал Славо- Македонците во Лерин се
со Хомеров јазик, и тоа Ран- хомеров јазик како словенски и македонски. Меиле и Веиле истакнуваат:
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„...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“. Ова е уште еден доказ, Хомеровиот
бил словенски, кој бил македонски. И конечно Херман Киндер и Вернер Хилгеман напишале: „...Овој
Хомеров македонски јазик се збогатувал и постојано се развивал во модерен јазик, ширејќи и
употребувајќи засебен дијалект од кој подоцна настанале: рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот,
чешкиот, словачкиот, бугарскиот и другите јазици, денес познати како словенски јазици, засновани
врз македонскиот...“. Освен наведените Хомерови јазици, кои биле македонски/словенски, биле уште
во Елада и Шкиптарија. Ама еладскиот бил реформиран Птоломејов Александријски јазик коине кој
во 19 век бил таканаречен грчки. Бидејќи коине произлегол од старо-египетскиот, со коине и неговиот
наследник еладски (тн.грчки) само од 1868 година не може-ло да се разбере Хомеровиот македонски
јазик. Токму со овај јазик се одродиле сите Еладци од 1868 година, што продолжило со Македонците
од 1913 година до денес.Исто така,и Шкиптарите од него се одродиле со монголски шкиптарски јазик.
Бидејќи ваква е состојбата, Македонците сите ќе мора да ја прифатат книгата на Чулкас, во која се
наредени 4000 Хомерови македонски збора, објаснети со катаревуса како прв еладски јазик од 1868.
Оваа книга ќе им биде на Македонците водилка, тие да си се повратат во својот Хомеров македонски
јазик од кого нив ги одродила Елада (тн.Грција) со бесплатни градинки само за Македонците само за
да се истреби нивниот Хомеров македонско корен. Злосторот е дело на злосторничка Европа и САД.
Написот го сакаат 45 мина, го споделиле 10 мина, a дадоа коментари 8 мина.
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 Индо-германи, 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 когосе 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 Чулкас. Се потврдува, тие биле во служба на другинароди, 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...од 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 невистинито во својата 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 прогрчкиавтор 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
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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.
Острогорскиза 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.
Написот го сакаат 41 мина, го споделиле 16 мина, a дадоа коментари 2 мина.
СО ИЗМЕНА ОД 120 2/3 ГЛАСА-ПРАТЕНИЦИ НА 61 ГЛАСА-ПРАТЕНИЦИ, ПО СЛЕДНИТЕ ИЗБОРИ
ЌЕ СЕ ЗАВРШИ СО РАСИСТИЧКО- ФАШИСТИЧКИ РАМКОВЕН ДОГОВОР ЕДИНСТВЕН ВО СВЕТОТ
Во Европа постои применето право, во секоја држава постои само еден државен јазик- за малцинства
само граѓански права. Во Франција со околу 50% Французи само француски, слично во Шпанија само
со шпански, Британија само англиски, САД казан од повеќе раси и народи само англиски, што важи за
во Австралија итн. Што се однесува во Швајцарија, таа е држава од повеќе државнотворни народи со
свои јазици..., каде Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) како Дојденци имале и имаат само еднограѓански права. Ова кај нас мора да важи за Арнаутите- за Турците само Арнаути. А Арнаутите биле
само Турци со турски јазик кој како монголски бил без родови, порадишто со сите монголски јазици се
греши со Хомерови=тн.словенски родови. Истото важело со шкиптарскиот јазик потврдено од Мајер...
Бидејќи во Македонија Арнаути немало сè до 1780 година, наведено во мојата книга „Албанците во Р.
Македонија- само од 1780 година“ како и во други книги, како и од други автори, тие во Р.Македонија
можат да имаат само граѓански права- тие како колонисти немаат доказ за сопственост на имотите сè
до 1913 година. Ова говори, Арнаутите, а арнаут=одметник, православните имоти си ги ...украле итн.
Ханс-Лотар Штепан (2004) пиши: „За да на Македонците и светот им дадат претстава за големината
на нивните политики и територијални аспирации, некои радикални Албанци, со досега невидена
агресивнност, ги нарекоа Македонците ‘окупатори’.
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!?“.
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“.
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“.
Македонците мора да се ослободат од расистичко-фашистички Рамковен договор, кој е единствен во
светот. Овој договор ќе се отфрли поради праксата која на насилнички начин со ѕверската Тиранска
платформа со 59 гласа- пратеници без просто мнозинство (61 глас- пратеник) се изгласа крволочниот
ѕвер арнаут за Претседател на Македонското собрание; па со просто мнозинство (61) за монголскиот
шкиптарски јазик на 10% Шкиптари и 90% Геги (Черкези и Татари) испод 15% Арнаути во држава; и со
просто мнозинство (61) да се оформи ДИК; просто мнозинство за референдумот со Елада на Цигани
Грци одродени од Хомеровиот јазик како и Шкиптарите... Конечно тоа ќе се потврди пак со 61 глас ...
Бидејќи со расистичко- фашистичкиот Рамковиот договор Арнаутите беа под 15% станале државотворен народ со шкиптарски јазик на испод 1,5% Шкиптари во Р .Македонија, најмалото малцинство, и
со 2/3 гласа-пратеници да се донесуват ...закони, со што Македонците во своја Р .Македонија станале
заложници, по новите Парламентарни избори Македонците со 61 гласа- пратеници сè ќе си повратат,
Уставот со македонското знаме, Арнаутите засекогаш ќе бидат малцинство само со реципрочност, а
на САД и преостанува да изврши агресија како во 2001 г., инвазија како врз Србија за Јужна Србија...
Написот го сакаат 50 мина, го споделиле 15 мина, a дадоа коментари 12 мина.
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
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 Илири туку како Траки. Следи како Романците и
Бугарите, што важи за источна Србија... Македонија, Власите и Шкиптарите се со почеста употреба
на темниот вокал- тој останал само тн.словенски. Што биле Србите имам објавено книга „Србите не
биле Словени туку Трибали, Тракијци“ (2010). Во прилогза 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.
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„ВЕРУВАВ ВО СЕ , НО НЕ ВЕРУВАВ ДЕКА МОИ ЌЕ МИ СУДАТ ЗА МАКЕДОНИЈА “- МЕТОДИЈА
АНДОНОВ ЧЕНТО КОЈ ПОЧИНА НА ДЕНЕШЕН ДЕН ПРЕД 61 ГОДИНА. ПА ЌЕ СЛЕДИ СТРАДАЊАТА
НА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ЗАВРШАТ САМО КОГА СВЕТОТ ЌЕ ГО УБЕДИМЕ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ
ДОМОРОДЕН НАРОД ВО СВОЈАТА МАКЕДОНИЈА СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ САМО
СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815, ГРЧКИ ЛИНГВИСТ КОНСТАНТИН ЧУЛКАС 1907...), КАКО И СЛАВО- МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС), „...СЛОВЕНСКИОТ, КОЈ ЛЕЖИ ВРЗ ОСНОВИТЕ
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК...“ (МЕИЛЕ И ВЕИЛЕ ) И САМО МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР - ХИЛГЕМАН).
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 ЦИГАНИТЕ ГРЦИ , АРНАУТИТЕ И
НИВНИТЕ СОРАБОТНИЦИ БУГАРИТЕ НА ГАБОРИС =ГАБОР НА ГАБОРИТЕ ТАТАРИ КОНЕЧНО НИЕ
МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ПОБЕДИМЕ - ДО ДЕНЕС (24.07.2018) СЕ ЗАЛОЖУВАМ ЗА КНИГАТА НА ВЛАВОТ
ЧУЛКАС ОД КОСТУРСКО, УЧИТЕЛ ВО БИТОЛА, НИЕДЕН МАКЕДОНЕЦ НЕ САКА ДА ВИДИ ЗА НЕГО
ШТО СТОИ ВО ВИКИПЕДИЈА , ШТО Е ДОВОЛНО ЗА ПОЧЕТОК. БИДЕЈЌИ НЕГОВАТА КНИГА Е НА
ГРЧКИ, А НИКОЈ НЕ ЈА ПРЕВЕЛ НА ДРУГ ЈАЗИК ВО СВЕТОТ , Е ЗАГОВОР НАС ДА НЕ ИЗБРИШАТ ...
Написот го сакаат 111 мина, го споделиле 13 мина, a дадоа коментари 12 мина.
СО ПРИВАТНИОТ ДОГОВОР СО ГРЦИЈА СО НАЦИОНАЛЕН МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКА НА
ЦИГАНСКА ГРЦИЈА 24.07.2018 СО АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА СЕ ЗАВРШУВА - САМО ПРЕДАВНИЦИ
На 27.12.2017 објавив за Хомеровиот јазик на Леринчани од книгата на Чулкас. Следи ги повикував
надлежните во Р .Македонија книгата на ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) итно да ја
прифатат, што написот го повторувам секој месец на ист ден, за да ги потсетам оние за кои написот е
наведен. Меѓутоа, тие 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 само словенски (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907), македонски (Чулкас, Киндер- Хилгеман), и тие
немаат Хомерови традици со музички инстументи за кои се говори во сета Илијада, грчки национален
инструмент е индинскиот музички инструмент бузука на Цигани населени на Пелопонез во 14-15 век,
како спротивност на Хомеровите 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, чиј наследник била Македонката- последната египетска кралица
Клеопатра русокосата македонка со македонски јазик со битолски говор (Камен Розета- Египет...) кој
непрекинат се развивал сè до со 21 век ист со на Леринчани со 4000 Хомерови зборови (Чулкас)- тој
јазик не се разбира-л со Птоломејовиот јазик коине (19 в. старо-грчки), наследник на старо- египетски.
Битолскиот говор бил централен македонски говор (Крсте Петков Мисирков).Па тој бригиски=брсјачки
говор постанал АНОМСКИ државен јазик, а прв Претседател на Р.Македонија бил Методија Антонов
Ченто. Со тоа што АСНОМСКА Македонија била Чентовска со негов татков и мајчин македонски јазик
кого денес 24.07.2018 не го говореле Зорав Заев во Мостар кој говорел расипан српски јазик и негов
собандид Димитар Димитров англиски со баварецот Рот што фалело уште шилд до Ротшилд хазар
како ...Сороз, и Општината Прилеп не положи венец за М.А.Чентов, 24.07.2018 крај за сè македонско.
Написот го сакаат 42 мина, го споделиле 6 мина, a дадоа коментари 4 мина.
ФАЛСИФИКАТ ЗА ЦАР САМУИЛ (насловот не е на ФБ- страницата)
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.
( Јас само го пренесувам, Р.И.)
Написот го сакаат 134 мина, го споделиле 46 мина, a дадоа коментари 17 мина.
ГРЦИТЕ КАКО НЕВЕРНИЦИ ВРШАТ ГЕНОЦИД ВРЗ БИБЛИСКИТЕ МАКЕДОНЦИ
Македонија била внесена во Библијата, не по желба моја туку по потреба на Богот. Прва христијанка
била Македонката Лидија. Богородица не е претставена како што била Семирамида во Палестина
туку како Македонка, заблудена жена што се гледа во иконите во Македонија, посебно во Охрид.
Ватикан ја променал Богородица Македонката чиј прамен не смеело да стрчи вон шамијата, во
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ренесансата ја заменал со Семирамида, види Херодот како Вавилонска проститутка=прости тутка- о
прости и боже што таа се тутка (да се курва): првата брачна ноќ невестата спие со туѓинец за пари,
која на сопругот му ги носи. Па таа не смее никогода одбие. Потоа таа ќе си биде чесна...
Не само што имало Македонска династија, имало и Македонска ренесанса но никако со Семирамида
туку само со божицата Богородица- со ренесансата Богородица била заменета со Семирамида=се (+
в = све) мир амида.
Како Богородица била закопана и мајката на Александар Македонски: кога убиецот во стомакот и го
забил мечот, за побрзо таа да искрвари, тој направил трзај со мечот, раскинувајќи ги цревата. Што
направила таа пред да умре: таа си ги покрила нозете сосе глуждовите, да не стрчи ништо надвор да
се гледа, со шамијата си ја собрала сета коса без ниеден прамен да стрчи вон неа, си ги вовлекла
рацете во ракавите, и таа умрела како царица. До денес Македонките се закопуваат како царици.
Како царица беше закопана и мојата мајка со потекло од Демир Хисар.
Вакви традиции опстоиле во Егејскиот дел на Македонија, окупиран од Грција, потврдено со
Букрештански договор- 1913. Тоа било дело на Европа и САД, што трае сè до денес. Следат договор
со Цигани Грци да нема ништо македонско. Бидејќи не постој народ сам да се избрише, сè било/е
дело само на Европа и САД.
Од ФБ- превземено: „Грчката војска во јуни 1913 година го изгорела градот Kукуш со 1.846 куќи, 612
дуќани и 6 фабрики, во Сер запалила меѓу 4.000 и 6.000 куќи, а во околината изгорела шест села. Во
Kукушката околија биле изгорени 39 македонски села. Слично било во Солун, во Струмица, во Горна
Џумаја, во вардарскиот дел на Македонија“- до денес геноцидот врз Македонците- Егејци уште трае.
Митрополит Амвросиос: „Шумските пожари се Божја казна поради атеистичкиот премиер”.
Написот го сакаат 67 мина, го споделиле 18 мина, a дадоа коментари 3 мина.
НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА КОНСТАНТИН
ЧУЛКАС: ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907). СО ТОА ШТО КНИГАТА НА ХОМЕР Е
ПРЕВЕДЕНА НА СИТЕ ЈАЗИЦИ ВО СВЕТОТ, А НА НИЕДЕН ОНАА КНИГА НА ЧУЛКАС, Е ДОКАЗ,
ВРЗ СÉ МАКЕДОНСКО ИМА ЗАГОВОР . СО АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА ЌЕ МОРАШЕ КНИГАТА ДА СЕ
ПРЕВЕДЕ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, КОЈ БЕШЕ БРСЈАЧКИ НА КОГО ГОВОРЕЛЕ И ЛЕРИНЧАНИ . НО
СО ПУЧОТ ВРЗ АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА АКАДЕМИЦИ, ИСТОРИЧАРИ И ЗНАЧАЈНИ ЛУЃЕ БИЛЕ
САМО ПРОВИЛЕГИРАНИ ЛИЦА НА СИСТЕМОТ, КНИГАТА НЕ САМО ДА НЕ БЕШЕ ПРЕВЕДЕНА НА
МАКЕДОНСКИ ТАА БЕШЕ НЕДОСТАПНА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ.СО МАКЕДОНЦИ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК
НЕ ЌЕ МОЖЕШЕ ДА ПОСТОЈАТ СЛОВЕНСКИ И НЕСЛОВЕНСКИ НАРОДИ- НЕСЛОВЕНСКИ НАРОДИ
ЕЛАДЦИ И ШКИПТАРТИ СЕ САМО ОДРОДЕНИТЕ СЛОВЕНИ ОД СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК (ПАСОФ -1815,
ЧУЛКАС...)И МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС,КИНДЕР - ХИЛГЕМАН...).ПО ОСАМОСАМОЈУВАЊЕТО НА ОВАА
НАША ДРЖАВА Р .МАКЕДОНИЈА СТРУКТУРИТЕ ОСТАНАЛЕ ИСТИ, А ДУРИ НА СЦЕНА СТАПИЛЕ И
БУГАРАШИТЕ ЗА КОИ МАКЕДОНИЗМОТ ОСТАНАЛ СМРТ, ШТО СЕ ПОТВРДИ И СО ДОГОВОР НА
БУГАРИЈА , ЕЛАДА И АРНАУТСКА (НА ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) ТИРАНСКА ПЛАТФОРМА.
СÉ ОВА Е ПОВОД НИКОЈ ВО Р .МАКЕДОНИЈА ДА НЕ Е НАДЛЕЖЕН , СЕКОЈ МЕСЕЦ НА ИСТ ДЕН ЗА
КНИГАТА НА ЧУЛКАС ДА ОБЈАВУВАМ И ДА ГИ ПРОКОЛНУВАМ ПОВИКАНИТЕ ДА СЕ ОГЛАСАТ И
ПРИФАТАТ НЕГОВАТА КНИГА И ДА КАЖАТ ДОСТА СО ЛАГИ ЦИГАНИ ГРЦИ, БУГАРИ И АРНАУТИ.
Написот го сакаат 43 мина, го споделиле 9 мина, a дадоа коментари 2 мина.
ЗА АРНАУТОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ СО АРНАУТСКАТА (ЧЕРКЕШКАТА ,
ТАТАРСКАТА И ШКИПТАРСКАТА ) ТИРАНСКА ПЛАТФОРМА ДЕНЕС (27.07.2018) МАКЕДОНСКОТО
СОБРАНИЕТО НЕ МОЖЕЛО ДА РАБОТИ ПОРАДИ СМРТТА НА НЕКОЈ АРНАУТ ВО ПРИШТИНА ЧИЕ
ИМЕ И СИТЕ ДРУГИ ИМИЊА ВО ЈУЖНА СРБИЈА , ЦРНА ГОРА, ШКИПТАРИЈА И МАКЕДОНИЈА СЕ
САМО НА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815, ЧУЛКАС- 1907 ....) И
МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС, КИНДЕР - ХИЛГЕМАН...) НА КОГО ГОВОРЕЛЕ КРИТЈАНИТЕ СО СВОИТЕ
РЕЦКИ (Г.ГРИНЕВИЧ) ВО КОИ РЕЦКИ=РЕЗКИ =РЕСКИ (РУНИ ) ИМА КИРИЛИЧНИ СЛОВА . УБИЕЦОТ
АРНАУТ НЕ САКАЛ СЕДНИЦАТА ДА ЈА ВОДИ НЕАРНАУТ СО ШТО НЕ ЌЕ ВАЖЕЛА ТИРАНСКАТА
ПЛАТФОРМА СО ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК СО МОНГОЛСКА ОСНОВА ПОРАДИ ШТО АРНАУТИТЕ
САМО КАКО ТУРЦИ=МУСЛИМАНИ СО МОНГОЛСКИ ЈАЗИК ГРЕШАТ СО МАКЕДОНСКИТЕ РОДОВИ
НА ДЕФТЕР (=ДЕ ФТЕР = ВТОР ) ХОМЕР ГРИГОР ПРЛИЧЕВ КОЈ НЕ САКАЛ ДА ПИШИ НА БУГАРСКИ
А РАЈКО ЖИНЗИФОФ БИЛ ЛОШ ПОЕТ ОТИ НЕ ГО ПОЗНАВАЛ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК ГОВОР ВАРНА .
ПА АРНАУТСКИТЕ ФАШИСТИЧКИ БРАЌА БУГАРИТЕ ВО 2/2 НА 20 ВЕК СИ ГО СМЕНАЛЕ ЈАЗИКОТ .
ГРЦИТЕ, ШКИПТАРИТЕ И ВЛАСИТЕ СЕ САМО ОДРОДЕНИ ОД ХОМЕРОВ ЈАЗИК =СЛОВЕНСКИОТ =
МАКЕДОНСКИОТ. ТОКМУ ТИЕ ИЗРОДИ САМО ХОМЕРОВО =СЛОВЕНСКО =МАКЕДОНСКО НИШТАТ
Балканот, кој сè до 1808 година бил Македонски Полуостров, што го променал германскиот географ
Цојне, само оттогаш почнале да го викаат Балкански. Бидејќи Македонскиот/Балканскиот Полуостров
останало мало генетско- географско подрачје, на него живеел еден ист народ Пелазги со пелазгиски=
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варварски јазик. За Пелазги со варварски=пелазгиски јазик кај Хелените, Македонците, Етрурците па
и Римјаните наведуваат Херодот, Тукидид, Платон, Јустин,Дионисиј Халикарнишки-тој во Рим живеел
во 1 век н.е. Склавините на Балканот, кои се појавиле само од 6 век, а склава=област, Повеќебожци,
говореле со варварски јазик (Приск, Прокопиј, Јордан). Склавините го обожувале склавинскиот Хора,
кој бил египетски Хорус и Кришна во Индија на Ведите, што немало врска со северно од река Дунав
каде не се обожувал ни Дионис=дианис=пианис=пианиш опианиш како опиум=опи ум познат во стар
Египет, поврзано со македонецот Еумен=е умен=ум мен, мен=мин- мина=луѓе. Да не се изумат Бигла
=би гла + ук = Глаук=глауч=гла ауч=а уч, ук=уч ука=уча...Поимите биле на Хомеров јазик кој бил само
словенски (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907...), „...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот
јазик...“ (Меиле и Веиле), словенско-македонски кај Леринчани (Чулкас) и македонски (Чулкас, Киндер
-Хилгеман), на кого говореле Критјани со рецки (руни) како Русите (Г.Гриневич)- руните со Кирилични
слова, до Словени според писменоста со слово, сосе Божјо Слово. Макс Фасмер (1941) наведува на
островот Крит имало словенски имиња пред 6 век кога имало Склавини, со својот темен вокал кој е
само тн.словенски. Денешниот шкиптарски и влашки јазик го содржат темниот вокал кој останал наш
тн.словенски глас, кој не постоел во коине (тн.старо-грчки) од Александрија од 300-та г.п.н.е. Негов
наследник бил латинскиот јазик од Греикот (Гркот) Лив Андроник (240 г.п.н.е.).Бидејќи коине бил само
од Александрија, наследникот на старо-египетски, а латински на коине, коине и латински не можеле
да бидат народни јазици. Грците се одродиле само со наследникот на коине катаревуса од 1868 год.
што важело за шкиптарски кој е... и монголски поради што Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари)
грешат со Хомеровите=македонските=тн.словенски родови- Власите биле романизирани Балканци.
Бидејќи изродот си е изрод тој најповеќе си го мрази својот Хомеров=македонски=тн.словенски род.
Па следи Грците, Шкиптарите и Власите во сојуз со Бугарите се крволочни ѕверови на сè македонско.
ШКИПТАРИТЕ =ТОСКИТЕ КАКО МУСЛИМАНИ=ТУРЦИ НЕДОСТОЈНИ КАКО НАРОД КОГА ТИЕ СЕ
ОБЕДИНУВААТ САМО ОД 1972 ГОДИНА СО ГЕГИТЕ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) КАКО ПОСЕБЕН НАРОД
Арбанија- Албанија била на Кавказ (Страбо)- сета била на пелазгиски јазик. Шкиптарите наведуваат,
тие биле Пелазги.Според Херодот,Тукудид, Платон... Јустин...,Пелазги биле Хелените и Македонците
со својот пелазгиски јазик. Според истите автори, пелазгиски јазик бил варварски. А на тој варварски
јазик говореле Склавините (Приск, Прокопиј, Јордан), кои на Балканот постоеле само од 6 век н.е.Тие
биле Повеќебожци. Наспроти нив, Римјаните ( Ромејците) биле Христијани со Александријскиот коине
(од 19 век таканаречен старо-грчки), кој бил за време на Птоломеите- тие имале битолски говор што
се гледа во Каменот Розета...во Египет. Па коине со Апостол Павле постанал прв христијански јазик,
кој во Источноторимско Царство покрај црковен јазик бил службен јазик на Царството. Бидејќи коине
произлегол од старо-египетскиот, тој не бил разбирлив со пелазгискиот=варварскиот, кој бил народен
јазик. Според Херодот, на исток биле Траките-на запад Илирите. Нивниот јазик бил еден те ист- само
варварски=пелазгиски. Според шкиптарските автори, Шкиптарите биле Илири. Значи, само Пелазги...
Хомеровиот јазик бил хеленски, а Хелените биле Пелазги, како што биле и Македонците. Склавините
во Македонија говореле варварски=пелазгиски- тој бил Хомеров јазик. Бидејќи во 19 век Склавините
ги прогласиле Словени, авторите не говорат за Склавини туку за Словени, очигледен фалсификат. И
следи авторите за Хомеровиот јазик да говорат како словенски (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907...), како и
македонски (Чулкас, Киндер-Хилгеман...). Ваквиот јазик бил народен, наспроти Александријски коине.
Со навлегувањето на Исламот се внесува јазикот на султанот Мехмед Караман (13 век), кој бил само
персиски со монголски зборови на Татарите и Черкезите. Тие на крајот на 18 век биле колонизирани
во северна Шкиптарија, поради што следи и појавата на Геги до Гегелак. Во 19 век меѓу Шар Планина
и Врање се колонизираат Черкези и Татари, денес познати како Геги. Денес во Р .Македонија се 90%
Геги и само 10% Шкиптари=Тоски. Тие во Османовото Царство биле познати како Арнаути, а арнаут
=одметник, каде тие биле сè било уништено, насилно исламизирано, убијци, арамишта и што не од
нив немало поѕверови со човечки лик. Арнаутите=Одметниците биле само Турци, крвопијци на наше
православно, кое сè до денес тие го спроведуваат на православниот Балкан, за него да го сотрат…
Според изворите, тие биле само Турци, го сакале само турскиот, и затоа на нивни јазици ништо нема.
Тие како Турци се селеле во Турција во 1956 година. Иако Гегите и Тоските биле Турци,тие не сакале
да живеат заедно. Во Шкиптарија во 1997-та година меѓусебно се бореле јужните Шкиптари против
дивите северни Геги, за неа да ја поделат. Ова било поради тоа што тие сè до денес меѓусебно не се
разбираат, тие меѓусебно не општеле и не стапувале во бракови. Нив ги поврзал само Тито, кој го
внел шкиптарски јазик, кој бил реформиран од 1972 година. И само така Гегите во Црна Гора не го
познавале до 1980 година, проширен само од Титово Косово...Оттаму тој се внесува во
Р .Македонија, кој до денес се учи како јазик на Арнаутите, со кого Р .Македонија со свои средства
вложувани секаде низ државата во школи...ние Македонците создаваме нов арнаутски народ кој во
историјата никако не бил познат. Бидејќи Шкиптари=Шкиптари и Геги=Геги, а обединители со
шкиптарскиот јазик се само тие Шкиптари, тие останале недостојни како народ обединувајќи се со
Гегите Азијати (Черкезите и Татарите) со бело кавказко капче..., а го уништуваат древниот Хомеров
јазик кој бил само варварски и пелазгиски, значи склавински=тн.словенски, со своето православие со
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своите Хомерови традиции. Тие за сè ова не се во состојба- нив ги помагаат Арапите...Европа, САД
со нивната профитна НАТО. Тие ги подржуваат во шкиптаризирање на Гегите. Не само нив, тврдејќи
Албанците (Арнаутите), тие се муслимани, а Македонците православни, тие ги шкиптаризираат
Македонците со исламска веро-исповед...За доказ дека тие не се етнички народ со
Хомеров=тн.словенски јазик, тие како муслимани= Турци ги шкиптаризираат и Циганите (Роми
биле/се Римјаните). Застрашува што Хомеровиот јазик на Македонците, Србите. Црногорците...со
исламска верописповед Арнаутите им го монголизираат со шкиптарскиот јазик со како монголски
(Г.Мајер) Арнаутите грешат со Хомерови=тн.словенски родови.
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.
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 прифати.
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.
Написот го сакаат 30 мина, го споделиле 5 мина, a дадоа коментари 4 мина.
БИДЕЈЌИ АРНАУТИТЕ СЕ ДОКАЖАЛЕ КРВЕН НЕПРИЈАТЕЛ НА СÉ МАКЕДОНСКО, ВМРО- ДПМНЕ
ЌЕ МОРА ДА ЈА ОТКАЖЕ БИЛА КАКВА СОРАБОТКА СО АРНАУТИ- ИНАКУ СО НЕА ЌЕ СЕ ЗАВРШИ
Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) имале, имаат и ќе имаат една единствена цел за исламска
Велика Албанија. Бидејќи се говори само за исламска=турска и Велика Албанија со шкиптарски јазик
во Р.Македонија за Македонци како православни со својот јазик и сè друго македонско нема. Сè што
тие досега правеа е во полза на Тиранската платформа во која е зацртана само Велика Албанија. Па
сè што се случи со непочитувањето на Арнаутите на договорот на победници македонска и арнаутска
партија, гласањето на Арнаути за СДСМ, формирање мнозинство без ВМРО- ДПМНЕ која секогаш се
грижела за националните интереси како национална партија, избирање на арнаут за претседател на
Македонското собрание со двојазичност, договор со Бугарија без македонски народ, јазик и историја,
со Грција да се бриши сè македонско беше повод, ВМРО- ДПМНЕ да биде носител на обединување
на сите македонски сили, Македонците и лојалните граѓани на Р.Македонија со истите постапки што
до денес ги спроведуваат Арнаутите со другите не-македонци и македонски изроди да дојде на
власт, и со мнозинство како што досега мнозинството владее-ло, да се укини Рамковиот договор кој
останал расистичко- фашистички како единствен во светот малцинство да владее со мнозинството
во својата Р.Македонија, да се поврати уставот на Р.Македонија со македонското Сонце... И
Македонците само така да бидат примени во било каков сојуз со држави и здруженија,а не без име,
јазик и своја држава.
Иако е ваква состојбата, ВМРО- ДПМНЕ најавува предавнички чекори во следните избори. Ова може
да се види од следниве изјави: Според Илија Димовски, "Мораме да му се доближиме на обичниот
гласач- Албанец, не на политичарите Албанци. Тие се превртливи!" Па другиот изјави: "Ќе мора да го
вратиме договорениот принцип, победниксо победник!" Кутри не сфаќаат, арнаут=арнаут=одметник.
Со ваквиот начин на однесување на поединци на ВМРО- ДПМНЕ партијата ја доведуваат само за да
се одржат вршките во партијата, и за тие да се одржат во неа, тие само ќе прават остапки во полза
на крвниот непријател со векови на Македонците. Ова повеќе не смее да продолжи- бидејќи самите
Арнаути го прифатија мнозинското владеење без ништо 2/3, со Рамковиот договор се завршува итн.
ЗА ГРАДОНАЧАКНИКОТ НА КРУШЕВО ТОМЕ ХРИСТОСКИ: „НАШАТА ОПШТИНА Е ТРИЈАЗИЧНА
ОПШТИНА, ЗАТОА НА ТРИТЕ ОФИЦИЈАЛНИ ЈАЗИЦИ ГО ПРЕТСТАВУВАМЕ ОФИЦИЈАЛНИОТ
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БАНЕР ЗА ПРЕСТОЈНИОТ ПРАЗНИК“. ЕЈ БАНДИД ВЛАВ КОЈ НЕ СИ ГО ЗНАЕ СВОЕТО ПОТЕКЛО
СО ТЕМНИОТ ВЛАШКИ ВОКАЛ Ã КОЈ ОСТАНАЛ САМО СЛОВЕНСКИ, ШТО ВАЖИ И ЗА ШКИПТАРИ
Ë. ПА ИМЕТО ВЛАСИ БИЛО СПОРЕД СЛОВЕНСКИОТ БОГ ВЕЛЕС =ВОЛОС (ЛИНГ- КАВЕНДИШ), ВО
МОЈА КНИГА „ВЛАСИТЕ ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ “. ТИЕ НИКОГАШ НЕ ЗНАЕЛЕ КОИ СЕ И ШТО СЕ .
СО ТОА ШТО ТИЕ ДО ДЕНЕС ГО ИМААТ ТЕМНИОТ ВОКАЛ КОЈ БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ , КОЈ ГО
НЕМА ВО ЛАТИНСКИ ЈАЗИК, ВЛАСИТЕ СЕ СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ-ШКИПТАР =СКИПТАР СО ОРЕЛ...
ВЛАСИТЕ ОТСЕКОГАШ БИЛЕ КОДОШИ, И САМО ОД ПОЛЗА: ВО БИТОЛА ВЛАСИТЕ БИЛЕ ГОЛЕМИ
ГРЦИ И РОМАНЦИ ЗАКОПАНИ ВО РОМАНСКИ ГРОБИШТА, РОМАНСКА ЦРКВА И РОМАНСКИ ПОП.
КАКО ВЛАСИТЕ КАКО ГРЦИ И РОМАНЦИ СЕ ...УБИВАЛЕ ВИДИ КНИГА НА КРСТЕ БИТОСКИ -СРАМ .
„ИЛИНДЕНСКИТЕ ДЕНОВИ“- БИТОЛА ПОТВРДУВААТ, ШИПТАР З .ЗАЕВ И БУГАРИН Д.ДИМИТРОВ
СО СОАРНАУТИ И СОБУГАРИ СПРОВЕДУВААТ СÉ ЗА ГРЦИЈА, БУГАРИЈА А И ВЕЛИКА АЛБАНИЈА
За злоделата на изродите во Р .Македонија, кои за пари сè ќе направат тие да се обогатат, затворот
да го избегнат, да се оствари идеалот на фашистичка Бугарија со софашистичка Шкиптарија, нивните
фашистички творби да ги прошират врз антифашистичкиот АСНОМ-ски македонски народ со својот
јазик од постледено доба, кој останал Хомеров за што досега сум пишувал,народ со најбогат фолкор,
носии, традиции..., тој да се брише, прогласувајќи ги го комунустички а 4000 Хомерови збора на наши
Леринчани (Чулкас- 1907) немаат ништо со комунизмот, ниту со Коминтерната на македонецот Ѓорѓи
Димитров кој дозволил Гоце Делчев да се закопа во главниот град на слободна Македонија: таа била
само Р .Македонија, во Скопје- со свеченото испраќање на Гоце, меѓу Македонија и Бугари сè заврши.
За „Илинденски денови“- Битола редовно беа присутни Македонците од Сандански- Пиринскиот дел
на Македонија, како и други од окупираните македонски делови,што мораше да продолжи и годинава.
Меѓутоа, годинава (2018) нема ниедна македонска фолклорна група од окупирана Македонија-1913 г.
Со ова се потврдува, годинава започнува бришење на сè македонски во полза само на окупаторите.
ЗА МНОГУ ГОДИНИ 2 АВГУСТ БИБЛИСКИ СВЕТИ ИЛИЈА КОЈ БИЛ ЗЕВС , А ВО РУСИЈА ПЕРУН
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. Таа била изградена во 17 век, чија основа е
некој стар храм, Манастир чии цркви и манастири 100% биле разурнати без 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.
Dani Cir Zevs e bese Bog the Anunakite Bogovite na Sumerite koj sto se istite I vo dreven Egipet.
Bogovite vo Biblijata se Anunakite vo Stariot Zavet…

АРНАУТИТЕ „ВО МАЈЧИНАТА УТРОБА СЕ ЗАДОЕНИ СО ЛОШИ НАМЕРИ ...“. КАДЕ ВМРО - ДПМНЕ ?!
Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на Арнаутите, во 1795 година до
солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите никогаш немало Албанци. Тој
во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата земја, по природа надарени со див
и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават ѕверски напади,
убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата
земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“.
Не случано, Православните не се плашеле толку од Турците отколку од крволочните Арнаути. И како
има спас од Арнаутите ? „... О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“ Како може тоа да се изврши ?
Тој што вон Шкиптарија ги населил,назад да си ги врати во Азија и Шкиптарија- носителите на злото...
Рамковниот договор е донесен тој да уништи сè македонско, со 2/3 гласови од 120 пратеници, со што
мнозинството Македонци во својата држава на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) им станале
заложници. Каква среќа за Македонците, Арнаутите не го почитуваат зацртаното 2/3 гласови, тие за
сè одлучуваат само со просто мнозинство (61), со што Македонците како народ конечно си го бришат.
И место ВМРО- ДПМНЕ да го искористи применото право со просто мнозинство, таа да го укине само
кај нас важечкиот Рамковен договор во светот и сè друго антимакедонско, партијата се сојузува со за
нас познатите Арнаутите „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..!“ Еј каде сте челници ВМРО- ДПМНЕ ? Сакате Арнаутите да не досотрат?!
Иако е ваква состојбата, ВМРО- ДПМНЕ најавува предавнички чекори во следните избори. Ова може
да се види од следниве изјави: Според Илија Димовски, "Мораме да му се доближиме на обичниот
гласач- Албанец, не на политичарите Албанци. Тие се превртливи!" Па другиот изјави: "Ќе мора да го
вратиме договорениот принцип, победниксо победник!" Арнаутите договорно многу добија на штета
на Македонците. И дури партијата учествуваше во формирањето на Државната изборна комисија без
која не е можно да се одржи референдум, а од друга страна таа сака да го бојкотира референдумот...
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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 Чулкас1907 година, а до 1908 година немало бугарска држава со бугарски народ. Тоа што Габорис, габорот
на Габорите Татарите Борисов со Шкиптарот Зоран Заев во Горна Џумаја, Благоевград од Димитар
Благоев од Костурско кој изјавил тој не е бугарин туку од Македонија, положувале цвеќе во плоштад
Македонија на споменикот на Гоце Делчев, е само злосторничка политика на македонските изроди...
БИТОЛА ОД АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТАР НА РУМЕЛИЈА ДО ЕЛАДА ДО ПОГРАНИЧНО СЕЛО ЗЛОСТОР
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 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
годиниподоцна, 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 имет 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
многубројницркви 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 аднинистративен 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“.
Па под соборната црква Св.Димитрија- Битола биле црквите во Елада (тн.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.
Односот на Скопје со Битола беше скоро 1:1, а по ослободување на овој дел на Македонија се
одлучило за главен град да биде Скопје. Така вештачката поделба на Македонија се прифати како
таква, а централните делови на Македонија постанале гранични. Така Скопје постанал поголем град.
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Односот за време на Лазар Колишевски останал ист. Со смена на власта, на власт дошол Крсте
Црвенковски. Што тој направил ?! Тој сакал Скопје да го направи голем град. А како ? Бидејќи тој
семејно бил поврзан со Арнаутите, тој решил и го спровел, Скопје да го арнаутизира. Тој разговарал
со Тито за неговата замисла. Тито му одговорил, тоа што ти го мислиш и правиш ќе го смениш
етничкиот состав на Македонија. Ова што го советувал Тито тоа силеџијата Крсте не го спровел. И
што станало со Скопје ? Тој денес е огромен град, не со однос 1:1, ниту 2:1, туку 10:1, а Битола
постанала село, иако во Битолска околија Прилеп бил најголема населба. Поради злоделата на
Крсте со своите Арнаутишта кои сакаат Македонија да ја прекрстат и поделат со Бугарите,
Прилепчани му испраќале низи кечиња, за тој да види какво зло спровел врз својот народ,
македонскиот. Е најбитно, што тој ѕвер пцовиса како арнаутско куче со својот злостор кој тој како
моќникшто си го спроведе.
По Крсте Скопје растеше многу повеќе во однос на Битола. Крсте пцојса, а Р .Македонија е
независна. Така Битола си беше Битола, Прилеп Прилеп и Штип Штип. На сцена стапува Никола
Груевски, кој ја запостави Битола со својата кадрова политика,па денес Прилеп е побитен од Битола,
да не говориме за Штип со за сè центар (струја, гас...), автопат, аедром а само во Битола во
Р .Македонија имаше аеродром со дренажа, а и универзитетот во Штип и болницата се поважни од
она во Битола....Така по НОБ, по ослободувањето, од Македонците во странство беа испратени
огромни средства за болница во Битола кои беа пренаменети за во Скопје. Да не говориме за
Општината Битола која се распарчи на помали општини, со што РЕК „Битола“ кој ги загадува и труе
битолчани со висок удел на оболени од рак, Битола од него ништо нема- тој станал скопски. ЗК
„Пелагонија“- Битола се отуѓила, од државниот удел ништо не останува за Битола, како што ништо
нема од РЕК „Битола“- не РЕК „Новаци“. Никој не проверил дали државниот удел останува државен
или тој се отуѓува од „газдите“-општествени арамии. Така Битола се претвори во село, градот цел се
исели, од Битола со векови се селеле нејзините граѓани, одејќи на печалба низ белиот свет, а сега и
во Скопје. Тој Никола и никој друг е одговорен за поставањето на градоначалник глумец кој сите три
мандати си глумеше градоначалник-тој сите Цигани ги собра во Битола таа да стане и циганска како
со Крсте Скопје арнаутски...
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА БУГАРИЈА ЛАЖГО И ЛУДАК-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ПО 17 ДЕНА
Со насловот „Румен Рaдев, 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.
ПРОДАВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКА ЗЕМЈА НА АРНАУТИТЕ , НАЈГОЛЕМ ЗЛОСТОР ВРЗ
МАКЕДОНЦИТЕ
Арнаутите како муслимански=турски колонисти до 1913 година немале доказ за сопственост на имот.
Ова било само поради тоа што нивниот имот бил грабнат од православните, а Арнаутите нив ги
масаркирале, беселе, колеле, дереле, убивале и што не, со што православните биле принидени да
бегаат од своите огништа. Таквите имоти биле озаконети од српската власт. Меѓутоа, останала уште
македонската земја.
Па Арнаутите не можеле имот да купат, и ако го купеле, тој не им се заверуваше како сопственост
итн. Со наведеното претходниот режим со претходните генерации воделе грижа за сé македонско, а
не сегашните.
Ова што било во Македонија, било искуство во Германија- странец може да купи стан, но не се дава
да се купи куќа, оти таа е изградена на земја. Истото важи за Европа, но не во Р.Македонијапоследните годининие скоро безплатно им ја распродадовме македонската земја на Арнаутите кои

104
отсекогаш биле и се само со единствена цел да нема ништо македонско. За ова се грижеле Европа,
САД и НАТО отсекогаш а и сега.
И за потсетување, војните се водат со милениуми за освојување на туѓи земји, а македонската се
продава.
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН ИМАЛЕ 4000 ЗБОРА ОД РАН- ХОМЕРОВ ЈАЗИК (ЧУЛКАС- 1907) А НЕ
БУГАРСКИ ЈАЗИК СО ГОВОР ОД ВАРНА КОЈ НЕ ГО РАЗБИРАЛ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ИТН, А РАЈКО
ЖИНЗИФОВ БИЛ ЛОШ ПОЕТ НА БУГАРСКИ ЈАЗИК, НО НЕ НА МАКЕДОНСКИ. ГРИГОР ПРЛИЧЕВ
БИЛ ДЕФТЕР (ДЕ ФТЕР = ВТОР ) ХОМЕР , КОЈ ПИШЕЛ НА БРСЈАЧКИ , ДЕНЕС МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Во Република 03.08.2018 наслов: „Џамбаски: Роднини на Заев управуваат со општина во Бугарија“:
„Македонизмот е измислица на Србија. Тој, како антибугарска теза е мртов. Сакам да ги поздравам
Бојко Борисов и Зоран Заев за тоа. За нас е важно да бидат демонтирани до крај антибугарските
настроенија во Република Македонија, кои беа насадени од 1945 година. Македонија е една и таа е
бугарска, изјави европратеникот на Бугарија, Ангел Џамбаски од ВМРО- БНД на Каракачанов, познат
по својот национализам.
Според Џамбаски и роднините на премиерот, Зоран Заев, управуваат со општина во Бугарија, а тоа е
општината Петрич. Градоначалникот на Петрич, Димитар Бручков, е, вели, втор братучед на Заев.
Коментирајќи ја прославата по повод Илинден, Џамбаски и оваа година не пропушти да ги
испровоцира и предизвика националните чувства во двете земји велејќи дека македонизмот е
измислен од српскиот дипломат Стојан Новаковиќ од почетокот на 20-тиот век.
-Македонизмот е измислен како антитеза на бугарското население во Македонија, затоа што не
можеа да кажат дека тие луѓе се Срби. Тоа е еден од најголемите антинационални проекти во
историјата – изјави Џамбаски.
Според него од Охрид до Црно море и од Дунав до Егејското море има само еден народ, а тоа е вели
бугарскиот народ, поделен во различни држави“.
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 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 совпаѓало со наводите што ги наведува и
германскиот амбасадор Ханс-Лотар Штепан, 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.
ВНЕСУВАЊЕ НА ШКИПТАРИ УБИЈЦИ ВО ВЛАСТА, НИВНОТО ЗНАМЕ И СПОМЕНИЦИ НА УБИЈЦИ .
ДА НЕ СЕ ИЗУМИ, ЗНАМЕТО ОЗНАЧУВА ТЕРИТОРИЈА , А ШКИПТАРСКОТО ЗНАМЕ НА АРНАУТИ
(ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ОЗНАЧУВА ТЕРИТОРИЈА ШКИПТАРСКА И АРНАУТСКА САМО
ЗА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА. ОВА СЕ ПОТВРДУВА И СО ДОКАЗОТ ШТО ШКИПТАРСКОТО ЗНАМЕ МОРА
ДА БИДЕ ПОМАЛО ОД ДРЖАВНОТО МАКЕДОНСКО, ШТО НЕ САМО ДА НЕ Е , ТОА СТОИ САМО
БЕЗ МАКЕДОНСКОТО, ШТО И СЕ ПОДРЖУВА - ШЕ . ПА АРНУТИТЕ СИ ЈА ЗАЦРТУВААТ ДРЖАВАТА .
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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 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 земјаМакедонија..!“. 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 пиши 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 .Македонијасамо 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.
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 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 Алипаша 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 Алипаша 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 ТуркоАлбанците 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.
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МАКЕДОНЦИТЕ СЕ СО СВОЈА ЦРВЕНА ЛИНИЈА , НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА, ВО УСТАВОТ НА Р .М .
Во Европа постои применето право, во секоја држава постои само еден државен јазик- за малцинства
само граѓански права. Во Франција со околу 50% Французи само француски, слично во Шпанија само
со шпански, Британија само англиски, САД казан од повеќе раси и народи само англиски, што важи за
во Австралија итн. Што се однесува во Швајцарија, таа е држава од повеќе државнотворни народи со
свои јазици..., каде Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) како Дојденци имале и имаат само еднограѓански права.Ова кај нас мора да важи за Арнаутите-за Турците само Арнаути, се 100% колонисти.
Па ова ќе мора да се вгради во Македонскиот устав, кој треба да се поврати со нашето македонско
Сонце, и сè она што важи за сите држави во Европа, истото да важи и за во Р .Македонија која била/е
држава на Македонците и граѓаните- со граѓански права. Р .Македонија ќе мора да се грижи за своите
сонародници во соседните држави кои од 1913 година се под окупација и истребување на сè што е
македонско. Со шкиптарско-гегска Шкиптарија и гегско- шкиптарско Косово мора да постои 100%-отна
реципрочност за Арнаутите, кои во Р.Македонија се под 15% со: 90% Геги (Черкези и Татари) и 10%
Шкиптари. Р.Македонија да го забрани монголскиот шкиптарски јазик на малцинство Шкиптари- 10%.
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 (Чулкас1907).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.И Склавините говореле варварски (Приск,Прокопиј. Јордан...),
кој како варварски=пелазгиски бил Хомеров. Тие биле Повеќебожци,а Римјаните Христијани со коине.
Р . БУГАРИЈА СО ДЕЦЕНИИ ОСТАНАЛА БЕЗ ИСТОРИЈА И КУЛТУРА - ТАА КРАДИ СÉ МАКЕДОНСКО:
БИДЕЈЌИ АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ ЕДНО ИСТО СО ЕДЕН ИСТ ЈАЗИК ХОМЕРОВ
КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815), СЛОВЕНО - МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ
ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907) И САМО МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР - ХИЛГЕМАН), СО СВОИ ЗНАЦИ СО
ИСТИ ЗНАЧЕЊА КОИ СЕ НАЈДУВАЛЕ ВО КАМЕНОТ РОЗЕТА ВО ЕГИПЕТ ..., КАКО И ВО РУСИЈА СО
ПОДУНАВЈЕТО И БАЛКАНОТ (РУСКИ ЛИНГВИСТ Г.ГРИНЕВИЧ), МАКЕДОНЦИТЕ СИ ОСТАНАЛЕ СО
ПОСТЛЕДЕН ЈАЗИК СО МНОШТВО ГОВОРИ . СÉ ОВА ГОВОРИ , МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ НАРОД СО
СВОЈА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА СОЗДАДЕНА НА МАКЕДОНСКО ТЛО ОД МАКЕДОНЦИ КОЈА
НЕМАЛА ВРСКА СО ТРНОВСКА БУГАРСКА ПАТРИЈАРШИЈА СОЗДАВАЧИ БУГАРИТЕ НА ГАБОРИС
ГАБОР НА ТАТАРИТЕ . КАКО ШТО МАКЕДОНЦИТЕ НЕМАЛЕ НИКАКВА ВРСКА СО ТАА БУГАРСКА
ЦРКВА ТУКУ САМО СО МАКЕДОНСКАТА, МАКЕДОНЦИТЕ СИ БИЛЕ , СЕ И ЌЕ БИДАТ МАКЕДОНЦИ.
ТОКМУ И ЗАТОА ЦАР САМУИЛ...ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ , ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ...АНСНОМ БИЛ И СИ
ОСТАНАЛ АНТИФАИСТИЧКИ НЕПРИЈАТЕЛИ НА БУГАРИТЕ ФАШИСТИ СÉ ДО ДЕНЕС ЅВЕРИШТА А
ТАКВИ СЕ ПРЕТСЕДАДЕЛОТ,ПРЕМИЕРОТ , МИНИСТЕРКАТА ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И ОНОЈ
НА ОДБРАНА ИТН. ЗНАЧИ, ДА СЕ БИДЕ МАКЕДОНЕЦ Е ГОРДОСТ, А БУГАРИН СРАМОТА ШТО СЕ
ПОТВРДУВА СО ДОКАЗОТ,ШТО ДО ДЕНЕС БУГАРИТЕ САМО ЈА ПРИСВОЈУВААТ МАКЕДОНСКАТА
ИСТОРИЈА И СÉ ДРУГО МАКЕДОНСКО- НАРОД КОЈ Е БЕДЕН СО СÉ СВОЕ , ТОЈ СИ КРАДИ ТУЃО.
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
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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. “
РУСИТЕ , ПОДУНАВЦИТЕ, БАЛКАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГИПЕТ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО
ЕДЕН ТЕ ИСТ ЈАЗИК- ПЕЛАГОНЦИТЕ ПТОЛОМЕИ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК СО 4000 ЗБОРА (ЧУЛКАС )
Денешните еднички Македонци останале наследници на античките Македонци со еден те ист јазик a
и писмо. 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 старо-египетски и коине (од 19 век старо-грчки) јазик: Русите, Подунавците, Балканците и
Македонците биле еден те ист народ со еден те ист јазик.Во друг труд 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 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. Па бидејќи
коине произлегол од староегипетскиот, со коине и од него произлезениот катаревуса службен само
од 1868 година не се разбира Хомеровиот јазик на Критјаните, Пелагонците (Леринчани, Битолчани),
говор на кој говореле Охриѓани (Григор Прличев дефтер=де фтер-втор Хомер кој пишел само на
коине).Тој брсјачки јазик бил/е македонски службен јазик. Па антички и етнички Македонци едно исто.
Mile Kjajci A na vlashki defteri ili defturu = povtorno !!!?

КАТЕРИНА ВЕЛИКА ИЗЈАВИЛА, ЈАЗИКОТ НА СЛОВЕНИТЕ Е ПРВОБИТЕН НА ЧОВЕЧКИОТ РОД
Катерина Велика без двоумење изјавила, јазикот на Словените е првобитен јазик на човечкиот род.
Катерина Велика била најголемиот автор кој се борел за обединување на Словените, со најубави а и
најпрекрасни дела за нејзиниот мајчин и татков јазик. Токму нејзиниот јазик бил мајчин и татков и на
Лутер творец на германскиот јазик кој станал протестантски јазик- наспроти францускиот католичкиот
јазик, јазик на Франките кои биле Германи. Обединувањето на Германците католици и протестанти
било со јазикот на Словенот Лутер. Германците ги обидинал само Словенот Бизмарк, чија мајка се
допишувала со Петар Велики дека тие биле ист народ… Се потврдува Германите биле Словени со
своето словенско писмо руни, во кои имало Кирилични слова. Затоа сите јазици во Франција се само
со наш словенски темен вокал, што било со португалскиот, романскиот (влашкиот) и шкиптарскиот. ...
И следи да сте живи и здрави Македонци со својот Хомеров јазик „првобитен јазик на човечкиот род“.
МАКЕДОНЦИТЕ ВО 19 И 20 ВЕК ПОКРАЈ СУЛТАНОВИ ГРЦИ БИЛЕ ДУРИ И СУЛТАНОВИ БУГАРИ
Борисов наследното име од на Габорис габор на Габорите=Татарите кои како Бугари имале Бугарска
црква чиј поглавар бил под патријархот во Цариград, кој пак бил под царот во Цариград, се побунил
што Зоран Заев изјавил Илинденското востание било македонско, а било договорено тоа да биде
бугарско. Бидејќи во 1767 година била укината Охридската црква чиј поглавар бил директно под
царот во Цариград, како што бил Василиј II Македонски, се потврди, 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 Габори=Татари...Борисов.
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 македонскиот коине (19 век таканаречен старо-грчки) со потекло од македонска Александрија, кој
не го разбирале со својот Хомеров јазик 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 јазикот- секој народ има по еден јазик, што не било случај со овој
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грчки и бугарски народ: првиот со мноштво јазици (коине, германски, катаревуса и димотики), вториот
со говор од Варна кој добро не го разбирал Григор Прличев..., а Рајко Жинзивов бил лош поет,следел
и втор бугарски јазик од 2/2 на 20 век- тој бил западен близок на говорот на Григор Прличев
брсјачкиот.
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“. (Поради овие султанови црковни народи Грци и Бугари ние страдаме, Р .И.)
„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 Буг., 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.)
БИДЕЈЌИ ХЕЛЕНИТЕ , МАКЕДОНЦИТЕ И ИЛИРИТЕ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ , ОД МИТОЛОШКИОТ ИЛИР СÉ
ДО ТЕУТА ПРОИЗЛЕГЛЕ TEUT=DEUT=DEUTSCH=ДОЈЧ- ИН, МАКЕДОНЦИТЕ ДНК 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
АЛИ АХМЕТИ ОД УЧК=ДУИ ДЕНЕС (13.08.2018) ПРИЗНА- НАТО МАКЕДОНЦИТЕ СИ ГИ УЧКОСА ...
По повод на агресијата на НАТО која врз Р .Македонија изврши агресија Македонците да ги бриши, а
во полза на муслиманските=турски колонисти Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари) во 2001 година
на лош ден (број 13), на 13 август 2001 година го потпишале Рамковиот договор, со кого Арнаутите во
Р .Македонија како народ (тие не се народ туку двоконтинентална мешавина) постанале рамноправни
со Македонците. Бидејќи Арнаутите во Р.Македонија немаат ништо заедничко со неа, а таа останала
само македонска, го потврди ѕверот Али Ахмети од УЧК=ДУИ денес (13.08.2018), Арнаутите само во
македонска Р.Македонија станале народ благодарение на НАТО кое за тоа помогнало, што тој
повеќе пати го кажал. Ако не било НАТО ќе имало многу жртви. Секако, да не се изуми, НАТО врз
оваа наша Р .Македонија изврши агресија, УЧК НАТО ја наоружуваше, за УЧК се бореше, на
Македонците не им беше дозволено тие својата македонска држава да ја бранат и одбранат, НАТО
лица во битките беа директни учесници, на македонската авијација и беше забранета таа да делува,
УЧК- овците со НАТО измеќарите од с.Арачиново беа повлечени...Претседателот на Р.Македонија сè
прифати, заборавајќи дека во исламско-фашистичко-комунистичка (титоистичко-сталинистичкомацетунгистичка) Албанија има Македонци без граѓански права. Бидејќи од македонските партии
потписниците не беа, сè е јасно.
ИЛИРИКУМ ГИ ОПФАЌАЛ ДАЛМАЦИЈА , МАКЕДОНИЈА И ЕПИР - ШКИПТАРИ 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
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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 западсо 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.
АРНАУТИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА НИКОГАШ НЕ БИЛЕ 25% ТУКУ ПОД 15%- ЛАЖГОВЦИ И БАНДИТИ
Денес (14.08.2018) слушам да се говори за размена на територии, за Велика Албанија со половина
на Р.Македонија, при што канцеларката на Германија Ангела Меркел изјавила, на Балканот нема
менување на границите- за еден германски познавач на состојбата на Балканот: во Р.Македонија има
500.000 Албанци. Ова говори, Арнаутите во Р .Македонија се 25%. Па до кога ваквите наведувања ќе
бидат прифаќани од самоволијата во лажење на Арнаутите, кои се однесуваат само како сè тоа да е
произлезено од бандити кои цело време само лажат во Европа, а со тоа лажење Арнаутите добиваат
крила да се вршат злостори со децении врз православните- Македонците како што се вршел геноцит
од Арнаутите подржувани од Европа, САД и НАТО сè до денес, се одлучни сè македонско да бришат.
Само за потсетување, секој месец на ист ден 27 од минатата година без прекин објавувам за книгата
на грчкиот лингвист Чулкас (1907) кој говори за 4000 Хомерови збора на Македонците од Лерин, со
која ќе се заврши лажната историја на Циганите Грци, Арнаутите (Черкези, Татари ио Шкиптари), како
и Бугари на Габорис габор (грд...) на Габорите (грдите) Татари на Борисов, завршувајќи се сите наши
страдања. За ова никој не е надлежен. Во грчкиот, бугарскиот и арнаутските парламенти во Албанија
и Косово Македонците се навредуваат, без ниеден Македонец да гугни во Македонскиот парламент
за Македонскиот Хомеров јазик и дека Арнаути во Р .Македонија не се ни 15%, а во Европа и светот
само нас Македонците не стават на тапет, со нас се исмејуваат. Па Македонците се без парламент...
ВО ШКИПТАРИЈА СЕ ЗАБРАНЕТИ ДЕЛАТА ВО КОИ ШКИПТАРИТЕ НЕ СЕ ИЛИРИ - ДУРИ СО СМРТ
За да се види каква историја учеле Шкиптарите во Шкиптарија, во СФРЈ (Македонија, Јужна Србија и
Црна Гора), треба да се види што се наведува за авторите кои ја оспоруваат шкиптарската историја,
како непожелни, кои треба да се ликивидираат. Еве само еден пример со сатанизирањето на Каплан
Буровиќ, кој во Битола издаде книга за лажната историја. Според него, Албанците не биле Илири итн.
Врвниот албански книжевник Исмаил Кадаре за Каплан изјавил: „На Каплан Буровиќ не треба да му
се даде ниту микрофон, камоли телефизија, не треба да се објави ништо. Албанскиот печат има за
должност да се бори против него. Да им се заврти вратот на сите оние кои објавуваат дела на Каплан
Буровиќ“. Кога за некој автор кој инаку пишува Кадаре да се изрази така дрско,Кадаре бил пробисвет.
Проф. др. Скендер Шкупи (албански академик) вели: „Самиот Бог знае со што се занимава албански
ШИК (Тајна политичка полиција) која дозволува да влегуваат во Албанија делата на Каплан Буровиќ.
Од сите невини затворени од Енвер Хоџа, Каплан Буровиќ е едини кој заслужил затвор, тортура и
масаркирања. ШИК треба да му забрани влез во Албанија и нему, оти тој и усно пропагандира“.
Албански сајт Tifozat.com:„Браќа Албанци,како не се најде еден јунак меѓу нас да појде во Швајцарија
и да го убија Каплан Буровиќ, кој не признава дека сме ниту автохтони, ниту Илири, па ниту Пелазги?!
Убијте го тоа куче!“ И јас сум доживеал закани со смрт: за мене пелазгиски=илирски=словенски јазик.
Бидејќи тие во Македонската енциколопедија не беа автохтони (Илири, Дардани, Пелазги), ја одбија.
ШКИПТАРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ НАСЕЛУВАЛЕ ВО ПОСЛЕДНИ ВЕКОВИ - АРНАУТИ 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.
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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.
Од изложеното се потврдува, Арнаутите како Геги (Черкези и Татари) 90% и Шкиптари (Тоски) 10% се
само едно муслимански=турски колонисти, за чии имоти 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 да се обединат Арнаутите (Геги и Тоски),малцинство<15% за наш геноцит.
НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ СМЕ БЕЗ МАКЕДОНСКИ ПРАТЕНИЦИ, АКАДЕМИЦИ, ИСТОРИЧАРИ И СÉ
ДРУГО
Почитуваниот Петар Поповски, денес (16.08.2018), разочаран го објавува ова на ФБ - страниците:
„Pochituvani, hakeri na SDS, po naredba od Huntata, vrshat cenzura vrz komentarite, osobeno od sferata
na istoriskata nauka so namera da se osporat, bidejki so niv se obezvrednuva akcijata za obezlichuvanje na
Makedonija i makedonskata nacija. Na golem napad e mojot komerntar od istorijata na makedonskiot narod
koj se odnesuva na pishuvanjeto na Jeronim Ruso (VII-mi vek), chij letopis se chuva vo Centralnara
(publichna) biblioteka vo Moskva, vo edicijata “Moskovski anali”, a koj so odbrani zborovi od nauchen aspect
go pojasnuva MAKEDONSKOTO POTEKLO NA RUSITE I MOSKOVITITE. Za istorisko-nauchniot pridones
na Jeronim za istorijata na Rusija i ruskiot narod, so pofalni zborovi pishuva i ruskiot car Petar I Veliki (16721725), koj napolno gi prifakja negovite mnogu vazhni vesti za Rusija.
Po mojata objava na avtentichnata sodrzina napishana od avtorot Jeronim, eden gospodin, premnogu
naivno, prozirno i prostachki, se pretstavuva kako nekoj “ruski akademik” (chie ime po se izgleda e
pozajmeno od “Vicepedia”), tvrdejki deka ne postoi takva biblioteka vo Moskva i deka imeto Moskva se
spomenuva duri vo XII-ot vek, a ne porano. Ako toj navistina e ruski akademik, togash bi trebalo DA SE
SRAMI shto tvrdi deka ne postoi takva biblioteka vo Moskva, i vtoro - shto ne ja prelistal edicijata “Moskovski
anali” vrz koi materijali pochiva istorijata na ruskiot narod...“.
За она што пишувал Еремиј Русо повеќе децении веќе сум го пишувал, како и другиавтори, кои
докажуваат дека Македонците не се мртви, нивниот јазик опстоил само Хомеров кој бил само
словенски (германски лингвист Пасоф- 1815), словенско- македонски (грчки лингвист (Чулкас- 1907) и
само македонски (Киндер- Хилгеман)..., а грчкиот (коине) јазик бил само македонски од Александрија,
од 300- та г.п.н.е., од кого произлегол еладскиот јазик катаревуса службен од 1868 година. Бидејќи со
коине и катаревуса не се разбира-л Хомеровиот јазик, коине бил наследник на старо-египетскиот. Да
не се изуми, според Дионисиј од Халикарнас, кој живеел во 1 век во Рим, Римјаните говореле
варварски= пелазгиски само словенски, што го крие Ватикан и Европа, дека Италија била само
словенска, книга од Јан Колар, која Ватикан ја забранил итн. Дури во Италија и Европа се пишело со
словенски руни во кои има Кирилилни слова итн.
Исто така, во мојата книга „Мавро Орбини (1601 год.)- Словените само фалсификат“, (2014. - 249.
страни), повеќе пати го наведувам што пишел Ереми Русо. Книгата може да се најде под број 56 во
(њњњ.бригиен.цом. на латиница).
Ова што го пишува Петар Поповски, а јас дури премногу, што бев и дури досаден, не е грешка на нас
двата, како и други кои истакнува-ле антички=етнички Македонци, проблем е тоа што ние
Македонците немаме како најпрво пратеници како што се арнаутиските во Р .Македонија, Косово и
Шкиптарија, грчките, бугарските... кои сите си ги бранат своите народи во своите држави, а само ние
Македонците покрај што немаме пратеници, немаме ниту академици, историчари, интелектуалци...
Следи резултатот е очигледен- да нема ништо македонско.
Написот го сакаат 63 мина, го споделиле 20 мина, a дадоа коментари 4 мина- имам 4020 пријатели..
АРТУР ВАЈГАЛ ЗА МАЈКАТА НА ФИЛИП ВТОРИ , БАБАТА НА АЛЕКСАНДАР : 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

111
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 походна
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 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 годинии 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 годиниод 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.
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 гордсо
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 годиниАминта 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
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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 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 војсководец 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 походво 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 годиниво 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 влегол 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.
МАКЕДОНСКО ИЛИНДЕНСКО- БУГАРСКО ПРЕОБРАЖЕНСКО ; ДВАТА НАРОДИ СО ДВЕ ЗНАМИЊА
Семејството на Василиј II Македонски таткото на Самуил го назначило за месник. Следи семејството
на Самуил било семејно поврзано со Македонската династија. Тој се поврзал со папата...Па неговото
владеење било само во Склавинија, никако било каква Бугарија. За тоа постојат докази, царската
област била наречена Склавинија, што се гледа за време на царот Хајнрих II (1002-1024). Тогаш се
споменувале: Roma, Galia, Germania и Sclaunia. На четирите грации со свои владавини, кои
принесуваат подароци на императорот на Светоторимско Царство, Склавината била самовила, со
нејзината грација со русокоса девојка, во раката го држи Сонцето и облечена во носија. Според
некои, знамето на Самуил било црвено со зацртано Сонце. Неговиот посед го презеле Комнени...
На кој јазик говорел Самоил ? Според изворите, Самоил со еден свој брат, непознат кој тој бил, двата
со Отон I разговорале 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.
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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 бугарин.
Па што сакале и што биле бугарските кралеви ? Само едно: Македонци- Во ватиканскиот препис на
Манасиевиот летопис, ханот Крум бил нарече н 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 претходнимакедонски 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 врска со македонското.
Со Илинденското востание била создадена држава како Република. Напротив, Бугарската држава со
свој државнотворен народ бил само од 1908 година. 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 од Грција чиј заеднички непријател се Арнаутите-овие биле бугарски браќа.
ДАЛИ ИМА ДОКАЗ ДЕКА ГЕРМАНЦИТЕ СЕ ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ - НИВНИОТ УМЛАУТ Ä, Ö, Ü- E.
И СЛЕДИ ДА ЖИВЕЕ ЗАСЕКОГАШ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ 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. А 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...биле Пелазги.
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 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 (Андроник), наследник на коине 240 г.п.н.е.
Бидејќи Хомеровиот јазик бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815), славо-македонски
(грчки лингвист Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман) 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, 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).
Е мој македонски народе, со својот Зевс, кој бил Перун дури и во Перу, да сте ми живи и здрави итн.
Elizabeta Miceva Бидете жив и здрав, Светилнику Македонски!

БИДЕЈЌИ ВО 19 ВЕК НА ДЕНЕШНИТЕ БУГАРСКИ ПРОСТОРИ НЕМАЛО БУГАРИ ТУКУ САМО СРБИ ,
ВЕЧНА СИ БИЛА МАКЕДОНИЈА СО СВОЈОТ ВЕЧЕН МАКЕДОНСКИ НАРОД СО СВОЈ ВЕЧЕН ЈАЗИК
Англискиот патеписец Вилијам Макмајкл во 1818 година направил посета и запишал: „Месните
христијански жители на оваа земја (позната порано под името Мизија, која сега е резделена на два
дела: Србија и Булгарија) главно себеси се нарекуваат како Срби и говорат словенски јазик.
Булгарите биле Татари, кои дошле во Бугарија во 5 столетие од бреговите на Волга. Тие подоцна од
страна на своите нови 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
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два мандати останал кај Отоманите (вкупно осум годиниод 1554 до 1562 година) и на двапати ја
посетил Булгарија. Освен тоа, е познато дека „Булгаринот“, роден во Видим, монахот Јован Раиќ
(1720- 1801) се изјаснил за Србин и тврдел дека во Булгарија живеат Срби. Тој оставил значајни дела
за српската историја, кој денес се слави во Србија. Втор бил Никола Пашиќ од Тетевен, кој исто така
оставил дела за српската историја. На српски пишувал во 19 столетие булгарскиот преродбеник и
поет Љубен Каравелов, оти немало булгарски јазик. Во четириесеттите, пеесеттите, шеесеттите
годиниво 19 столетие почнале да пишат на еден србизиран јазик, кој денешните Булгари тешко го
разбираат. Затоа текстовите на ваквите автори се преведени на современ булгарски јазик. Такви
биле Константин Фотинов од Смирна во 1842 година, Димитар Мутев од Колофер во 1858 година и
други. Кај булгарските предодбенички тексови се среќаваат многу српски (но и новогрчки службени)
зборови. Дури чешкиот славист Јозеф Добровски тврдел дека непостои булгарски јазик и дека јазикот
на Булгарите бил наречје на српскиот. За ова пишел и Шафарик во 1826 година, што го наведува и
булгарскиот историчар Шишманов. Хамер пиши дека Самоков така се викал на српски јазик. Со
наводот на Хамер се потврдува дека во 1836 година во Булгарија се изјаснувале за Срби и нивниот
јазик бил српски... Значи, само Срби, а без Булгари.Бидејќи не се говори за бугарски јазик без Бугари.
Бугарски јазик говор Варна, а во 2/2 19 век втор бугарски јазик. Па два јазика за два бугарски народи.
БУГАРИТЕ НЕ САМО ШТО ЈА КРАДАТ МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА ..., ТИЕ КРАДЕЛЕ И ЦРКВИ
Сум објавил книгидека 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 другимакедонски православни
храмови, осамнаа на витрините во бугарскиот Национален историски музеј во Софија во Бугарија”.
Написот го сакаат 81 мина, го споделиле 25 мина, a дадоа коментари 7 мина.
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕ СЕ ПРВОСТЕПЕНИ , ЗА РЕФЕРЕНДУМ БОЈКОТ
Бидејќи Р.Македонија повеќе не е држава на Македонците и на малцинствата, туку малцинствата во
Уставот се рамноправни со Македонците, а Немакедонците се само колонисти и дојденци, ние во ова
наша македонска Р.Македонија сме заложници. Еве докази, од два написи во ФБ, кои ги пренесувам:
„Во Македонското собрание во моментов коалицијата на дпмне има 17 и коалицијата на сдсм 19
етнички Македонци. Значи од 120 пратеници, само 36 или 33 % се етнички Македонци“.
Според некои пресметки, „одродени Македонци 17%, шиптари 17%, срби, роми, турци, власи и
останати малцинства 10%. ЗНАЧИ 44 % гласачи“. Следи мнозинството на Македонците е загрозено.
Во МАНУ Македонците се малцинство,поради што од МАНУ се подржува сè со соседите-наша смрт...
Со Рамковен договор се бара вработувања 25% Арнаути во државата, а тие не се ниту 15%, дури тие
не се лојални на Р.Македонија. Кога во државата се вработуваат не лојални Арнаути, со неа е сè крај.
Бидејќи Арнаутите се вработуваат во војската, полицијата и управата 25%, со тој процент, преку 10%
повеќе, а потребно за војска се 2%, полиција 2% и 1% управа, Македонците ќе ја изгубат војната со
вишокот 5% Арнаути, кои се подржани од Ватикан, Европа и НАТО-тие во ...2001 година не убивале...
Поради наведеното,на Македонците им преостанува само бојкот на референдумот за Европа и НАТО
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 ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907), КОГО ГРЦИТЕ ГО УБИЛЕ . ДО ДЕНЕС
ЕВРОПА, САД И НАТО 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 прилогпренесувам 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..**
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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 Потродин 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 решеница 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.
НИВ ГИ "А НИВ ГИ "186186187187итолскиот Музеј издаде извештај на латиница од истражувањата
во 1960 година по 6 годинианализи.
Видно е задоволството од движниот наод и од недвожниот исто така.Редакторот МиодрагГрбиќ
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 срердината 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 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 Македеонската 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
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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 АТМО
СФЕРАТА !
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 !!?“
Написот го сакаат 91 мина, го споделиле 24 мина, a дадоа коментари 10 мина.
БУГАРСКИОТ ЈАЗИК ОД 19 ВЕК НЕ СЕ РАЗБИРАЛ СО ВТОРИОТ БУГАРСКИ ЈАЗИК ОД ВО 20 ВЕК
Во EXPRES.MK од 23.08.2017 има наслов: „Џамбаски: нема македонски јазик- македонското наречје
само дијалект на бугарскиот“: „...Македонското наречје е западно-бугарски дијалект...немаме проблем
да разговараме на ист јазик, имено бугарскиот“.Изјавил бугарски европратеник Ангел Џамбаски-ѕвер.
Во султановото Бугарско кнежество во употреба бил јазик=говор од Варна кого не го разбирал Григор
Прличев, дури Рајко Жинзифов бил лош поет на бугарскиот јазик. Ова било повод Григор Прличев кој
бил дефтер=дефтер=де фтер=втор Хомер своите да ги тера тие да си пишат само на својот брсјачки
говор-во АСНОМСКА Македонија македонски, антифашистичка непријателка на фашистичка Бугарија
држава само 1908 со свој народ и јазик. Јазикот јас Ристо Ивановски како Бриг=Брсјак не го разбирав.
Со цел бугарскиот да биде разбирлив за мене а и сите други Македонци Бугарија си внела и втор
говор=јазик, западен, што многу е поблизок до македонскиот брсјачки говор=јазик. Па и само така
Бугарија Бугарите си ги помакедончила со свој втор јазик кој бил западен и поблизок за Македонците.
Овде се говори само за помакедончување на Бугарите, а не бугаризирање на библиските Македонци.
Бидејќи народ=јазик, со двата бугарски јазици од 19 век и 20 век, имало два бугарски народи=јазици.
Р .МАКЕДОНИЈА Е ОБВРЗАНА ДА ГИ ВОЗОБНОВИ ТУМБАТА С .ПОРОДИН И ЗАМОКОТ НА 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 генетскогеографски 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
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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.
БИДЕЈЌИ КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ЈУСТИНИЈАН НЕ ГО ПОЗНАВАЛЕ КОИНЕ (ТН.СТАРО -ГРЧКИ ),
ГРЦИТЕ СЕ РАСИСТИЧО- ФАШИСТИКИ ИЗРОДИ, А АКАДЕМИЦИТЕ ...ПОЛИТИЧАРИТЕ ...ИДИОТИ
Во мојата книга „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“ (2017) наведувам што пишел
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 пишел 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 словенски, за грчкиот лингвист Чулкас (1907) славо- македонски, а
за Киндер- Хилгеман само македонски, од когопотекнале сите словенски јазици 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 јазик.
Бидејќи ваква била состојбата, спогодбата со Циганите Грци е расистичко- фашистичка, Грците се
само арамии на сè македонско, а академиците, историчарите, лингвистите... политичарите се идиоти.
27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК: ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907)
Написот сум го повторувал секој месец на ист ден,за да ги потсетам оние за кои написот е наведен. А
тоа се оние во:МАНУ, други установи кои се бават со историја, македонски јазик, славистика...партии,
здруженија, поединци и др., книгата на грчкиот лингвист да ја прифатат, и таа да биде водилка за сè
во наше борба против соседите кои го оспоруваат македонскиот народ со неговиот јазик кој останал
Хомеров. И токму гркот Чулкас во 1907 година избројал кај Леринчани 4000 зборови од Ран- Хомеров
јазик. Бидејќи авторот бил влав од кострурско, учител во Битола, а грк како припадник не на еладска
црква од Атина за тој да биде еладец туку тој бил грк како припадник на Цариградската патријаршија
на Св.Софија која е подигната за време на нишлијата Константин Велики, а неа повторно ја изградил
скопјанецот Јустинијан, кои, според Х.Џ. Велс, во нивната крв течела словенската крв, како и тоа дека
тие не го познавале коине (тн.старо-грчки од 19 век), кој бил само Александријски Птоломејов јазик,
Македонците биле домороднисо својот Хомеров јазик,а еладскиот бил наследник на коине од 1868 г.
Бидејќи во Р.Македонија никој не ја прифаќа книгата на Чулкас, која е наш најголем доказ, мора да се
постави прашање, дали има некој македонец овде и наведен кој си е свесен што значи книгата на тој
Чулкас кој ќе ја сврти сета вистина во полза на нас Македонците- сè до сега нема свесни Македонци!
Што треба да знае секој македонец ? За почеток доволно за него да знае само она од во Википедија.
Tome Dimishkovski E pa Risto Ivanovski, nema drugo chare, osven da prodolzish da objavuvash za knigata na Chulkas!
Koga-togash ke se najde nekoj od Makedonskite politichki lideri koj ke gi osoznae, prifati I primenuva tvoite ukazuvanja i
sovetuvanja.
SE nadevam, chuvstvuvam, deka toa naskoro ke se sluci.
Blagodarnost do tebe, prodolzi so objavite, vistinata za Makedonija (vistinskata iskonska vistina za Makedonija) ke izleze na videlina.

ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ ГО РАЗБИРАЛ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК - Р .ЖИНЗИФОВ БИЛ ЛОШ ПОЕТ . СЛЕДИ
ЗА ШАПКАРЕВ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ПОСЕБЕН МАКЕДОНСКИ НАРОД СО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
"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.
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
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народ Бугарите ги помакедончила. Или инаку кажано, библиските Македонци не биле бугаризирани.
Така се потврдило, Шапкарев бил во право, Македонците во 19, 20 и 21 век си опстоиле Македонци.
ИЛИНДЕНСКО ВОСТАНИЕ ТРАЕЛО 2-3 МЕСЕЦИ А БЕЗ ДОПИР СО БУГАРСКО ПРЕОБРАЖЕНСКО
Но секој добар историчар знае дека Преображенското востание во јужниот дел на Бугарија започнува
дури 17 дена подоцна од Илинденското, и е сосема различно востание:Па без врска со македонското.
Со Илинденското востание била создадена држава како Република. Напротив, Бугарската држава со
свој државнотворен народ бил само од 1908 година. Македонската Република претходела 5 години...
Дополнување: „Васил Чакаларов и Пандо Кљашев во ослободена Клисура и Невеска, Најголемата
слободна територија во Преспа, Костур и Леринско ослободена од војводите за време на Илинденското востание. Слободните територии безмалку 2-3 месеци постоеле во Беломорска Македонија“...
Со Илинденците „Слободните територии безмалку 2-3 месеци постоеле во Беломорска Македонија“.
Еј Бугари, на Габорис габор на Габорите Татари на Борисов и други лигавци само си лажете, во свои
лаги и ќе пцојсате, цркните,а Македонците во Леринско имале дури Ран-Хомеров јазик со 4000 збора
(Чулкас- 1907), кој бил македонски од кого произлегол дури и бугарскиот јазик (Киндер-Хилгеман). Па
бидејќи Македонците немале ништо со Бугарите со држава од 1908 г., Илинднците биле Македонци.
ЗА КОГО КАМБАНИТЕ БИЈАТ ? ЗА МАНУ ! ЗОШТО ? ПОВЕЌЕ НЕМА МАНИ ПАРАЗИТИ- МРТОВЦИ !
Секоја академија е обврзана таа да се залага нејзината држава да опстои, за таа успешно не само да
си опстојува туку да напредува. Единствена академија во светот која е против својата држава е само
МАНУ на Р .Македонија која ја прифатила Тиранската платформа за шкиптарскиот јазик кој дури е и
монголски поради што Арнаутите (черкезите, Татарите и Шкиптарите) грешат со Хомеровиот јазик во
родовите, како што е и со Турците чиј јазик бил татаро-турски, а вакви биле на Черкезите и Татарите.
МАНУ останал предавнички со академикот и некогашен Претседател Камбовски-таа се договарала
за заедничка историја со Бугарите, дури таа го подржа договорот со неа за да нема ништо
македонско.
И за да се мани сè наше македонско, мани биле вложени по порачка на Соросовидската банда со
водачот аболицирано зајаче од неговиот претпоствен црвен од пролиената македонска крв со векови
да се брише сè македонско, во полза на циганска Елада со индијскиот музички инструмент бузука чиј
јазик бил од 1868 година кој произлегол од Александријскиот коине (тн.старо-грчки 19в) од 300 г.п.н.е.
Бидејќи Хомеровиот јазик бил само словенски (Пасоф-1815), славо- македонски (Чулкас-1907) и само
македонски (Киндер- Хилгеман) од кој произлегол дури и бугарскиот, за МАНУ-вците бијат камбанитена нејзини академици им следи погреб во буниште да се распаѓаат труповите на ѕверови- академици.
Написот го сакаат 92 мина,го споделиле 41 мина,a дадоа коментари 13 мина.Пријател:4080 (30.08.18)
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.
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 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 повеќебожен, ние сме
домородциво 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 католици
а Ватикан од 1071 година нас Македонците не истребува- Ватикан отсекогаш бил за своја Албанија...
Написот го сакаат 67 мина, го споделиле 28 мина, a дадоа коментари 10 мина.
МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ЦИВИЛИЗИРАНИ ИМАЛЕ СВОЈА ЛИТЕРАТУРА ВО ОХРИДСКАТА ЦРКВА СĖ
ДО 1767 ГОДИНА, А АВСТРИЈА 650 ГОДИНИ- АВСТРИЈА ЗАД МАКЕДОНИЈА ДОЦНИ МИЛЕНИУМИ.
АВСТРИЈЦИТЕ БИЛЕ ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ КАКО ГЕРМАНИ СО РУНИ -СО КИРИЛИЧНИ СЛОВА
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
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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 расистичкофашистички договор со Циганија ( Елада) да се бриши сè македонско, подржувајќи го референдумот.
Да не се изуми, Европјаните во вториот милениум биле канибалисти, што опстоило дури и во 16 век,
не знаеле за лајца и вилуша, немале нужници поради кои имале висока смртност итн. Сè нивно било
од Балканот, од Македонска ренесанса до Италијанска ренесанса, врска со литература за масоните,
градителската активност итн. Најбитна била литературата. Во Македонија се пишело на коине (19 век
старо-грчки) кој бил македонски јазик од Александрија од 300 г.п.н.е.- тој го заменал старо-египетски.
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 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
пишел за Хомеровиот јазик, тој бил словенски. Грчкиот лингвист Чулкас (1907) наведува, Леринчани
имале Ран- хомеров јазик со 4000 збора. Според него, Хомеровиот јазик бил славо- македонски. А и
конечно, според Киндер- Хилгеман јазикот бил македонски, од кого произлегле српски, бугарски итн.
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 слована 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 склавински јазик. Склавини источно од
река Рајна католизирал Апостол Бонуфациус (8 век) чии традиции биле истоветни со оние на Траките
кои ги наведувал Херодот. 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 католицизмот) ја укинал 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 латински 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 годинисамо на латински јазик и
на германски од 19 век, кој бил протестантски јазик, а Австријците останале католици- кутри АВСТРИ!
ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА ТУМБАTA С.ПОРОДИН СО ГРАДЕЖЕН МАТЕРИЈАЛ КОЈ ПОСТОЕЛ 1991... Г .
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. Следи 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. Насобраниот градежен материјал (ѓерамиди...)...бил складиран во с.
Породин, во погорната куќа од куќата каде беше амбулатнатата на Медицинскиот центар- Битола.Тие
материјали опстојувале и во 1991...год., кои некаде биле однесени во непознат правец за жителите ...
Установие надлежни се обврзани материјалите- сè да соберат за тоа да може да се врати на старото
место каде била тумбата, за таа да се возобнови и да им биде претставена населбата со преку 5000
жители, како најстара во Европа.Пак, Подунавјето било затрпано и непознато за Херодот...Прокопиј...
ДОПОЛНА: Кај Велушка тумба поминувал друмот преку митолошката планина Баба преку Солун сè
до преку Босфорот.... Друмот ние го нарекуваме царски пат, а без изворот според кога тој бил така и
наречен. Тој за Римско време бил наречен Виа Егнација=Игнација,е=и гнац=gnat=гонат- Македонците
за време на последниот македонски крал Персеј биле (про) гоноти како робови во Италија со сетото
богатство, кои го граделе и изградиле Рим како што ние го познаваме. За потврда дека поимот гонат
бил наш од гонат произлегле гонади=гонати со свој нагон=на гон, со своја простата=проста та (ва-ната) проста жлезда... Тој друм тн.царски бил со врска со патот на свилата до Кина од каде во скиптар=
шкиптар била украдена свилената буба, донесена во Цариград и Македонија- за мене позната 1955 г.
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МПЦ ДА ГО ЗАБРАНИ ГРЧКИОТ ЈАЗИК НА ФРЕСКИ И ИКОНИ, И ПРОДАВАЊЕ ИКОНИ НА ГРЧКИ
Хомеровиот јазик бил словенски (германски лингвист Пасоф- 1815). Така тој бил славо- македонски
(грчки лингвист К.Чулкас- 1907). Па тој бил само македонски (Киндер- Хилгеман). 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, поширокоЕлада со Балканскиот Полуостров...Тој бил само Птоломејов.
Коине бил христијански јазик во Источноторимско Царство, а службен латинскиот. Со царот Ираклиј
(610-641) коине постанал единствен службен јазик во Источноторимско Царство (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 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.
МАКЕДОНСКИТЕ УСТАНОВИ, ПАРТИИ, ЗДРУЖЕНИЈА , ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ...ЌЕ И ПОМОГНАТ НА
СВОЈАТА МАКЕДОНИЈА САМО АКО ЈА ШИРАТ ВИСТИНАТА ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ
САМО СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815), САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ
ЛИНГВИСТ К.ЧУЛКАС- 1907) И САМО МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР - ХИЛГЕМАН) ОД КОГО ПРОИЗЛЕГЛЕ
СИТЕ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ- ЕЛАДСКИОТ ЈАЗИК КАТАРЕВУСА ОД 1868 ГОДИНА БИЛ НАСЛЕДНИК
НА АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ (ОД 19 ВЕК ТАКАНАРЕЧЕН СТАРО -ГРЧКИ )
НАСЛЕДНИК НА СТАРОЕГИПЕТСКИ И ЗАТОА СО НИВ НЕ СЕ РАЗБИРА НАШИОВ ХОМЕРОВ ЈАЗИК
ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА ПРИФАТИ МОЈАТА КНИГА ЗА ГЕОРГ КАСТРИОТ
КОЈ БИЛ ТАКАНАРЕЧЕН СКЕНДЕРБЕГ И МАКЕДОНЕЦ- БЛАГОДАРНОСТ ЗА НЕА , НО НЕ И ЗА Р .М .
Наведената книга е по ред 104 објавена моја книга, која е прифатена од наведената библиотека како
36 моја книга, а 9- та на германски јазик. Книгата е објавена на 22.08.2018, а во каталог од
05.09.2018.
За Георг Кастриот сум објавил две книги на македонски јазик: „Нов Александар Македонски“, прво
издание 2001 и второ издание 2003 година; „Македонецот Георг Кастриотис, т.н.Скендербег“- 2008 г.
По Македонската династија настапуваат Комнените кои биле Македонци.Тие владееле со Источноторимско Царство. Нивна сопственост била сета Арбанија- Албанија била на Кавказ.Според Јозеф фон
Хамер, Османите биле Комнени. Дека султаните биле Комнени го потврдил Мехмед II освојувачот на
Цариград- тој самиот тоа го признал. Следи Георг Кастриот бил наследник на имотот на Комнени, и
за него тој се борел истиот да го поврати. Битките биле меѓу султани Комнени и Георг Кастриот. Па
битките биле меѓу Муслимани и Православни.Арбанија била под Охрид, а архиепископбил и Комнен.
Георг Кастриот бил православен, се борел со православен двоглаворел, кој е во македонските цркви.
Написот го сакаат 153 мина, го споделиле 30 мина, a дадоа коментари 29 мина. Пријатели се 4104.
ОДРОДУВАЊЕ НА ЕВРОПЈАНИТЕ ОД НАШИОТ МАКЕДОНСКИ ХОМЕРОВ =ТН .СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
Исхраната имала и има врска со генетско- географската оддалеченост во Европа со на потеклото на
Европјани, за што имам објавено книга: „Европјаните потекнале од Балканот и Мала Азија“-2004 год.
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Во книгата се говори за потеклото на крвните групи и нивната поврзаност со исхраната, за посебната
исхрана за секоја крвна група. И токму според крвните групи и исхраната, посебно крвната група А на
белата раса како вегетеријанска, Европа била населена од и преку Балканот. И па затоа Европа како
мало генетско- географско подрачје била премала за во неа да живеат мноштво народи со различни
јазици меѓусебно не разбирливи. Наведеното говори, Европа била населена со еден те ист народ кој
бил пелазгиски, а Пелазги биле Хелените, Македонците, Етрурците, Римјаните... (Херодот, Тукидид,
Платон, Јустин, Дионисиј од Халикарнас, кој во Рим живеел во 1 век н.е.). Пелазгите говореле со ист
варварски јазик, на кого говореле и Склавините на Балканот (Приск, Прокоп, Јордан...). Таквиот јазик
бил со темен вокал. Бидејќи темниот вокал не постоел во коине (тн.старо-грчки) кој потекнал од старо
-египетски, што важело и со латинскиот кој произлегол од коине, Европјаните со од коине и латински
биле одродени. Доказ дека Европјаните биле одродени од Хомеровиот јазик, кој бил само словенски
(германски лингвист Пасоф-1815), славо-македонски (грчки лингвист Чулкас-1907) и само македонски
(Киндер- Хилгеман) со темен вокал, Европјаните биле одродени од словенскиот, словено-македонски
и македонски Хомеров јазик кој 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.
Во време кога Германите се обединувале со германски протестантски јазик, Браќата Грим...го завеле
Вук Караџиќ тој да го отфрли темниот вокал, кој не било во употреба во СФРЈ сосед на Австрија како
и Унгарија- според Вотсон во Унгарија имало 5% Унгарци (95% тн.Словени), што важи и со Романија
100% тн.словенска со службен црковно- словенски јазик.Па меѓу Австрија и Бугарија без темен вокал.
Во Р .Македонија Венко Марковски се залагал за темниот вокал, потврдено и од изјавата на неговата
сопруга, кој бил отфрлен- Македонците ја направиле истата грешка што ја направил и Вук Караџиќ...
Денес САД, Европа и НАТО во 21 век вршат геноцид во полза на Грците, Бугарите и Велика Албанија
на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со шкиптарски јазик со темен вокал ë,што не е опростиво.
АКО РУСИТЕ И СРБИТЕ ГО ПРИФАТАТ ЦРКОВНО - СЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ЗАЕДНИЧКИ , СО
НЕГО ЌЕ СЕ ОБЕДИНАТ 350 МИЛИОНИ СЛОВЕНИ И СПАСАТ ОД АНГЛИСКИОТ- РАК НА ЈАЗИЦИ
Според германскиот лингвист Пасоф (1815), Хомеровиот јазик бил словенски, за грчкиот лингвист К.
Чулкас (1907) славо- македонски, дури за Киндер- Хилгеман македонски, од когопроизлегле рускиот,
српскиот и сите други словенски јазици. Кога се говори за словенски, се мисли за склавински, според
Склавини, склава=област, а Склавини имало на целиот Балкан, Романија...Австрија...источно од река
Рајна кои Апостол Бонифациус (8 век) повеќебожците со долги коси, а силата била во косата,насилно
ги христијанизирал- покатоличувал, и косите и брадите морале да си ги сечат. Злодела завршиле со
Петар Велики, кој наредил косите да ги стрижат, а брадите бричат. Тој со мајката на Бизмарк редовно
се допишувале, дека тие биле еден ист словенски народ со ист јазик, а Катерина Велика била голем
автор која пишела за словенскиот јазик како најстар и најсовршен. Не случајно, Самуил како цар на
Склавинија, пред тоа да биде, со еден брат непознат кој тој бил, со франкот Отон I говореле на својот
склавински јазик, а претходниците на Франките биле Меровингите со потекло од Балканот преселени
по течението Вардар- Морава- Дунав- Рајна...биле долгокоси, а со покатиличување косата... им била
стрижена. Нивниот јазик бил Хомеров како на Склавините, а Склавини имало дури и во Шпанија. Па
Европа како склавинска=тн.словенска говорела со Хомеров јазик со својот темен вокал кој до денес
постои во шкиптарскиот ë, влашкиот ā, романскиот, сите јазици во Франција-Французите се околу 50%
а без Рамковен договор со сите јазици, португалскиот (...крајното е) и германскиот умлaут ä, ö, ü, кои
се изговараат ае, ое, уе. Прв јазик бил францускиот, кој свештениците Франки добро не го познавале
(Ланге- француски извори). Тој како католички бил во употреба во Прусија и Русија, а германски како
протестантски бил на Словенот Лутер. Тој како готски јазик со англискиот го употребуваат и поимот
кениг, англиски кинг, дури до викинкг=вик кинг, со потекло од Кина- Пекинг=пе (град) кинг (владетел).
Бидејќи владетели се кнез, крал и цар, а на германски и англиски тој е крал, значењето е погрешно.
Апостол Павле не го познавал јонскиот говор (јазик) на Атина кој бил Хомеров туку само коине кој бил
само од 300-та г.п.н.е. како Александриски Птоломејов јазик, во 19 век таканаречен старо-грчки. Со
него како наследник на старо-египетски не се разбира-л Хомеровиот јазик. Коине станал христијански
јазик. Негов наследник бил латинскиот од 240 г.п.н.е. од Лив Андроник, кој не бил ниту Латин, никако
Римјанин туку само Греик (Грк) на кого ги превел делата на Хомер. Бидејќи Римјаните говореле само
варварски и пелазгиски, што го пишел Дионисиј од Халикарнас кој во Рим живеел во 1 век н.е., сета
Европа говорела само склавински, а склавински=балкански бил варварски (Приск, Прокопиј, Јордан).
Бидејќи латински јазик бил беден со зборови се внесуваат уште 10.000 коински зборови. И следи за
нив да се говори за грчко (коинско) и латинско потекло. Бидејќи латински јазик бил тежок за учење за
белата раса, во него се внесуваат Хомерови зборови на Франките, и се создал Франков јазик познат
како француски. Овој јазик бил службен во Англија, па се создал англиски. И англискиот како беден
јазик прифатил уште 10.000 француски зборови. Следи 10.000 коински се појавиле во анлискиот, со
разлика за да биде а=а, и=и...поминало преку 8000 година, а во англиски повеќе не важи. Бидејќи во
англискиот јазик писменоста се враќа на својот почеток на сопствениот развиток, англиски е ракот.
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Во Русија во употреба беше црковно- словенски. Под западно влијание изгубиле традиционалистите
а победиле модернистите, отфрлувајќи го црковно-словенскиот наследникот на коине без семитски
зборови од старо-египетскиот, и од него создале руски јазик со 6 падежи, а народот говорел без
падежи со в-н-т: пушкава- пушкана-пушката. Така се откинало словенското ткиво, создавајќи се нов
јазик со штетни последици до денес. Истото го направил и Вук Караџиќ, со српски јазик. Со тие два
јазика се раскинало словенското ткиво, кое сега е кршливо до самоистребување. Па ќе мора да се
поврати црковно- словенскиот јазик кој е многу постар од францускиот, германскиот и англискиот.
За обединување на Словените одлучуваат само Русите и Србите: да се прифати црковно-словенски.
Како што се обединале Германите со јазик на словенот Лутер, а нив ги обедибнал словенот Бизмарк,
тоа мора да го прифатат и спроведат 350 милони Словени и спасат од англиски рак на лингвистика.
Написот го сакаат 60 мина, го споделиле 15 мина, a дадоа коментари 8 мина.
Risto Ivanovski Вчера (08.09.2018) наведениот напис можев да го објавам само на оваа моја ФБ- страна, а не на другите ФБстраници. Денес (09.09.2018) бев одблокиран и можев да ги објавам во сите ФБ- страници во кои сакав.

АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК ИМАЛ 10.000 ЗБОРА ОД ФРАНЦУСКИ КОИ БИЛЕ ЛАТИНСКИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД
МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО- ГРЧКИ)- АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК Е ИЗРОД МАКЕДОНСКИ
Хомеровиот јазик бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815), па само славо- македонски
(грчки лингвист К.Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман) со свои сите словенски јазици.
Италија била сета словенска. За словенската Италија објавил книга Јан Колар. Бидејќи тој потврдил
дека во Италија се говорел 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 до денес се употребува во шкиптарскиот ë, влашкиот ā, романскиот,
францускиот и сите другијазици во Франција без расистичко- фашистички Рамковен договор во овој
проклет европски свет само за Македонците чеда на Хомера и Хомеровиот Зевс светото македонско
сонце, во португалскиот (...крајното е) и во германскиот јазик на Словенот Лутер умлаут ä, ö, ü како е.
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, 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 Александријски Птоломејов јазик. Бидејќи тој произлегол од
семитскиот староегипетски, со коине и неговиот наследник катаревуса од 1868 година не се разбира
македонскиот=словенскиот Хомеров јазик. Па со тоа што првата граматика и првиот речник на коине
биле составени во 300- та г.п.н.е., Илијада од Хомеров јазик била преведена само во 3 век. Ова било
повод Греикот Лив Андроникда ја преведе Илијада во 240 г.п.н.е. на латински, кој бил наследник на
коине. Бидејќи коине бил тежок јазик, Лив Андрониквнел 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. Така латинскиот станал претежок за да го совладат свештениците. Ова било повод Франките
во латинскиот да внесат свои Хомерови зборови со својот словенски темел вокал кој до денес постои
во сите јазици на Франција. Таков јазик од Франција бил употребуван во Лондон... (Англија). Таквиот
јазик станал англиски. Во него влегле 10.000 француски зборови кои произлегле од латинскиот за кои
се говори за грчко (коинско) и латинско потекло. Следи англискиот бил само изрод на македонскиот.
Како што во Франција не важи расистичко- фашистичкиот Рамковен договор, исто важи за Британија
во која се македонизираат со семитски зборови од коине наследникот на староегипетски- сè е јасно.
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. Таа била злочинечка и во колонизирање
на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) вон Шкиптарија, поделба на Македонија, а и напалбомби
со кои Македонците во Егејскиот дел беа напалени=горени,чие горење врз нас Македонци уште трае.
Написот го сакаат 33 мина, го споделиле 9 мина, a дадоа коментари 2 мина.
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 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 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
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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 годиниподоцна 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 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 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-египетски со коине. Па за коине да го
замени старо-египетски, 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 Хомеров (словенски Пасоф- 1815, славо-македонски Чулкас- 1907 и само македонски КиндерХилгеман) 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.
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 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 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.
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, 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 пиши: „...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.
Risto Ivanovski Овој напис е блокиран да го објавам во друга ФБ-страна.

ГРЧКИ ЈАЗИК НАСЛЕДСТВО НА МАКЕДОНСКИ (АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК ) КОИНЕ
(19 ВЕК ТН.СТАРО- ГРЧКИ). ГРЧКИ ЈАЗИК БИЛ ПОЛУСЛОВЕНСКИ - 50% СЕМИТСКИ (ЕГИПЕТСКИ )
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 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.
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Пак, книгата е печатена „во Венеција 1470 година, а две годиниподоцна 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 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 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-египетски со коине. Па за коине да го
замени старо-египетски, 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 Хомеров (словенски Пасоф- 1815, славо-македонски Чулкас- 1907 и само македонски КиндерХилгеман) 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.
Бидејќи Ј. Ф . Фалмерајер новогрчкиот јазик го нарекол само како полусловенски дијалект, старогрчки
морал да биде со туѓо потекло- тој потекнал од Египет, и како египетски го заменал староегипетски.
Грците биле припадници на Цариградската патријаршија. Во 1767 година била укината Охридската
црква. Па и Печката црква и Трновската црква- без еладска и шкиптарска црква немало такви народи
Во 1922 година Цариградската патријаршија им ги остапила на Српската црква епархиите во сегашна
Р .Македонија.Напротив, црквите во Егејскиот дел на Македонија до денес се под Цариград- 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 е бузука.
Македонци ДНК блиски со Критјаните но не на Подунавјето или Заткарпатите- 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.
ЕВРОПЈАНИТЕ БИЛЕ ЕДЕН ИСТ НАРОД- ОДРОДЕНИ СО КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ ) И ЛАТИНСКИ
За време на последното ледено доба кое траело од 0,5- 1,0 милион годиниЕвропа не била населена.
Па 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 Европа. Сите
преселби биле вршени со говедото, а европското говедо било 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
следи, Склавините биле домороднисо 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-египетски со коине. Па за коине да го
замени старо-египетски, 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 Хомеров (словенски Пасоф- 1815, славо-македонски Чулкас- 1907 и само македонски КиндерХилгеман) 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.
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 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 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.
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...).
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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 пиши: „...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.
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ТУРСКОТО РОПСТВО СЕКОЈ ГОДИНА СИ ЈА ОТКУПУВАЛЕ ГЛАВАТА, А ОД/ВО
2018 ГОДИНА ТИЕ ЌЕ СЕ БЕЗ СВОЈА ГЛАВА И ЈАЗИК ЗАРАДИ ГРЦИТЕ , БУГАРИТЕ И АРНАУТИТЕ
Во старата ера постоеле Македонци. Па во новата ера имало тема=област Македонија итн. Токму во
таа тема имало Македонци. Следи со Источноторимско Царство (тн.Византија во 16 век) управувала
Македонската династија. Како што имало Македонска династија, имало и Македонска ренесанса- таа
била пренесена во Италија, па се говори и за ренесанса во Италија итн. Така се ширела културата од
Македонија во Италија, а оттаму низ Европа. Само за потсетување дека Европјаните немале прибор
за јадење. Вилушката била внесена „од византиската принцеза во венецијанското општество“, а тек
многу потоа таа се пренела низ дивата канибалистичка Европа не само во вториот милениум, дури и
во 16 век. Токму таа дивјачка арамиска Европа со своите арамиски крстоносни војни го уништило а и
го оплачкало тоа наше Источноримско Царство со Македонска династија и ренесанса. Тоа како такво
било лесен плен на Османите, кои внеле данок во крв- православни деца да постанат јаничари. Тие
биле млада војска,а од името јаничари=јани чари (цари), Јани= Јони+в= Јовн.= Јован Царот, Комнен кој
бил македонец. Дека султаните биле Комнени го потврдил и самиот султан Мехмед II Освојувачот на
Цариград. Па православните Македонци на султаните Комнени им плаќале данок и со својата глава,
која секоја година без прекин тие морале самите да си ја откупуваат итн. Такво било турското
ропство врз на православните, чии газди биле агите на Османите. Најгнасни и најкрволични
извршители биле Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари), како мешавина на Азијати (Геги) и
Шкиптари- скиптар (с=ш):
Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на Арнаутите, во 1795 година до
солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите никогаш немало Албанци. Тој
во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата земја, по природа надарени со див
и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават ѕверски напади,
убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата
земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“.
Не случано, Православните не се плашеле толку од Турците отколку од крволочните Арнаути. И како
има спас од Арнаутите ? „... О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“ Како може тоа да се изврши ?
Тој што вон Шкиптарија ги населил,назад да си ги врати во Азија и Шкиптарија- носителите на злото...
Се говори за турското ропство од Османите и Арнаутите, кое завршило во 1913 година, а арнаутското
трае и по 1913 година, што продолжило целиот 20 век, дури во 21 век со подршка на неправославни:
Тие неплаќале струја,вода комунали...како приватници не учествувале во изградбата на државата, во
која тие биле само турски колонисти,уништувајќи сè православно, чии имоти до 1913 година биле без
доказ за сопственост. И имотот бил само украден од православните- во државава поимот арамиски е
добро познат. Па и сега тие со подршка на САД, Европа и НАТО сета Р.Македонија ќе си ја просвојат.
Ова се гледа во 2001 година, со фашистичко- расистички Рамковен договор со арнаутско малцинство
кое е под 15%, а Французи во Франција се 50% без таков договор,што важи и за Британија, Шпанија...
Дури со шкиптарскиот јазик на 10% Шкиптари (под 1,5%) се монголизираат личности од белата раса.
Иако Македонците историски опстојувале од старата ера, потврдено со нивниот Хомеров јазик, зашто
пишел грчкиот лингвист Чулкас (1907),Македонците од/во 2018 година ќе бидат без македонска глава
и без свој македонски јазик од Бугарите на Габорис=габор на габорите=Татари и Циганите=Грците со
својот индиски музички инструмент бузука со потекло од 14- 15 век- Пелопонез го населиле Индијци.
Што чинат САД, Европа и НАТО- Заев: Грција го призна македонскиот идентитет и македонскиот јазик
Пак, според Ципрас, "Тврдат дека договорот со Грција признава македонски народ и јазик. Тие лажат,
знаејќи многу добро дека не постои признавање на македонски народ било каде во договорот. Постои
признавање на државјанство". Се прашуваме, до кога нас Македонците ќе не лажат, истребуваат…?!
Написот го сакаат 57 мина, го споделиле 17 мина, a дадоа коментари 13 мина.
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БИДЕЈЌИ НОСИТЕЛИ И ПРАТЕНИЦИ ВО ВМРО - ДПМНЕ НЕ СЕ СОЗДАВАЧИ НА ПАРТИЈАТА , ТУКУ
ДОЈДЕНЦИ ЗА СО ПАРТИЈАТА ЛЕСНО ДА СЕ ВЛАДЕЕ И ДА СЕ РАСТУРАТ ПАРТИЈЦИТЕ КОИ БЕА
СО ДЕЦЕНИИ НА ТАПЕТ...,НЕПАРТИЈЦИТЕ НЕ ГО БОЈКОТИРААТ РЕФЕР ЕНДУМОТ И ЌЕ ГЛАСААТ
Сведоци сме дека изјавата на Претседателот на Р .Македонија по средбата на со од САД делегатот
отстапува од сите негови претходниизјави за договорот во Преспа под окупација на Грција од 1913 г.
како потполна капитулација на сè македонско. При ова пригода мене ми преостанува да верувам дека
овде можеби има закани. Да не се заборави за заканите врз Претседателот на Р.Македонија во 2001
г., поради што Македонците беа губитници на веќе добиената војна со Арнаутите (Черкези, Татари и
Шкиптари), при што Претседателот како човек на САД не се залагаше за никаква реципрочност со во
Шкиптарија каде Македонците немаат никакви права..., а со Рамковниот договор Арнаутите во оваа
само македонска држава- другите се колонисти дојденци-постанаа народ со монголскиот шкиптарски.
Со погрешна кадрова политика во ВМРО- ДПМНЕ во партијата носители и пратеници постанале дури
лица кои ќе гласат на референдумот- бидејќи гласањето е тајно, секој ќе гласа за, кажувањето не, е
само лага. Исто ќе биде и за гласањето во Македонското собрание- се вртат пари кои сè ќе поткупат.
Изјавите на носителите на за гласање изјавуваат, тие биле сигурни за гласањето- можност со поткуп.
БИДЕЈЌИ ВО УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕКУ 33% СУДИИ АРНАУТИ, КОИ ГЛАСАЛЕ ПРОТИВ НАШЕ
МАКЕДОНСКО, СО МНОЗИНСТВО ГЛАСОВИ ВО МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ ДА СЕ УКИНЕ ЗА
НАС РАСИСТИЧКО- ФАШИСТИЧКИОТ РАМКОВНИОТ ДОГОВОР , КОЈ Е ЕДИНСТВЕН ВО СВЕТОТ
Со 7 гласови „против“ и 2 „за“, Уставниот суд одлучи дека нема уставна усновни пречки во постапката
за распишување на референдум за 30 септември. За прифаќање на инцијативата гласаа само двајца
уставни судии Елена Гошева и Јосиф Јосифовски, а за отфрлање гласаа останатите седум уставни
судии Влатко Стојановски, Осман Кадриу, Вангелина Маркудова, Насер Ајдари и Салим Мурати. Па
овие седумте се изјасниле дека не се за поведување инцијатива,и тоа сметајќи дека не се прекршени
законот и уставот за референдум. Па во што е разликата, за различно мислење ?! Тоа е кратко јасно:
Па бидејќи одлуката не била истоветна, а се расправа за иста инцијатива, судите не се никакви судии
туку приврзок на Рамковниот договор кој се гласа според припадноста на Македонци и Не-македонци.
Од 9 судии тројца се Арнаути. Наведеното се потврдува, Арнаути се преку 33%, што е прекршен дури
и Рамковниот договор, а Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари) се под 15%,прифатено од Арнаутите.
Со наводот се потврдува, расистичко- фашистичкот Рамковен договор важи само во Р .Македонија, и
тоа само за нас Македонците, никаде во светот- на друго место. Ова е повод, Македонците со просто
мнозинство, како што Арнаутите избраа убиец арнаут претседател во Македонското собрание, дури
се донесе и законот за двојазичност како втор службен јазик монголскиот шкиптарски јазик поради
што Арнаутите 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари грешат со тн.словенски родови на наш
Хомеров јазик кој бил словенски (Пасоф- 1815), славо- македонски (Чулкас- 1907) и само македонски
(Киндер- Хилгеман). Бидејќи Хомеровиот јазик бил само словенски, словено- македонски и само наш
македонски, под итно да се врати стариот устав на Р .Македонија со македонското сонце кое било и
сонце на Сумерите, на наследникот на Саргон Нарамсин- ова нема врска со Циганите Грци. Пак, што
се однесува за Арнаутите, да се забрани шкиптарскиот јазик на најмалото малцинство Шкиптари со
под 1,5%, и 100% да се бара реципрочност со Шкиптарија која била 100% словенска- со темен вокал.
Да се испрати до Европа и НАТО одлука,таа да биде примена само како Р.Македонија-сè македонско.
Написот го сакаат 66 мина, го споделиле 11 мина, a дадоа коментари 11 мина.
Ljubomir Trpovski Уставни судии:
Елена Гошева, Јосиф Јосифовски, Никола Ивановски (претседател), Дарко Костадиновски, Осман Кадриу, Насер Ајдини,
Сали Мурати, Вангелија Маркудова и Владимир Стојановски.
Lazar Najdovski Od 7 sudii samo 4 makedonci odnosno samo dvajca.

МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ПРОДОЛЖУВА - ПОЧНАТА СО...ГРИГОР ПРЛИЧЕВ …
Прличев ги опеа:
„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 припадникна 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), посебно
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славо- македонски (Чулкас-1907) и само македонски (Киндер-Хилгеман),од кој произлегил бугарскиот:
говорот 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 јазик- денес
службен јазик на Р .Македонија. Овој македонски јазик сака да го забрани Бугарија на Габорис, габор
на Габорите=Татарите, да внесат свој, втор 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 од во Цариград, а не бугарска од во Софија, со бугарска држава само од
1908 година, Македонците=Македонци со говори од последено доба, кои биле 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 охридские 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.
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 молгоската овца денес
постои во косовскиот сој праменка. Како што косовската била монголска, монголски биле Косоварите.
За доказ може да позлужи 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.
ВМРО- ДПМНЕ ЗА РЕФЕР ЕНДУМОТ НЕ Е ОВЛАСТЕНА ЗА ДА СЕ ГЛАСА ВО ИМЕ НА ИЛЈАДНИЦИ И
ИЛЈАДНИЦИ МРТВИ И НЕРОДЕНИ ГЕНЕРАЦИИ МАКЕДОНЦИ НЕМАКЕДОНЦИ НИВ ДА ГИ БРИШАТ
Европјаните со векови вршеле геноцид на домородците во новоосвоените континенти и земји.Секако,
никој не предначи како Англичаните. Познати се нивните злостори во САД и Австралија, истребувајќи
ги домородците,а на преостанатите им направиле резервати како што во зоолошките градиниживеат
диви животни од туѓо далечно генетско- географско подрачје. Англичаните се познати кои ништо свое
не почитуваат,договорите со Индијанците ги кршат и сè инидијанско истребуваат. Индијанците имале
монголско потекло со ДНК- блискост на Тајван и Кореја, каде што владееле и монголско истребувале.
Расипаноста на Англичаните, поширокоБританците, е таа што по нивниот налог меѓу Шар Планина и
Врање биле колонизирани Монголи.Па Черкезите (500.000) и Татарите (100.000) Русите ги протерале
по Кримската војна (Г. Вајганд-1924). Исто за нив пишат Мекензи-Ибри, Шових итн. Со нив Англија се
бори против Русија, уништувајќи домородците со Хомеров јазик, кој бил словенски (Пасоф- 1815), па
славо-македонски (Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман, браќа на македонските Руси
што го пишел и Јерониј Русо (Мавро Орбини- 1601, објавено дури и во мојата книга за Мавро Орбини)
со јазик како на античките Македонци. САД, Европа и НАТО ги злоупотребуваат Арнаутите (Черкези,
Татари и Шкиптари) со другите не-македонци и македонски изроди на референдум самите да си го
бришат своето име, што досега никаде во светот не се случило.Па следи тој целосно да се бојкотира:
Зошто ВМРО- ДПМНЕ не повикува на бојкот ? Партијата челниците ја направиле лична испостава со
неа да се владее ! Само за потсетување: кога некој одгледувач на кучиња сака да купи куче,како прво
тој бара педигре за да види какво потекло води кучето.Ако кучето нема соодветно потекло на тој сој
или раса, тој тоа куче не го купува и не си го загадува својот двор во кого владее со несоодветен сој
или раса на тоа куче.Вакво нешто мораше да постои во секое здружение,странка-партија која ги дели
луѓето по нешто заедничко од другото не-заедничко.Во случајот, странката ВМРО- ДПМНЕ има цел да
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се одделува од другите ненародни партиии, во кои учествуваат не-македонците, гробари на сè
македонско, македонски изроди со потекло на македонски изроди- крушата паѓа под круша.Само така
во партијата ВМРО- ДПМНЕ немаше да има и непријатели на македонскиот род, кои ќе ги штитеа сите
наши интереси, непопуштувајќи ништо на не-македонците, главно Арнаутите, кои се 100% колонисти,
на кои им следат само граѓански права, а за сè друго, мора да постои 100% реципрочност. Истото се
однесува со Бугарите на Габорис, габор на Габорите=Татарите, и Циганите Грци со циганска бузука...
Бидејќи за вршките, пратениците и советниците на ВМРО- ДПМНЕ никој не се грижел за потеклото и
семејството кое наследно било предавничко, партијата не се залага за бојкот со кого Македонците ќе
се спасат од бришење како Македонци, молчат вршките, пратениците и советниците, со што нашиот
македонски народ е поставен на искушение тој да се бриши од не-македонци и изроди без педигреод
кое сè можело да се прочита.Време е во партијата да не владеат недорастени деца-тие си папаат.
Бидејќи партијата си ја приватизирале поединци, кои ги избркале ветераните, еве што во својот говор
пред Oхриѓани одржан на 12 јуни 1866 година големиот македонски поет Григор Прличев го рекол:
„Кога Господ ти викат чувај се, многу појке ти викат да си ја чуваш таткојната. За тоа колку да бидит
чоек нечесен, пак таткојната му је најмила на векот. Зашчо татко имаме еден, а таткојната је многу
таткој. Мајка имаме една, а таткојната је хилјади мајки. Братја, имаме пет или десет, а таткојната је
неброани браќа. Еден чоек шчо не сиа милвит таткојната појке од татка и мајка, и појке от себеси, тој
не можит да бидит чесен чоек...“.
Marija Vodenska Почитуван (Имењак на мажот ми) Ристо. Твоите научни тези и записи редовно ги следам и веќе станав
зависник за себедоградување од ваков тип на научни теми.Интересни, а до сега не објавувани, барем не до пред две години
,колку што те следам на страницата која ми стана омилена заради твоите прекрасни истражувачки и нааучни објави. Ти
благодарам со надеж дека ќе си ја зачуваме ТАТКОЈНАТА. Цел живот боледувам за изгубената моја ПОСТОЈБИНА,
МАЈКОЈНА -ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА. Сега ноќи непроспани имам, зламисла ме буди ЈАНЅА МЕ ЈАДЕ ако ја загубам И
оваа стожерска ТАТКОЈНА. Овде, во оваа ТАТКОВИНА ги изродив децата, ги порастев внуците и ако крвникот ни ја
заплени оваа наша РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА за нас чаре ќе нема. Грците ќе ветат СЕНЕШТО и јазик и нација а потоа си
носат свои закони за забрана на јазик и националност. Така се случи со МЕМ по делбата на МАКЕДОНИЈА. Има една мудра
изрека од моите родители: „ОД ТУРСКИ КУРШУМ ЌИ УТКИНИШ, А ОД ГРЧКА ПЕНА ( ПИСАЛКА, ЗАПИШАНО)
НЕМА ДА УТКИНИШ ( КУРТУЛИШ)...Г-дине РИСТО, ТИ ПОСАКУВАМ ЗДРАВЈЕ И ЕНЕРГИЈА ЗА ДОБРОБИТ.

БИДЕЈЌИ ВО ЦАРИГРАД ИМА МЕСТО ХОРА СО ЦРКВА , ИЗГРАДЕНА ОД ЈУСТИНИЈАН , А ХОРА ГО
ОБОЖУВАЛЕ СКЛАВИНИТЕ ВО 6 ВЕК , ИСТОВЕТЕН СО ЕГИПЕТСКИ ХОРУС И ИНДИСКИ КРИШНА,
ДО КОГА ...АКАДЕМИЦИТЕ И ИСТОРИЧАРТИТЕ ЌЕ ГИ ЛАЖАТ МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ДОЈДЕНЦИ ?!
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) славо-македонски и за Киндер- Хилгеман само македонски.Овој јазик не се разбирал
со коине (19 век тн.старо-грчки), наследник на старо-египетски: Илијада преведана на коине во 3
в.п.н.е.
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?!
МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ И СЕ РАСНО, НАЦИОНАЛНО И ВЕРСКИ СВЕСНИ . ЕВРОПЈАНИТЕ НИКАКО ТИЕ СО КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ), ЛАТИНСКИ И ГОТСКИ СЕ ОДРОДЕНИ ОД НАРОДНИОТ ЈАЗИК
Македонци како припадници на белата раса тие биле свесни на својата раса, јазикот и културата. 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 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
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Русите- Кримската војна заостанатите Руси ја изгубиле од модерните Англичани. Ова не било сè- тие
Англичани се бореле против Русите. 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,ние Македонците со
Србите...Русите...сме еден те ист народ со ист Хомеров јазик кој бил словенски (германски лингвист
Пасоф- 1815), славо- македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907) и конечно само македонски (КиндерХилгеман). Па место овој народ да се обедини со македонскиот црковно- словенски јазик, тој за САД,
Европа и НАТО мора да се истреби. 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-египетски
во Александрија, кој бил АлександријскиПтоломејов 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.
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 се одродиле:
западно од Германија се романски јазици, а источно од Франција готски јазици со кинг=кенигповрзи 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 (üe)- е како темен вокал во три можности. Во прилопгсе 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 варварски=пелазгиски,
Европјаните се одродиле од тој јазик, кој бил Хомеров, 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 случи- Европа 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...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.
Stojmir Petrov Odlicno rezonirano i prikazano, kade ima golema logika vo nestata, ama seto toa treba da se prezentira poveke vreme,
za da go procitaat poveke lugje, posebno za razlikata pomegju Pravoslavieto i Katolicizmot...Znaci i deneska ni se slucuva istoto, kako
i porano, samo sto e toa poagresivno so nasi kolaboracionisti, zapadot da si ja postigne svojata cel globalizacijata...

НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА КОНСТАНТИН
ЧУЛКАС: ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907). И СО ТОА ШТО КНИГАТА НА ХОМЕР Е
ПРЕВЕДЕНА НА СИТЕ ЈАЗИЦИ ВО СВЕТОТ , А КНИГАТА НА ЧУЛКАС НА НИЕДЕН , Е ДОКАЗ , ВРЗ СÉ
МАКЕДОНСКО, КОЕ БИЛО ПЕЛАЗГИСКО=ТН.СЛОВЕНСКО , ИМА-ЛО ЗАГОВОР .И НЕ СЛУЧАЈНО , ВО
СЛОБОДНИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА СО СЛУЖБЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ПОЗНАТАТА КНИГА
НЕ САМО ДА НЕ БИЛА ПРЕВЕДЕНА , ТАА СЕ КРИЕ - ЛА ОД ЈАВНОСТА. НАВЕДЕНОТО СÈ КАЖУВА:
СО КНИГАТА СЕ ПОТВРДУВА ВЕШТАЧКИОТ НОВ ЕЛАДСКИ НАРОД СО НОВ ЈАЗИК КАТАРЕВУСА ,
ОД 1868 ГОДИНА И ТОА САМО КАКО НАСЛЕДНИК НА КОИНЕ (ВО 19 ВЕК ТН.СТАРО-ГРЧКИ ) -ТОЈ
ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ ОД АЛЕКСАНДРИЈА , СО КОГО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НЕ СЕ
РАЗБИРА- Л. БИДЕЈЌИ ЕЛАДЦИТЕ СЕ НАРОД ОД 1868 ГОД., ВМРО - ДПМНЕ И ДРУГИТЕ ПАРТИИ И
ЗДРУЖЕНИЈА СЕ ОБВРЗАНИ ДА ГО БОЈКОТИРААТ РЕФЕР ЕДУМОТ ВО ПОЛЗА НА ЕЛАДЦИТЕ СО
ИНДИСКАТА БУЗУКА ОД 14- 15 ВЕК - ТИЕ ВРЗ НАС МАКЕДОНЦИТЕ ВРШАТ ГЕНОЦИД СО ВЕКОВИ .
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ОБРАЌАЊЕ НА ИВАНОВ ВО ОН: Единствена вистина е дека ние сме Македонци и нашата држава е
Република Македонија
Обраќање на Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорге Иванов, на 73. сесија на
Генералната дебата во Генералното собрание на Обединетите нации
Почитувани,
Годинава одбележуваме 100 годиниод крајот на Првата светска војна. Лигата на народите требаше
да го чува мирот по Првата светска војна. Но не успеа. Обединетите нации се родија од пепелта на
Втората светска воја и се изградија врз свет уништен од фашизмот, нацизмот, расизмот и
колонијализмот. Усвојувајќи ја Повелбата на Обединетите нации една храбра генерација лидери им
дадоа надеж на обесправените, угнетените, негираните дека можат да го остварат правото на
самоопределување.
Пред 70 години, Универзалната декларација за човековите права стана уште еден зрак на надеж за
човештвото. Оваа надеж стана дофатлива преку работата на Обединетите нации и нејзините бројни
програми. Преку мировните мисии, контролата на оружје, договори за неширење на нуклеарно оружје
и борбата против тероризмот, меѓународниот организиран криминал ние градиме побезбеден свет.
Целите за одржлив развој ни помагаат на глобално ниво да ја фокусираме нашата енергија на
намалување на сиромаштијата, искоренување на болестите, зголемување на достапноста на
образованието, питката вода, хигиената, и создавање можности за младите. Со Парискиот договор
се бориме против климатските промени и се обидуваме да изградиме заедници и општества отпорни
на ризици од катастрофи. Како последица, милиони луѓе денес живеат подобри животи отколку пред
една деценија. Сите овие достигнувања ќе беа незамисливи ако не ги обединевме нашите напори
преку Обединетите нации.
Дами и господа,
Како Претседател на Република Македонија, со право можам да истакнам дека Македонскиот народ
учествуваше во создавањето на поредокот по Втората светска војна. Бевме на вистинската страна на
историјата, бидејќи уште во 1941 започнавме да се бориме против злото на фашизмот и нацизмот.
Македонската држава учествуваше во создавањето на Обединетите нации. Во 1945-та, Федеративна
Демократска Југославија беше еден од основачите на Обединетите нации. Како конститутивна
република со право на самоопределување до право на отцепување, Македонија беше со-основач на
Обединетите нации.
Како држава во состав на таа федерација, учествувавме во донесувањето на Универзалната
декларација за човековите права, во меѓународните пактови за граѓански и политички, за економски,
социјални и културни права со кои се гарантира човековото достоинство, правото на
самоопределување, правото на суверена еднаквост на државите.
На 8 Септември 1991 година, користејќи го сувереното право на самоопределување до отцепување,
на мирен начин ја напуштивме федерацијата што се распаѓаше и прогласивме суверена и независна
Република Македонија.
И токму во тоа се состои големата неправда. Нам не ни беше дозволено да ги уживаме придобивките
на организацијата и документите во чие создавање учествувавме. Нам ни беше оспорено сувереното
право да се именуваме како што сакаме, небаре обична административна област во Грција (што го
носи истото име) има поголемо право во меѓународните односи од една суверена држава како што е
Република Македонија.
На 8 април 1993-та, пред 25 години, Република Македонија стана членка на Обединетите нации. Но,
во оваа заедница на правно еднаквите, Република Македонија беше примена како помалку од
еднаква, со дерогиран правен персоналитет и со повредено право на самоопределување.
Денес, 25 годиниподоцна, процесот на разговори во Обединетите нации треба да заврши со
донесувањето на Конечната спогодба од Преспа за која некои тврдат дека треба да стави крај на
спорот за името со Грција и да го отвори патот за членство на Република Македонија во Европската
Унија и НАТО.
Спогодбата започнува со една возвишена преамбула на чии формулации би и позавиделе и
авторите на Универзалната декларација. Иронично, Спогодбата од Преспа ги крши истите оние
универзални принципии норми на кои се повикува во нејзината Преамбула, вклучително и правото
на човечко достоинство. Од сите прекршени права, би сакал да обрнеме внимание само на едно – а
тоа е правото на самоопределување.
Правото на самоопределување значи дека само нацијата има право на одлучување за својата
судбина, дека никој не е овластен насилно да интервенира во нејзиниот живот, да ги руши нејзините
школи и други институции, да спроведува насилство над нејзините обичаи и навики, да го сотира
нејзиниот јазик или да ѝ ги забранува нејзините права. Правото на самоопределување значи дека
нацијата може да го уреди својот живот во согласност со сопствената волја. Таа има право
автономно да го уредува својот живот. Има право на целосна сецесија (отцепување). Нациите се
суверени и сите се еднакви.
Од правото на самоопределување извира и правото на народот да го одбере своето име и името на
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државата што ја создал. Правото на избор на име е нераздвоен дел од правото на
самоопределување. Само почитувајќи го правото на самоопределување, Обединетите нации се
релевантни за сите народи. Како народ, името Македонци го носиме со векови, а како држава 74
години, уште пред воопшто да постојат Обединетите нации. Нашата приврзаност кон тоа име ја
потврдивме и кога пред 27 годиниго искористивме правото на самоопределување и прогласивме
независна и суверена Република Македонија.
Сепак, Грција со Конечната спогодба од Преспа ни наметнува ново име и бара истото да се
применува erga omnes – и за меѓународна и за домашна употреба. Предвидено е да го промениме
Уставот, при што Грција би била конечниот авторитет што ќе ги одобрува уставните измени. Преку
оваа спогодба Грција ќе добие постојан надзор за тоа како ние ќе се именуваме себе си, но и како
вие, државите-членки на Обединетите нации ќе ни се обраќате нам. Грција се овластува да ги
преименува нашите институции, да ја цензурира содржината на учебниците на нашите деца, да го
спречува правото на граѓаните да го изразуваат својот македонски идентитет. Се регулира
именувањето на нашиот Македонски јазик. Еден многу важен дел од нашиот начин на живот ќе
зависи од волјата на Грција. Тоа е цензура на светот и автоцензура на колективната свест на
македонскиот народ. Тоа е насилство врз нашата историска меморија. Во архивите на Обединетите
нации постојат илјадници страници документи и сведоштва за тоа што Грчката држава им правела на
Македонците во Грција. Сега, со Преспанската спогодба Грчката држава сака да им го направи
истото и на Македонците во Република Македонија. Целта е употребата на името Македонци да ја
ограничи на најмалиот можен простор – а тоа е просторот меѓу нашите две уши, држејќи ја притоа
нашата уста затворена. Тоа е флагрантно кршење на правото на самоопределување.
Но, оваа Конечна спогодба од Преспа е само горчлив плод на едно одамна затруено стебло. Таа е
штетен компромис направен врз основа на Времената спогодба од 1995 година. Во време кога бевме
меѓународно изолирани, Времената спогодба постигната под покровителство на Обединетите нации
требаше да биде гаранција дека Грција нема да го блокира нашето интегрирање во меѓународните
организации. Но, и тука има сериозен проблем. Никој не може да пренесе на друг повеќе права
отколку што самиот ги има. А сепак, со Член 5 од Времената спогодба од 1995 година и процесот
воден во Обединетите нации на Грција и се дозволи да преговара со Република Македонија околу
нејзиното име. Тоа е кршење на правото на самоопределување.
Но, и Времената спогодба не е стебло без корен. Таа произлегува од Резолуциите 817 и 845 на
Советот за безбедност на Обединетите нации од 1993 година. Иако забележува дека Република
Македонија ги исполнува критериумите за членство во ОН содржани во Член 4 од Повелбата,
Советот за безбедност сепак констатира дека се појавила разлика во врска со името на државата и
го условува членството на Република Македонија со привремена референца и со обврска да
разговара за разликата околу името. Таа формулација не е ништо друго освен еуфемизам за кршење
на правото на самоопределување.
И така, доаѓаме до коренот на проблемот.
При приемот на Република Македонија во Обединетите нации е прекршено правото на
самоопределување. Времената и Преспанската спогодба се донесени за да се оправда тоа кршење.
Мора да знаете дека текстот на таа Преспанска спогодба е изготвен без мое знаење и без моја
согласност како Претседател на Република Македонија. Спогодбата повредува одредба од
внатрешното право од фундаментално значење.
Кажано со други зборови, јазолот што започна да се заплеткува со Резолуциите 817 и 845 и со
Времената спогодба, сега, со Преспанскиот договор стана јамка за бесење. Од Република
Македонија сега се бара да изврши правно и историско самоубиство, за да може правното
укинувањето на македонскиот народ да се протолкува како негова сопствена волја. Се прашувам што
зборува ова за глобалното лидерство и споделената одговорност на Обединетите нации?
Дами и господа,
Грција инсистира наметнатото име, а со тоа и кршењето на правото на самоопределување да има
дејство erga omnes. Но, фактите го кажуваат следново. Меѓународниот суд на правдата во пресудата
донесена на 30 јуни 1995 година се има произнесено дека правото на самоопределување има дејство
erga omnes. Оваа многу важна одлука не била земена предвид при изготвувањето на Времената
спогодба три месеци подоцна.
Се вели дека македонскиот е единствен случај во Обединетите нации. Но, во архивите на
Обединетите нации е евидентиран речиси идентичен случај во кој една земја-членка и го оспорува
правото на членство на друга земја-кандидат поради нејзиното име. Велам речиси, бидејќи барањето
на таа земја-членка да се блокира приемот на другата земја било игнорирано од Обединетите нации.
Сето тоа се случува после нашиот преседан.
Прашувам: зошто сево ова не важи во случајот со Република Македонија? Зарем не се сите држави
суверено еднакви? Дали Обединетите нации се порелевантни за едни, а помалку релевантни за
други народи?
Гледаме како одново непринципиелноста на Атина победува над мирољубивоста на Мелос, дека
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посилните го прават она што можат, а послабите она што мораат. Со Преспанскиот договор одново
сме ставени пред свршен чин, во кој ни се вели – помали сте, послаби сте, и затоа мора да го
прифатите ултиматумот на Атина. Наместо наградени, ние сме казнети поради нашата
мирољубивост. Се заборава дека Обединетите нации беа создадени од визионери кои сакаа поредок
во кој и најмалите и најслабите народи да бидат заштитени. Бидејќи почитувањето на правата на
малите народи и држави е барометар за исполнување на меѓународната повелба на човековите
права.
Аристотел тврдеше дека оној што не е дел од полисот е или ѕвер или бог. Она што бил поединецот
за античкиот полис, тоа, на некој начин, е државата за современиот космополис. Грција се однесува
како да не ја обврзуваат правилата на меѓународниот поредок. Со ваков однос, се прашувам во која
категорија Аристотел би ја класифицирал лулката на демократијата денес.
Ако Обединетите нации не се способни да му дадат сила на праведниот закон, тогаш ќе ја озаконат
неправедната сила. А меѓународниот поредок не може да се чува со кршење на меѓународното
право.
Долго време не убедуваа дека нема друг начин освен овој. Но, по плодовите го познавме стеблото.
Преку Преспанската спогодба увидовме дека сме биле доведувани во заблуда да бараме решение
што ќе значи еродирање на правото на самоопределување.
Како да го одмотаме овој замрсен јазол, оваа јамка што ни ја ставаат околу вратот? Одмотувањето
треба да започне онаму каде што се започна – со кршењето на правото на самоопределување.
Виенската конвенција за договорно право многу јасно укажува дека секој договор што е спротивен на
ius cogens нормите е ништовен. Според Член 1, став 2 и Член 55 од Повелбата на Обединетите
нации, една од тие ius cogens норми е правото на самоопределување. Член 5 од Времената спогодба
од 1995 година одредува преговори за правото на самоопределување, што ја прави спротивна на
оваа ius cogens норма. Тоа, дами и господа, значи дека е ништовна целата Времена спогодба од
1995 година, а со самото тоа, ништовна е и Преспанската спогодба што произлегува од неа.
Никој нема право да ја доведува во прашање одлуката на народот да го одбере своето име и името
на државата што ја создал. Бидејќи, таа одлука произлегува од правото на самоопределување
воспоставено како апсолутно право на сите народи.
Само правото на самоопределување, а не неговото кршење, може да има дејство erga omnes.
Почитувани присутни,
Додека зборувам тука, во мојата држава Република Македонија се одбројуваат последните часови
пред референдумот на кој моите сограѓани се повикани да се произнесат за Преспанската спогодба.
Во изминативе неколку недели Република Македонија ја посетија повеќе високи странски
претставници. Знам дека многумина од нив искрено сакаат да и помогнат на Република Македонија
да стане дел од Европската Унија и НАТО. И од срце им благодарам за нивните добри намери. Но, се
плашам дека и тие биле доведени во заблуда. Нивната порака е дека ако референдумот не успее и
ако Преспанската спогодба не се прифати, тогаш не треба да се надеваме на членство во НАТО и во
Европската Унија. А јас ги прашувам – ако ни ја земете надежта, што ќе ни остане? Помогнете ни со
тоа што ќе го деблокирате процесот за членство на Република Македонија во НАТО и во Европската
Унија без да го кршите правото на самоопределување.
Многумина од нив ги убедуваат македонските граѓани да ја прифатат грчката спогодба. Нив ги
прашувам, дали тие би прифатиле да го дерогираат право на самоопределување на нивните
сопствени народи и држави? Дали тие би прифатиле мешање во нивните внатрешни работи,
нарушување на сувереноста и политичката независност? Зошто тогаш од нас се бара да прифатиме
нешто што никој во светот не би го прифатил?
Не не убедувајте да јадеме од овој отровен плод. Крајно време е отровното стебло, сосе неговиот
отровен плод, да бидат отстранети.
Затоа, во овие последни часови пред референдумскиот молк, сакам да упатам и порака до моите
сограѓани во Република Македонија.
Гласањето на референдум е ваше право, а не обврска. Во согласност со Член 7, став 3 од Законот за
референдум, „никој не може да биде повикан на одговорност за гласање, односно негласање на
референдум.“ Секој граѓанин има право да одлучи како ќе постапува во однос на овој референдум,
да излезе и да гласа, или, пак да не излезе и да бојкотира.
Како што референдумот на 8 Септември 1991 доведе до сувереност и независност, така овој
референдум на 30 септември може да доведе во состојба на потчитеност и зависност спрема друга
држава.
Ако овој референдум биде успешен во согласност со законот, тогаш не само што се менува името на
постојната држава, туку се создава нова, полусуверена држава, со ново име и нов внатрешно-правен
и меѓународно-правен идентитет. Ќе бидеме држава само по име, но не и по суштина, бидејќи друг ќе
ни го регулира начинот на живот.
Но, доколку овој референдум не е успешен, тогаш се отвора нова можност. Можност да разговараме
и да ги разгледаме новите опции за решавање на прашањето во согласност со меѓународното право,
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преку почитување на нашето фундаментално право на самоопределување. Да го обновиме
националниот консензус што го постигнавме на почетокот на независноста.
Не е потребна храброст за да се капитулира. Храброста е потребна за да се истрае во
остварувањето на правото на самоопределување и зачувување на суверенитетот и независноста на
државата. Храброста е потребна за да се каже вистината.
Овој 30 септември е одлучувачки за нашата иднина. Но, истовремено, во нашата традиција, со
векови наназад на 30 септември се празнува верата, надежта и љубовта, кои произлегуваат од
мудроста.
Не губете ја вербата во себе, бидејќи од вас зависи иднината на Република Македонија. Не губете ја
надежта и патриотската љубов кон Република Македонија, бидејќи само како суверена и независна
држава таа ќе биде заштитник на вашата слобода и вашето човечко достоинство. Јас како граѓанин
веќе ја донесов мојата одлука. На 30 септември нема да излезам да гласам. Верувам дека и вие,
моите сограѓани ќе донесете мудра одлука.
Истовремено, ви се обраќам вам, претставниците на државите-членки на Обединетите нации. Овој
ирационален спор има штетни последици по Република Македонија и нејзините граѓани. Поради
грчките блокади, нам ни се одзеде правото на просперитет. Сето тоа, за жал, се одразува на
одржливоста на македонското мултиетничко, мултирелигиско и мултијазично општество. Општество
кое изминативе 27 годиниактивно придонесува за мирот, стабилноста и безбедноста во регионот и
Европа.
Позицијата на официјална Атина не само што е спротивна на меѓународното право и на одлуката на
македонските граѓани, таа е спротивна и на волјата на речиси 140 држави-членки на Обединетите
нации кои на Република Македонија и го признаваат фундаменталното право на самоопределување
и и се обраќаат под нејзиното уставно име.
Како Претседател на Република Македонија ги повикувам сите држави кои веќе ја признале
Република Македонија и воспоставиле дипломатски односи под нејзиното уставно име да не ги
менуваат своите одлуки. Покажете ја својата сувереност со тоа што ќе останете доследни на
сопствените принципиелни одлуки што сте ги донеле без притисоци. Помогнете ни со тоа што ќе
бидете чувари на нашето право на самоопределување, чувајќи го со тоа и вашето право на
самоопределување.
Современата историја покажа дека Балканот е родното место на преседаните. Ако со нас се прават
штетни преседани со кои се ограничува нашата сувереност и политичката независност, тогаш
прашање на време е кога ќе бидат применети и во некои од вашите држави.
Што зборува сево ова за релевантноста на Обединетите нации за сите народи, за лидерството и
споделената одговорност?
Отсекогаш сум се залагал и суштински сум придонесувал за градење на вистинско и трајно
партнерство меѓу Република Македонија и Грција и пријателство и доверба меѓу македонското и
грчкото општество. Но, ако единствениот начин да се задоволат ирационалните барања на грчката
страна е со наметнати мерки кон македонската страна, она што добиваме се односи без доверба.
Овој договор не ги приближува, туку ги оддалечува македонскиот и грчкиот народ.
Грчкото и македонското општество треба да научат како заеднички да живеат и покрај нивните
најдлабоки разлики. За да имаме вистински, траен и одржлив договор, потребен ни е дијалог наместо
монолог, аргументирано убедување, наместо присилно наметнување, взаемно почитување, наместо
негирање.
Само поддржувајќи таков фер пристап, Обединетите нации ќе бидат релевантни во нашиот случај, и
ќе покажат лидерство и споделена одговорност. Бидејќи, Обединетите нации ќе бидат релевантни
само ако ги почитуваат сопствените принципи.
Драги пријатели,
Можеби, додека уште зборувам, веќе се пишуваат изјави во кои ќе се осуди овој мој говор. Најчесто,
првата реакција на вистината е омразата. Вистината ги разобличува лагите, ги открива
неисполнетите ветувања, ја разоткрива нечистата совест. А има многу нечиста совест во однос на
македонскиот случај. Но, вистината ослободува и овозможува да се признае вината, да се поправат
грешките, да се исцелат раните од прекршувањето на нашето фундаментално право на
самоопределување и правото на човечко достоинство.
А единствена вистина е дека ние сме Македонци и нашата држава е Република Македонија. И
почитувајќи ја таа единствена вистина за нашиот идентитет, вие го почитувате нашето човечко
достоинство кое е дел од темелот на слободата, правдата и мирот во светот.
Ви благодарам.
(Денешен весник- 27.09.2018)
АТИНА СО ЦРКВИ ПОД СОБОРНАТА ЦРКВА СВ .ДИМИТРИЈА - БИТОЛА БИЛА 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
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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 плати баварскиот долг за Атина, како Втор Минхен со градби со
ист нацрт како градежите на Минхен- резиденцијата итн. Не само тоа, дури баварското знаме познато
како еладско. Тогаш во Атина и поширокоЕлада народен јазик бил само Хомеровиот јазик, кој според
германскиот лингвист Пасоф (1815) бил само словенски, за грчкиот лингвист Чулкас (1907) само еден
славо-македонски и за Киндер- Хилгеман само македонски од кого произлегле словенските јазици. За
доказ дека Еладците биле само Словени во Елада постоел темниот вокал (Фасмер), се говорело со
словенски акцент (Фалмерајер), дури на Хомеровиот Крит постоеле словенски поими пред инвазијата
на Словените од ненаселените Заткарпати. А Македонците ДНК се блиски само на Хомеровиот Крит.
За време на првиот грчки крал Отон, баварскиот принц, службен јазик биле покрај коине кој потекнал
од Александрија, наследник на староегипетски со кого не се разбира Хомеровиот јазик, и германскиот
протестантски јазик на Лутер.Бидејќи Григор Прличев бил дефтер Омер, дефтер=де фтер=втор Омер
тој пишел 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.
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 пишел 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.
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.
Karolina Risteska Ѓорѓија Пулевски се гордее со тебе Risto Ivanovski Македонецот 100
Blagojce Stojanovski rotchajalds ja kupuvat federalnata banka na amerika dolarot postanuva privatna sopstvenost nivna poslem 1927
go zemat kormiloto vo amerika i sve do denes e voniv.. amerika e pod okupacija 90 godini.. zatoa sve poslem 30 setite se menuva..
rabotat na sozdavanje golema drzava hazarska sose mediteranot i jadranot.. pola od zemjata ja imat iskupeno.. ako nepostoi
Makedonska nacija znachi balkanot e zemja bez stopan i koj ke plati ke bide gazdata..
��
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Р .МАКЕДОНИЈА СО ИСТ УСТАВ КАКО ДРЖАВИТЕ НА ЕВРОПА , САД И НАТО СО МАКЕДОНСКИОТ
НАРОД И ЈАЗИК- АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) КАКО МАЦИНСТВО БЕЗ ЈАЗИКОТ
Сведоци сме што САД, Европа и НАТО со закани Р.Македонија сакаат да ја приклучат кон себе, а без
тие на Македонците да им дозволат каде тие самоволна а без принуда и закани сакаат да бидат и да
си се приклучат,како независна балканска држава како јаболко на раздорот на Балканот или со за
нас братска Русија со ист јазик,според Еремиј Русо, Русите имале со ист јазик како античките
Македонци.
Место САД, Европа и НАТО нас да не уништуват, посебно САД која во 1928 година Македонците како
такви ги признала, а во 2018 година таа сака Македонците да ги бриши поврзано со Ротшилди, кои во
1927 година ја купиле федералната банка на САД сè живо да истребат,посебно Македонците постари
од Евреите, види моја истоветна книга, сите тие наведени ќе мораат да ги почитуваат своите устави,
и како членки на Европа и НАТО на Македонците ќе им дозволат тие својот устав да го всогласат со
на сите во САД и Европа, само Македонците да бидат државнотворен народ- другите се дојденци и
колонисти, само македонскиот јазик да биде државнотворен- другите биле и ќе останат малцинства.
Ова е применото право во САД англиски, Британија англиски, Шпанија шпански, Франција
француски ...Грција грчки, Шкиптарија шкиптарски без да се употребува јазикот на ГегитеШкиптарите и Гегите меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и сè до денес меѓусебно не се
разбираат. За пример е Франција со околу 50% Французи со службен француски јазик.Бидејќи
Франција поседува германски дел, во него германски се учи само во основното училиште. Ова не
може да важи за Шкиптарите кои во Р .Македонија се 10% (под 1,5%) со Геги 90%, затоашто тие се
турски колонисти, а не домородни.
Во колку Шкиптарија сака во Р.Македонија да се изучува шкиптарски јазик, мора да постои потполна
реципрочност- колку илјади Македонци во Шкиптарија изучуваат македонски, исто толку и Арнаути...
Благодарение на силеџиското однесување на Арнаутите со просто мнозинство да се избере арнаут=
одметник Претседател на Македонското собрание и Двојазичноста во Р.Македонија, со истото просто
мнозинство Македонците ќе го укинат расистичко- фашистичкиот Рамковиот договор кој во цел свет
важи само во Р.Македонија. Со влегување во Европа и НАТО со Шкиптарија со 100% реципрочност.
Само така Р .Македонија ќе биде македонска како што Шкиптарија е само на Шкиптари- на никој друг.
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АКО ЕВРОПА И НАТО ГИ САКА МАКЕДОНЦИТЕ СО НАШИОТ СЛОБОДЕН МАКЕДОНСКИ ДЕЛ, ТИЕ
ЌЕ МОРААТ ДА ЈА ПРИМАТ МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА САМО КАКО Р .МАКЕДОНИЈА , СО СВОЈОТ
МАКЕДОНСКИ НАРОД КОЈ САМО ТОЈ Е ДРЖАВНОТВОРЕН НАРОД ВО МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВА
Р .МАКЕДОНИЈА, СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КАКО ДРЖАВНОТВОРЕН , А СИТЕ ДРУГИ КАКО
ТУРСКИТЕ КОЛОНИСТИ 90% ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) СО 10% ШКИПТАРИ И ДОЈДЕНЦИ СИТЕ
КОИ НЕ СЕ МАКЕДОНЦИ ДА СЕ МАЛЦИНСТВА СО ГРАЃАНСКИ ПРАВА КАКО ШТО БИЛО, Е А И ЌЕ
БИДЕ ВО ЧЛЕНКИТЕ НА ЕВРОПА И НАТО. ПА ВРЕМЕ Е МАКЕДОНЦИТЕ ПОВЕЌЕ ДА НЕ ИМ БИДАТ
ВО СВОЈА Р .МАКЕДОНИЈА ЗАЛОЖНИЦИ НА АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) КОИ
МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ПРАВОСЛАВНИ СО ВЕКОВИ ГИ ПРОТЕРУВААТ , УБИВААТ, МАСАРКИРААТ ...
НИВНИОТ ГЕНОЦИДЕН ГЕН СЕ ПОТВРДИ ВЧЕРА (30.09.2018) НА РЕФЕР ЕНДУМОТ СО КОГО ТИЕ
КАКО ТУРСКИ КОЛОНИСТИ ОД 19 И 20 ВЕК САКАА ВО 21 ВЕК ДА БРИШАТ СÈ МАКЕДОНСКО, СО
ПОЛНЕЊЕ НА ГЛАСАЧКИТЕ КУТИИ ЗА НИВНАТА МУСЛИМАНСКА=ТУРСКА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА СО
ШКИПТАРСКИ МОНГОЛСКИ ЈАЗИК СО КОГО ТИЕ КАКО И ТУРЦИТЕ ГРЕШАТ СО НАШИТЕ РОДОВИ
Risto Ivanovski "Katalonija lani imashe referendum za nezavisnost. ZA nezavisnost bea 92% od glasachite, no izleznosta beshe 43%.
EU toj referendum go proglasi za propadnat. Vo Makedonija go proglasija za uspeshen so 36% izlezenost".

ИАКО ГЕРМАНЦИТЕ И ФРАНЦУЗИТЕ КАКО ФРАНКИ ИМАЛЕ ИСТО ПОТЕКЛО СО МАКЕДОНЦИТЕ
(ФРЕДЕГАР 7 ВЕК ), ТИЕ НЕ НИШТАТ САМО НАС МАКЕДОНЦИ СО 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 меровинг
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 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 домороднисо Хомеров јазик кој бил славо- македонски (Чулкас ...).
Па следи Самуил со еден непознат брат со франкот крал Отон I говореле 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 20 и 21 век.
САМО ЗАРАДИ ДВОЈАЗИЧНОСТАСО МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ЗА ТРИТЕ АРНАУТСКИ
НАРОДИ КАВКАЗКИТЕ ЧЕРКЕЗИ , ЦРНОМОРСКИТЕ ТАТАРИ И БАЛКАНСКИТЕ ШКИПТАРИ АМА И
СПОГОДБАТА СО НА ГРЦИТЕ СО ИНДИСКИОТ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ ДА СЕ УНИШТИ
СÈ МАКЕДОНСКО, ДЕЛО НА АРНАТСКАТА СО НА МАКЕДОНСКИТЕ ИЗРОДИ СДСМ ВО СОЈУЗ СО
УЧКА АРНАУТСКИ ПАРТИИ НА УЧК АНАУТИТЕ КОИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО 19, 20 И 21 ВЕК УЧКА
ИМ СЕ КАЧИЛЕ И КАКО ПИЈАВИЦИ ЈА ДОИСЦИЦУВААТ НАШАТА МАКЕДОНСКА КРВ , КОЈА КАКО
ПРАВОСЛАВНА МОРА ДА ИЗЧЕЗНИ , ПОДРЖУВАНА ОД ВАТИКАН, ЕВРОПА , САД И НАТО, ЈА
ИСКЛУЧИЈА ВМРО - ДПМНЕ ОД СИТЕ ДЕЈСТВИЈА ВО ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНСКО
СОБРАНИЕ , АРНАУТ=ОДМЕТНИК, ДВОЈАЗИЧНОСТА И КАПИТУЛАНСКА СПОГОДБА СО НОВИОТ
ГРЧКИ НАРОД САМО ОД 1868 ГОДИНА, СО НОВ ЈАЗИК, А ДА СЕ ИСТРЕБИ МАКЕДОНСКИОТ СО
ХОМЕРОВ ЈАЗИК (ЧУЛКАС- 1907), СО ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА. ПОРАДИ НАСТАНАТАТА
СОСТОЈБА ИСКЛУЧЕНАТА ОД СÈ ВМРО- ДПМНЕ НЕ СМЕЕ ДА УЧЕСТВУВА ВО НИШТО ПОВЕЌЕ
СО СДСМ И УЧК- УЧКА ПАРТИИТЕ, ТУКУ ТАА ДА СЕ ЗАЛАГА САМО ЗА ЕДНО- САМО ИЗБОРИ . ПА
КАКО ШТО ПРЕДАВНИЦИТЕ НА СДСМ И УЧК УЧКА ПИЈАВИЦИ ПАРТИИ НА МАКЕДОНСКАТА КРВ
КАКО ПАРАЗИТИ СО ВЕКОВИ ВРЗ МАКЕДОНСКИ ПРАВОСЛАВЕН КАПИТАЛ САМО СО ПРОСТОТО
МНОЗИНСТВО НА СДСМ И УЧК ПАРТИИТЕ ДА СИ ГО ПРИЛАГОДАТ УСТАВОТ НА Р .МАКЕДОНИЈА
КАКО ВО ЕВРОПА И САД, ДРЖАВНОТВОРЕН НАРОД ВО Р .МАКЕДОНИЈА ДА БИДЕ МАКЕДОНСКИ
НАРОД СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО БРСЈАЧКИ ГОВОР КОЈ СЕ ГОВОРЕЛ ВО ЕГИПЕТ ОД
ПЕЛАГОНЦИТЕ ПТОЛОМЕИ СО БИТОЛСКИ ГОВОР ,СО ПИСМО ВО КАМЕНОТ РОЗЕТА ВО ЕГИПЕТ ,
БАЛКАНОТ, ПОДУНАВЈЕТО И РУСИЈА - ИСТИ ЗНАЦИ СО ИСТО ЗНАЧЕЊЕ (ГЕНАДИЈ ГРИНЕВИЧ),
СО ШТО СЕ ДОКАЖУВА, РУСИТЕ , ПОДУНАВЦИТЕ, БАЛКАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГИПЕТ
БИЛЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО ЕДЕН ТЕ ИСТ ЈАЗИК . НЕ СЛУЧАЈНО , ЕРЕМИЈ РУСО ЗАПИШАЛ,
РУСИТЕ ГОВОРЕЛЕ СО ИСТ ЈАЗИК КАКО АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ (МАВРО ОРБИНИ - 1601)... ДА
СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ МАКЕДОНЦИ, ДА ЖИВЕЕТЕ СЛОБОДНО ВО Р .МАКЕДОНИЈА , СЛОБОДНО
ОД ЗАЛОЖНИШТВОТО НА АРНАУТИТЕ СО ВЕКОВИ И РОПСТВО НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИЈА
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ДА СТЕ СРЕЌНИ МАКЕДОНЦИ КАКО МАКЕДОНСКИ НАРОД СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КОЈ
Е КАКО ШТО БИЛ ЈАЗИКОТ НА БЕЛАТА РАСА СО СВОЕТО ДАТИВНО У 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 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.

БЛАГОДАРАМ ЗА ИСКРЕНИТЕ РОДЕНДЕНСКИ ЧЕСТИТКИ: 341

Ваквиот број се содржи од 243 од ФБ- честики, 40 пораки лично до мене и 58 коментари од насловот.
Наведениот напис го сакаат 139 мина со коментари 58 мина: на 04.10.2018 вкупно пријатели се 4240.
МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ДОМОРОДЦИ, САМО ЧЕДА НА БЕЛАТА РАСА . СЛЕДИ РАСА =НАРОД=ЈАЗИК .
БЕЛАТА РАСА БИЛА ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО ЕДЕН ТЕ ИСТ ЈАЗИК КОЈА ДЕНЕС ЈА ИМА НА СИТЕ
КОНТИНЕНТИ. ЈАЗИКОТ БИЛ КАКО МАКЕДОНСКИ НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ВО МАКЕДОНИЈА
СО МНОШТВО ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА, ПОЗНАТ КАКО ХОМЕРОВ ЈАЗИК ЗА СЛОВЕНСКИ
(ПАСОФ- 1815), ПА САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС- 1907) И САМО МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР ХИЛГЕМАН). АКО ЕВРОПА И НАТО САКААТ НАС МАКЕДОНЦИТЕ ДА НЕ ПРИМААТ КАЈ СЕБЕ , ВО
ЕВРОПА И НАТО, ПОСТОЈАТ УСЛОВИ КОИ ГИ ПОСТАВУВАМЕ САМО НИЕ - МАКЕДОНЦИТЕ , А ТИЕ
СЕ САМО КАКО НАША Р.МАКЕДОНИЈА,САМО СО МАКЕДОНСКИОТ ДРЖАВНОТВОРЕН НАРОД, СО
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ДРЖАВНОТВОРЕН . ПА НЕ - МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМО МАЛЦИНСТВА
КАКО ШТО Е ВО СИТЕ ДРЖАВИ НА ЕВРОПА И НАТО. ЗА ТРИТЕ АРНАУТСКИ НАРОДИ КАВКАЗКИ
ЧЕРКЕЗИ , ЦРНОМОРСКИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ, СО 90% ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ ) И САМО 10%
БАЛКАНСКИ ШКИПТАРИ СО МОНГОЛСКИ ЈАЗИК, НЕМА МЕСТО ВО УСТАВОТ НА Р .МАКЕДОНИЈА .
ПА ИСТОТО Е ВО ФРАНЦИЈА СО 50% ФРАНЦУЗИ - СИТЕ ФРАНЦУСКИ НАРОДИ СЕ ДОМОРОДНИ.
СО САМОТО ОТФРЛУВАЊЕ НА АРНАУТИТЕ ОД УСТАВОТ, ТИЕ ВО 21 ВЕК НЕМА ПОВЕЌЕ ДА СЕ
ГЕНОЦИДНИ КАКО ШТО АРНАУТИТЕ КАКО ТУРСКИ КОЛОНИСТИ БИЛЕ ВО 19 И 20 ВЕК . НИВНИТЕ
ИМОТИ ДО 1913 ГОД. НЕМАЛЕ ДОКАЗ ЗА СОПСТВЕНОСТ, КОЈ БИЛ ПРИСВОЕН ПРАВОСЛАВЕН ...
ЗА ВМРО- ДПМНЕ ДА Е ОПШТА МАКЕДОНСКА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЈА ТАА ТРЕБА ДА ГИ ТУЖИ ЗА
ГЕНОЦИД ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИЈА , БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА ОД 1913 ГОДИНА С È ДО
ДЕНЕС,А АРНАУТИТЕ ЗА ГЕНОЦИДОТ ВО 19, 20 И 21 В .- ИСХОДОТ НЕ Е БИТЕН ТУКУ ГЛАСНОСТА
Нема материјален доказ/наод за преселби на Словени северно од реката Дунав во Македонија. Секој
кој тоа го пронајде е за Нобелова или друга награда. Прокопиј (6 век) пиши Склавини,а склавата била
област. Најстарата била онаа на реката Дунав, која била погранична во служба на Источноторимско
Царство.Нејзиното создавање се должи од времето на Константив Велики- за негово време се преоѓа
од легии во гранични единици. Јазикот на Склавините бил варварски, кој бил пелазгиски. Или инаку
кажано Хомеров јазик. Тој, според германскиот лингвист Пасоф (1815), бил само словенски јазик, пак,
за грчкиот лингвист (Чулкас) само славомакедонски и Киндер- Хилгеман само македонски. Овој јазик
не се разбира-л со коине (тн.старо-грчки) кој бил Александријски Птоломејов јазик, од 300- та г.п.н.е.,
кој произлегол од староегипетски. Исто така, Хомеровиот јазик не се разбира-л со од коине настанати
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јазици катаревуса, во употреба од 1868 година, ниту димотики од 20 век. Со двата последни јазика
Македонците под окупација на Грција, од 1913 година, а воглавно се одродиле од 1981 година кога
Елада Европа ја прими, таа финасираше да се отворат безсплатни школи за учење на грчкиот јазик
само за Македонците итн. Македонците од таа англиско- германска држава беа протерувани, нивните
имоти ги превзеле Кавказците Грци припадници на Цариградската патријашија кои говореле турски...
Султанот ја укинал Охридската архиепископија 1767 година, а од 1870 година создал Бугарска црква
(Егзархија), за православните (Грци и Бугари) меѓусебно да се истребуваат. Тогаш постоело Бугарско
кнежество кое било султаново. Во кнежеството службен јазик бил говорот од Варна, кој Македонците
не го владеле. Тоа важело за Григор Прличев, а Рајко Жинзифов бил лош поет на бугарски јазик. Ова
било повод, Григор Прличев да ги тера своите, тие да пишуваат на брсјачки говор, денес македонски
јазик. Во 2/2 на 20 век во Бугарија бил внесен втор бугарски говор, кој бил западен. Па бидејќи секој
народ има по еден јазик, двата бугарски јазика се за два бугарски народи меѓусебно недоразбирливи.
Со окупацијата во 1913 година, Македонците се прогонувани, затворани итн. и двоструко одродени...
Фашистичка Бугарија за време на Втората светска војна Македонците од српскиот дел на Македонија
како борци за ослободување на Македонија ги затвора, убива...-и пречела македонската посебност...
Шкиптарија со Шкиптари, кои во 1913 година немале национално чуство, со шкиптарски јазик кој е и
монголски со први школи од 1924 година (Вилкинсон), Македонците во неа ги одродувала, затворала
итн. Тие сè до денес немаат никакви национални прави, спротивност на Арнаутите (Черкези, Татари и
Шкиптари), како 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари во Р .Македонија, турски колонисти итн.
На просторите во Р.Македонија Македонците како православни 19 и 20 в. биле протерувани, убивани
и масаркирани, што продолжило и во 21 век, зашто е пишувано. Па тие биле злото на православните.
Бидејќи во српскиот дел на Македонија е Н.Р. (С. Р.) Македонија, со Србија и Р .Македонија е историја.
ГЕНОЦИДОТ НА АЛБАНЦИТЕ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ- МАКЕДОНЦИТЕ ДА ГИ ТУЖАТ АЛБАНЦИТЕ
Албанците се дворасно- двоконтинентални претставени од Геги воглавно Азијати (Черкези и Татари),
колонизирани во последните векови, и Шкиптари (Тоски) 100% одродени тн.Словени со сите- нашите
тн.словенски гласови, македонското ѕ, со презимиња кои завршуваат со брсјачкото дативно у како и т
за трето лице еднина, а и гласовите на Вук Караџиќ-тој творел во 19 век. Се потврдува, шкиптарскиот
јазик бил само нов, а и мешан- според Г.Мајер јазикот содржел татаро- турски елементи (монголски).
Тие 90% Геги со 10% Шкиптари ги обединал со шкиптарскиот јазик само Ј. Б . Тито во СФР Југославија.
1. Хенри Ноел Брејслфорд (1905), Македонија, Култура, Скопје, 2003, на стр. 149, пиши: последните
два века имало постојано движење на Албанците- муслимани кон Исток.Полумесечина на Албанците
повеќе им донела „отколку што изгубиле под Крстот“. Албанците со крадење станале нај-богати.
2. Стр. 342: „Споредбата меѓу Курдите и Албанците е секако толку очигледна што довело до општ
впечаток дека Албанците се свирепи фанатици кои ги истребуваат своите соседи-христијани,
потчинувајќи и се на својата религиозна омраза. Ова тешко би можело да се каже дури и за
Курдите ... Но тие секако станаа орудие на едно движење на фанатизмот и сторија се што е во нивна
моќ за да го заслужат името...“.
3. Албанците биле/се само турски-исламски тн.народ, најкрволочен врз домородците-Православните.
Ова се потврдува според авторите. Таков бил Г.Вајганд- населението повеќе ги сака Турците отколку
Албанците. Според него, најѕверски биле Черкезите и Татарите, страв и трепет каде што тие дојдат...
4. Па еве што пишело француското чедо: Виктор Берар вели: „Преводувањето на ислам не било дело
на владата туку на големите поседници. Околу половината на 18. цели покраини биле обрезани со
наредбата на албанските бегови... Словените кои живеат покрај Преспанското Езеро добиле наредба
околу 1740 година во тек на три дена да се потурчат. Албанците биле најголеми посланици на полето
на исламизацијата“. Сите кои не го прифатиле исламот, следел само ножот и пушката на Албанците.
5. Арнаутите биле Одметници. Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на
Арнаутите, во 1795 година до солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите
никогаш немало Албанци. Тој во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата
земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши
намери, да прават ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го
уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните
дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на
побединците..!“. Ова што го напишал султанот, тоа важело не само во 19 век, тоа било и во 20 век.
6. Grizebach, Reise durch Rumelien und nach Brusse im Jahre 1839, Bd. II, Götingen, 1841, 305...пиши за
Арнаутите е само див и полудив и агресивен народ,(само за) пакости, убиства и грабежи...претпочита
безвластие и беззаконие.(Па тие се само) диви луѓе, диви орди, полу диви разбојници и стралишта со
карактеристична дива црта...Ова се совпаѓа со она што го пиши Густав Вајганд (1924),Гегите во
однос на Тоските се понеинтелегентни, диви и разбојници. Нивни водачи во се останале
Тоските.Бидејќи во се биле најбитни водачите, на водачите им следат многу подолги и пожестоки
казни за сите злостори.
7. Густав Вајганд (1895), Аромуни, Белград, 1995, на стр. 39, наведува : „Еден ден...во Струга, каде
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бевме следниот ден...Расположението на муслиманите спрема христијаните, а посебно спрема
странците, е сосем другчие отколку во Македонија или на брегот. Овдешните муслимани најчесто се
Албанци. Меѓу нив има мошне малку Турци. Овие Албанци се сирови, осиони луѓе кои себе си
дозволуваат секое злодело спрема христијаните да остане неказнето, додека турската власт од
страв од слабост и страв, а и затоа што не сакаат да ги расипуваат односите со влијателните бегови,
сите тие мирно посматраат ...“. Ова се совопаѓа и што Г.Вајганд (1924) во „Македонија“ пиши, народот
повеќе ги сака Турците отколку Албанците кои сеат страв и ужас,потврдено од Султан Селим и други.
8. Remerand Gabriel, Ali de Tabelen, pacha de Janina 1744- 1822, Paris, 1928, на стр. 68 пиши, како Алипаша Тепелин ги истрабувал православните Сулиоти со својот калуѓер Самуил . Па како ? Тој сите си
ги убил. Како ? Едноставно- тој сите нив ги убил ! И тоа така што „едните живи ги одрал, другите живи
ги пекол, а најсреќните ги заклал . На жените им ги отворал стамаците вадејќи ги нивните плодови и
сечејќи ги на парчина“. Ваквата несреќа ги задесила и Македонци кои како православни морале да го
примат исламот , инаку им следела само смрт. Не смрт со куршум в чело, туку крвава смрт маченичка
албанска која до денес нашиот народ ја доживува . Само за потсетување на режењето на кожите на
мавровските работници, на нив ставање крст итн.- смрт за Православните .
9. Стр. 79: Не само што тој ги истребувал православните , нашиот православен род, тој ги масакрирал
и Французите. Тој наредил на мртвите да им се отсечат главите со нив да се направи кула:
„Утредента в зора е прикажан ужасен призор на Турко- Албанците на бојното поле, од главата
исечени од труповите на француските војници, подигнале пирамида...Се раскажува дека црниот
џелат кој ги сечел главите на тие несреќници исцрпен од уморот и задахот на крвта паднал на телата
на своите жртви и издахнал пред очите Алиеви. Али наредил да им се поштеди животот на осморица
француски офицери и на 147- мина војници и подофицери... овие несреќници биле натерани со
тепање да ги одерат главите и да ги засолат и да ги стават на своите плеќи во вреќите, кои ги
натовариле. Носејќи го тој ужасен трофеј се одведени во Јанина каде светината ги дочекала со
камења како криминалци. Оттаму се упатиле во Цариград по најоштрата зима и низ планините на
северна Грција: многу од нив не стигнале до крајот на патот, умирале од зимата, гладот и заморот.
Кога некој од тие вистински маченици би давал знак на слабост еден од придружбата би го фрлил на
земја, би му ја отсекол главата, која потоа би била фрлена во вреќата која ја носел некој од неговите
другари“. Цитат стр. 61
10. Освен Али-паша Јанински, злосторници биле и многу други паши врз Македонците во Македонија.
Сите тие биле водачи на прогонување на се македонско, православно, зашто многу е пишувано.
11. Брејслфорд (1905), на стр. 149, вели: „...Тешко е да се добијат статистички податоци, а селаните
не сакаат да прават обопштувања на оваа тема, но ќе ти кажат дека таа и таа албанска селска
населба била створена пред околу осумдесеттина години, или пак, дека некое село порано си ја
поседувало сопствената земја и било населено само од ...(Православни), пред околу педесеттина
годинисе предало на некој си албански главешина. Оваа работа во западната половина на
Македонија продолжува постојано, барем веќе два-три века, а процесот се уште не е завршен.
Најзабабележително е на север, и во подрачјето кое некогаш било средиште на српскиот род...“.
12. Стр. 222: „...на 3-ти август, рускиот конзул во Битола, г. Ростовски...“ го убил еден Албанец. „...Ова
за период од четири месеци била втората жртва меѓу рускиот конзуларен персонал во Македонија
(првиот случај било убиството на Г. Стребина во Митровица) и се разбира преку тоа не можело да се
помине. Никој не помислувал да бара казнување на силеџиите кои биле одговорни за колежите во
Смрдеш и Битола, но како што еднаш ми забележа еден Македонец ‘Европската крв е скапа’...“.
Очигледен заговор врз Православните,браќа на Русите, чие православие еднаш мора да се истреби.
13. Затоа Рене Пинон кажува: „1906 година тетовската долина Полог имала една четвртина албанско
население и три четвртини бугарско (под султановата Бугарската егзархија во Цариград, Р .И.), само
четири годиниподоцна пропорците се обратни“, објаснувајќи го: „Заблагодарувајќи на својата пушка
Албанецот се дочепкал до земјата која му се допаѓала“.
Бидејќи Гегите не биле познати во 18 век, туку само во 19 век, што се среќаваат и кај Григор Прличев,
преѕверско би било да се обвинуваат Гегите како Азијати (Черкези, Татари...), затоашто тие меѓу Шар
Планина и Врање биле колонизирани само во 19 век. И следи Шкиптарите како војни лица во Преспа
извршиле злосторнички чин,а тогаш во Преспа немало никакви Шкиптари.Како што преспанците биле
само македонски православни браќа, истото било и со македонските православни браќа во Полог
14. Густав Вајганд (1895), на стр. 41, за во Охрид вели: ...Еден кројач „на некој Албанец му сошил
одело и кога овој се појавил кај кројачот, овој му рече дека може да му го предаде оделото само за
готовина оти има доста издатоци и оти е сиромашен. Поради ова Албанецот го обзеде страшен бес,
те извади пиштол и го опали спрема кројачот, и го спасило само тоа што пратилецот правовремено
го фатил Албанецот за рака и го подигнал во вис. Кројачот побегна во својот стан. Два дена после
овој случај била свадбата кај роднината на овој кројач, кој од страв не смеел да оди, ама тоа не му
пречело на Албанецот таму да се упати со оружје в рака. Љубезно го повикале да им биде гостин на
ручекот. Ладно одбил, се шетал во двориштето таму- ваму и на крајот седнал на прозорот откаде
можел да ги посматра жените и девојките како играат. Одеднаш се проломи пукањето а Албанецот
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се оддалечи. Кројачевата ќерка и некои млади жени беа убиени, а некоја трета жена тешко ранета. И
додека денес овој човек шета неказнет низ Охрид, никој не може да смогне снага да го пријави.
Турската власт, која за целиот случај подробно е информирана, исто така молчи како заливена.
Таквата состојба е во Охрид, Дебар исто така, а во подрачјето на Елбасан владее исто така
несигурност и самоволие. Поради тоа се и случува толку полно христијани да ги напуштат овие
краеви, посебно Аромуните, кои се селата кон Бугарија и Романија“. Па така имотите се албански.
15.Имотите на Албанците до 1913 год. биле само присвоени православни имоти и затоа тие биле без
доказ за сопственост. Па на арамијата не му е потребен доказ-Р.Македонија има имиња со арамиско.
16. Бранислав Светозаревиќ пиши: „По Првата светска војна Македонците во Тетово се понадевале
дека со доаѓањето на српската власт на овие простори ќе се исправи дел од неправдата, но до тоа
не дошло, поточно, тие не добиле ниту морална ниту материјална сатисфакција. Имено, српските
власти по 1918 година со еден потег на перото ги озакониле сите поседи на Албанците во Полог кои
насилно ги презеле од Македонците во турскиот период. Србите им издале тапии на Албанците.
Според хрватскиот научник Рудолф Петровиќ ваквиот потег на српската власт во очите на
‘домашните Словени’, како што тој ги нарекува Македонците, значело легализирање на состојбата
што настанала со пљачкосување....“.
17. Злосторите на Албанците како фашисти и окупатори за време на Втората светска војна и потоа...
18. Во 2001 година Православните се убивани, масаркирани...и протерувани. Протераните дома не
се вратени. И потоа Македонците од Албанците бегаат..., а во општините кои се албански се робува.
19. Ништо не претставува трговијата со дрога и белоробје во однос на трговија со органи, воглавно
на православни, дури и на живи, за што е многу пишувано, дури поврзано и со обвинител во Хаг итн.
20. За Албанците Македонците биле христијани, а тие муслимани. Албанците за пописите и изборите
само тоа го тврдат. Па Албанците се познати како борци за исламот во Азија, и тие за него гинат итн.
На ова би требало да се надоврзат други автори со другиизвори кои за мене не се познати...
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НЕ Е ЗАПАДНОБУГАРСКИ ТУКУ БУГАРСКИОТ Е МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
Со децении слушаме, македонскиот јазик бил западнобугарски, Македонците биле Бугари, Кирил и
Методиј биле Бугари,Цар Самуил бил бугарин и што не други бугарски=татарски глупости во прв ред.
На ова се надоврзува наградата што Европа му ја доделила на некој изрод свештеник Партениј од кај
нас, Бигорскиот манастир како македонско светилиште, како црквите во Македонија кои ги краси само
православниот двоглав орел, кој бил симболот на православното Источноримско Царство, со својата
македонска династија, македонската ренесанса, Македонците Комнени од кои произлегле султаните.
Константин и Методиј биле со потекло од Солун. Па Солун бил во темата=областа Македонија. Во
него службен јазик бил христијанскиот коине, од времето на Апостол Павле кој најпрво проповедувал
во Македонија...Бугарија тогаш не постоела. А таа била на Габорис габор на габорите=Татарите со
чувашки=татарски јазик. Александријскиот Птоломејов коине, 300-та г.п.н.е., во 19 век бил наречен
старогрчки. Бидејќи коине произлегол од старо-египетски, со него не се разбира-л јазикот на Хомер.
Семејството на Василиј II Македонски, од Македонската династија, го поставила таткото на Самуил
Никола за намесник. Самуил владеел со Склавинија-тој бил Цар на Склавинија.Самуил со еден негов
брат, непознат кој тој бил, со Франкот царот Отон I разговарал на склавински јазик (Видман). Во наша
Македонија имало Склавини, кои го обожувале Хора, кој бил истоветен со египетскиот Хорус, дури и
со Кришна на Ведите во Индија. Македонците не го славеле бугарски Асен за тие да се Асеновци итн.
Па секој народ има само по еден јазик, Бугарите два: говорот од Варна и западниот од 2/2 во 20 вектие меѓусебно не се доразбирливи. Двата бугарски народи со јазиците потполно не се доразбираат.
Според германскиот лингвист Пасоф (1815), Хомеровиот јазик бил само словенски. А според грчкиот
лингвист Чулкас (1907), Хомеровиот јазик бил само славо-македонски. Според Киндер- Хилгеман, тој
Хомеров јазик бил само македонски, од кого произлегол и бугарскиот.Бугарите со македонскиот јазик.
Написот го сакаат 80 мина,го споделиле 13 мина,a дадоа коментари 11 мина-само во моја ФБ- страна.
БИДЕЈЌИ БУГАРСКИОТ ПАТРИЈАРХ НЕ БИЛ ПОД БУГАРСКИОТ ЦАР ТУКУ ПОД ПАТРИЈАРХОТ НА
ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА , КОЈ БИЛ ПОД ЦАРОТ ЦАРИГРАДСКИ, БЕЗ НИШТО БУГАРСКО
Источноторимско Царство било во судир со истокот, Персијците и исламот, Источноримјаните (само
од 16 век Византија) не можеле да водат борба на два фронта. Тогаш граничните единици на Дунав
не биле моќни да го спречат навлегувањето на Татарите=Бугарите. Така Бугарите завладеале. Како
секој владетел, и Бугарите си создале своја владевина, во која тие владееле со чувашкиот=татарски
јазик. Подоцна тие го примиле христијанството, и како христијани со царскиот јазик коине (тн. старогрчки). Тој бил Александријски Птоломејов јазик, наследник на старо-египетскиот, поради што со тој
не можел да се разбере Хомеровиот јазик, кој бил само словенски а и македонски (Пасоф, Чулкас и
Киндер-Хилгеман).Коине тогаш бил и единствен црковен јазик-секој владетел морал да си има црква.
За Римјаните да спречат Бугарите да имаат своја држава, следело надмудрување. Имено, Римјаните
им дозволиле на Бугарите тие да имаат црква, со свој поглавар, изигрувајќи ги Бугарите, поглаварот
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на бугарската црква не бил под бугарскиот цар, туку само под цариградскиот патријарх, кој бил под
царот во Цариград. Со тоа бугарска држава не постоела. Источноторимско царство такво не признал.
Никола, таткото на Самуил, од Македонската династија бил назначен за месник.Неговиот син Самуил
се поврзал со папата, тој да го руши царот во Цариград. Па папата Самуил го прогласил за крал со
архиепископија,а за цар тој морал да има патријаршија.Самуил со патријаршија бил прогласен за цар
и тоа од во православието ненадлежниот папа. И само така папата си го разградувал православието.
Бидејќи Самуил бил одметник во православието, во чии редови имало неверници богомили, следело
да им се извадат очите. Василиј II Македонски бил наречен октонос,окто окото окати,очи вади Водоча
ослепи Слепче, но никако некаков убиец- зборот октонос на ниеден јазик во светот не значи убиец...
Кога Василиј II Македонски ги завршил борбите на истокот, тој му се нафрлил на одметникот Самуил.
Тој неговата војска ја поразил,патријаршијата ја повратил во архиепископија.Бидејќи јазикот на Кирил
бил македонски, тој него го оставил во црквата. Црквата ја ставил директно под него, но никако под
цариградскиот патријарх. Значи, Охридската црква била самостојна под царот, но не и бугарската ...
Бидејќи надлежен во православието бил само царот во Цариград, никој во друг,со крстоносните војни
царот бил срушен, патријархот го назначувале крстоносниците со папата, бугарското било латинско...
САД, ЕВРОПА И НАТО ГИ УНИШТУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК, КОЈ БИЛ САМО
СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815), САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС- 1907) И САМО МАКЕДОНСКИ
КИНДЕР - ХИЛГЕМАН, А СОЗДАВААТ НОВ НАРОД ГРЦИ СО ИНДИСКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКА СО
НОВ СЕМИТСКИ ЈАЗИК ОД 1868 ГОДИНИ СО ПОТЕКЛО ОД ЕГИПЕТ , ДУРИ И ОД ТРИ НАРОДИ СО
ПОТЕКЛО ОД АЗИЈА (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И ШКИПТАРИ СО МОНГОЛСКИ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК
САД, Европа и НАТО се докажани и потврдени геноцидни држави на сите континенти и острови кои
постојат, зашто досега никој нив не ги казнил за сите свои геноциди. Вршејќи тие потполни геноциди
на народи, цивилизациии стари со милениуми во старата ера, во 19, 20 и 21 век се запреле на нас
Македонците со традиции на античките Македонци, посебно нивниот Хомеров јазик. Па германскиот
лингвист Пасоф (1815) запишал, Хомеровиот јазик бил само словенски. Неговото пишување поточно
го одредил грчкиот лингвист Чулас (1907), според когоХомеровиот јазик бил само славо- македонски.
При тоа тој кај Македонците во Лерин, под Грција од 1913 година со Букрештанскиот договор кој веќе
е завршен, Славо- Македонците имале 4.000 Хомерови зборови. Пак, според Киндер- Хилгеман, тој
јазик бил само македонски, од кого произлегле словенските јазици,посебно бугарските од 19 и 20 век.
Иако е ваква вистината, САД, Европа и НАТО сите народи во Елада (тн.Грција) ги одродиле од својот
Хомеров јазик со еладскиот јазик катаревуса од 1868 година, а во 20 век со димитики, кои потекнале
од семитски јазик коине, во 19 век таканаречен старо-грчки. Бидејќи еладските јазици биле семитски
со потекло од старо-египетски од Египет, со нив не може да се разбере Хомеровиот јазик. Токму дека
грчкиот јазик бил семитски јазик говори и Мартин Бернал „Црна Атена“- на македонски јазик. Со овој
семитски египетски грчки јазик од 1913 год. се одродуваат Македонците, посебно забрзано од 1981 г.
Овој злостор на САД, Европа и НАТО не е осамен. Тие во најправославните простори на Балканот,
во 19 век колонизираат Азијати, воглавне меѓу Шар Планина и Врање, Черкези и Татари. Историски
тие денес се познати како Геги. Наспроти нив се Шкиптарите- Гегите во Р.Македонија се 90%, а само
10% Шкиптарите. Нивниот број е испод 15%. Па токму и затоа тие не сакаат пописи, и само лажат...
Иако Гегите и Шкиптарите меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и сè до денес меѓусебно
не се разбираат, нив ги обединал британскиот масон и католик Тито во СФРЈ , злостор на злосторите.
Како што САД, Европа и НАТО ги подржуваат тн.Грци, тие ги подржуваат и Арнаутите- за Турците
нема Албанци и Шкиптари. Со тоа што арнаут=одметник, сè е кажано. Исто така, тие ги подржуваат
Бугарите на Габорис на габорите=Татарите, дело на централните сили, сотрувајќи ги Македонците со
говори од постледено доба, во полза на бугарскиот од 19 и 20 век, меѓусебно недоразбирливи. Следи
немало еден бугарски народ со еден јазик туку два бугарски народи со два јазика- недоразбирливи. А
Грците историски имале четири јазици: Хомеров, коине, катаревуса и димотики. Бидејќи еден народ
има еден јазик, а Грците повеќе е комедија.Бидејќи тие не се раабирливи е трагедија: траги-комедија.
Па САД, Европа и НАТО ги доистребуваат: Македонците, Србите и Русите со православен календар.
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
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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 држвата 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.
ВО ЈОНИЈА И АТИНА ЗА МОМЧЕ И ДЕВОЈКА БИЛО КАКО ВО БИТОЛА КУРОС - А И КОРА =К ОРА
За Херодот, Хелените во Јонија биле варвари- варвари биле и Македонците (Херодор, Демостен...)
Хелените и Македонците биле Пелазги со варварски јазик (Херодот, Тукидид, Платон... Јустин итн.)
Склавините на Балканот и северно од реката Дунав говореле варварски (Приск, Прокопиј, Јордан...)
Европјаните во 19 век направиле фалсификат, тие Склавините ги прогласиле за Словени, и тоа само
оние кои им одговарале, но не во Романија...Австрија...Германија, Франција, Шпанија. За доказ дека
Склавините не означувале Словени се Русите. Според цариградскиот патријарх Фотиос, Русите како
Словени се изјасниле за прв пат само 860 година, што било по мисијата на Кирил и Методиј со словапретходно тие пишеле со рецки, кои биле руни како на Етрурците, Германите...со Кирилични слова.
Влијанието на Јонија нарочито се огледа во вајарството, каде старите и строги кипови ги замениле
статуите девојки (кори) и младинци (куроси) со витки и грациозни линии. Па поимите кора и курос до
денес се само наши словенски- до денес во Битола се вели, како тој ја куроса девојката а и девојката
о како ора=к ора=кора- кората е тркалезна; ралото како орало ора, почвата ја врти- преврќа, меша ...
Па се извинувам на мојата вулгарност- мојата вулгарност е многу помала од на САД, Европа и НАТО.
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 црква била под Царот Самуил, што било дело 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, архиепископна
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 патријархСамуил 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
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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 охридскиархиепископне станува збор за чести промени на
престолот. Имено, само двајца архиепископивладееле 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 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 патријархи 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 годинипо 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 ГригоријДраченски. Со двата документи
само се потврдува дека укинувањето на Охридската архиепископија е направено на барање на
Цариградската патријаршија, со молба и мазар на Цариградскиот патријархи 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 горкизборови 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
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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 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, архиепископна 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 патријархги плаќа само долговите кон
Државниот трезор на неговиот претходник, ако такви долгови има за плаќање. По плаќањето на овој
долг новиот патријархне треба да се вознемирува за никакви другидолгови. 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 патријархза долгови на неговиот претходниккон когои
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 годиниподоцна, заедно со фалсификуваните
документи за доброволно напуштање на тронот од страна на последниот Охридски архиепископ
Арсениј, ќе биде искористено од Цариградскиот патријархСамуил 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 Охрдиската архиепископија.
Написот го сакаат 71 мина, го споделиле 22 мина, a дадоа коментари 4 мина-само во моја ФБ- страна.
ВАСИЛИЈ I МАКЕДОНСКИ СЕ НАРЕКОЛ МАКЕДОНСКИ ЗАТОА ШТО ТОЈ БИЛ ОД МАКЕДОНИЈА
Кога се говори за Македонци, нивното име било поврзано со Македонија. Само во Македонија имало
Македонци. Ова било во старата ера и новата ера. Битна била Македонската династија, па имало и
Македонска ренесанса која била пренесена во Италија таа да биде и ренесанса во Италија, од каде
се ширела македонската култура, градежите и ракописите- со градежи во Минхен, вратени во Атина...
Само да се потсетиме на Македонката Теофана, внуката на Василиј I Македонски, архитект, која како
таква кај Франките (Французите и Германците) градела објекти, цркви... Па сè било само од Балканот.
Филип Шерард го наведува потеклото на Василиј I Македонски, создавач на Македонската династија.
Тој бил роден во 9 век во близина на „Андрианопол во дискрикт Македонија“. Па тој како Македонец
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ја основал Македонската династија. Редовно наведувам дека Комнените биле Македонци со своите
наследници, а такви биле Османите, што самиот го потврдил дури султанот Мехмед II, Освојувачот
на Цариград. Се заклучува, Македонци имало во старата и новата ера, во 15 век, што продолжило и
во следните векови...И затоа Одринците се бореле како Македонци,што важело и за со муслиманите.
Па Европа,САД и НАТО со насилие, без историска основа, само со лага, нас Македонците не бришат.
БИДЕЈЌИ ВАСИЛИЕ I МАКЕДОНСКИ БИЛ БУГАРСКИ ЗАРОБЕНИК , И ТОЈ БИ БИЛ БУГАРИН ?!
Василиј како дете со илјадници Македонци паднале во заробеништво на Бугарите. Тие за време на
кралот Омураг се вратиле назад во Македонија. Омураг говорел чувашки=татарски-Василиј и другите
Македонци варварски, а варварски јазик бил пелазгиски како Хомеров- само словенски и македонски.
Бидејќи Бугарите до денес сè македонско присвојуваат, жалосно е што за нив Василиј не бил бугарин.
Според нив, Василиј бил грк. Па тој никогаш не бил грк- тогаш сè уште поимот грк не бил во употреба.
Тој бил само Римјанин (Ромејец), како што биле Еладците (тн.Грци) во 19 век (Фергусон и др.). Следи
лагите одма се одгонетнуваат- Македонците отсекогаш биле Македонци, но никогаш никакви Бугари.
БИДЕЈЌИ ВО ФРАНЦИЈА ФРАНЦУЗИ СЕ ОКОЛУ 50%, А КАЈ НАС АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И
ШКИПТАРИ) СО ДРЖАВЈАНСТВА САМО 16,70%, РАМКОВНИОТ ДОГОВОР Е НИШТОЗЕН - МРТОВ
Арнаутите крваво се залагаат за Европа и НАТО, дело на САД, Европа и НАТО. Бидејќи тие крваво
за тоа се залагаат, со расистичко- фашистичкиот Рамковен договор е ништожен- мртов. За истото се
виновни самите Арнаути, за кои Уставот на Р .Македонија мора да е всогласност со членки на Европа
и НАТО, во кои само еден народ е државнотворен со својот јазик- пр. со Франција со 50% Французи:
Во Р .Македонија издадени државјанства над 2.465.000 досега
1.883.612 Македонци или 72,66%
375.601 Арнаути
или 16,70% (Черкези и Татари како Геги 90% и Шкиптари само 10%)
53.879 Роми
или 2,66%
77.959 Турци
или 3,85%
35.939 Срби
или 1,78%
17.018 Бошњаци или 0,84%
6.965 Власи
или 0,48%
20.993 Останати или 1,03%
581.388 Вкупно
или 27,34%
1.814.644 Вкупно граѓани со право на глас- преземено вчера (15.10.2018).
Ако во САД, Европа и НАТО постои човечност, Р.Македонија на Македонците и на малцинствата.
СПОРЕД РОБЕРТО САЛИНАС ПРАЈС , СЛОВЕНИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ИМААТ ИСТО ПОТЕКЛО
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 потврдуваат и мноштво автори.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) ВО Р .МАКЕДОНИЈА САМО ТУРСКИ КОЛОНИСТИ
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 други.
2.Арбанасите=Шкиптарите биле 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
Г.Мајер), поради што Шкиптарите грешат со тн.словенски родови-турските јазици биле/се без родови.
Следи Арбанасите во Задар (19 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, кој 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 пиши дури
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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 година. Па 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.
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.
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. 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 пиши 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 нивната број:
5. На 13.05.2018 јавноста дознала дека ДУИ и СДСМ се со заеднички кандидати за Претседател на
Р .Македонија, и тоа Еленовски по мајка Шкиптар и Малески македонски изрод. Па со наводот на две
лица со македонски имиња и презимиња, како редовна појава на Арнаутите, народот само го лажат.
Да се потсетиме кога Арнаутите тврдеа овде и низ светот, Арнаутите во Р.Македонија биле 1.000.000
(50%), што беше повод да се оспорува сè македонско кое продолжува сè до денес со непријателите
на Македонците и само нивната целокупна Македонија, а тоа биле и останале САД, Европа со НАТО.
6. Кога оваа лага на Арнаутите со помош на САД, Европа и НАТО не им успеала, нивниот број самите
си го намалиле на 400.000 (25%). Меѓутоа, и 25% арнаутско учество било нормална лага. Па за оваа
лага пресметки направил дури германскиот амбасадор Ханс- Лотар Штепан (2004) во својата книга
„Македонски јазол“- стр. 23: „Албанците одбија да учествуваат на пописит на населението. Оттаму се
доби впечаток дека тие не би сакале да се докаже дека учеството на Албанците во вкупното
население одговара на бројката од 22,9%. Оваа бројка не и одеше во прилогна нивната намера за
уште поголема застапеност на македонската територија како и во јавните и државните институции. За
да ја достигнат бројката од 40%, колку што тие тврдеа, им требало уште неколку годинидо следниот
попис. Во меѓувреме се одобри барањето за добивање на државјанства на илегално преминатите
Албанци од Албанија и Косово, како и на бегалците кои пребегаа од Косово во првите нереди во 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%“. (Тие силеџии со 15% ја грабнаа ИВЗ со шкиптарски јазик на 1,5% Шкиптари- ѕверишта, Р.И.)
Па германскиот амбасадор говори за 15,8%, а никако за 50% или 25%- Арнаутите се само лажговци:
7.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
го кажувале. Па сите другипроценти 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 лажните пописи кои беа
прекинати заради попис дури и мртви, Арнаутите биле под 18%-17,1%,потоа дотерани дури на 17,4%.
8. Секако, најбитнен е само бројот на здраствените книшки. Според нив, во Р .Македонија има 14,7%
Арнаути. Па 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.Македонија.
Тие биле/се само едно- лажговци.Уште еден доказ-15.03.2017 во Press24 стои: „Моите пријатели, кои
како меѓународнинабљудувачи 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
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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“.
Според официјалните извори, здраствените исправи во Р .Македонија се само 14,7% Арнаути, од кои
90% се Геги (Черкези и Татари) и само 10% Шкиптари. Бидејќи шкиптарскиот јазик им е наметнат на
Гегите, а Шкиптарите се само 1,47%, е доказ дека Шкиптарите останале најголеми исламски=турски
злосторници, потоа фашистички злосторници, комунистички (Титовисти, Сталинисти, Мацетунгови) и
сега на САД, Европа со НАТО да се истребат Македонците со својот Хомеров јазик (Чулкас, КиндерХилгеман), што го подржува САД, Европа и НАТО да се бриши сè македонско во полза на Арнаутите
кои во Р.Македонија се 100% исламски=турски колонисти,циганска Елада со јазик од 1868и Бугарија.
9. И па што биле Арнаутите ? Според Ханс-Лотар Штепан, „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’. (без бело кече од Кавказ, РИ)
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!?“.(Арнаути=Одметници- убијци,арамии...до 1780 г. немаше,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“. (Проблемот ќе заврши само кога Турција ќе ги врати назад- дома Арнаутите, Р.И.)
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 малцинствоп може, без напор, да го мајоризира македонското мнозинство“.
10.Македонците мора да се ослободат од расистичко-фашистичкиРамковен договор-реципрочност со
Албанија, и од Илирида- Шкиптарите постанале Илири само од 1974 година (Александар Стипчевиќ).
Со тоа што тие се залагаат за Илирида, тие ја заскриваат вистината, Арнаутите се само мешанци на
Азијати Геги (Черкези и Татари) и Балканци (Шкиптари), кои меѓусебно не општеле, не стапувале во
бракови и сè до денес тие меѓусебно не се разбираат- тие се двоконтинтални. Следи во Шкиптарија
1997 година меѓусебно се бореа јужните Шкиптари против дивите северни Геги, за неа да ја поделат,
а Азијатите (Гегите) и Европјаните (Шкиптарите) заговараат Велика Албанија-дрскост. Тие не се еден
народ. Нив ги поврзал само исламот. Токму затоа Арнаутите како Геги и Шкиптари (Тоски) биле само
едно-Турци, тие секогаш сè залагале да се одржи Османовата Империја. Па Арнаутите на Турците им
биле најгнасни извршители и како такви тие се обогатиле- православните ги колеле, беселе, дереле,
убивале ...плачкале и протерувале. Ова било повод, нивните имоти до 1913 година немале доказ за
сопственост. Арнаутите како Турци турскиот јазик го прифатиле како свој-без свој Тоските. Арнаутите
го употребувале турскиот јазик. Не случајно, тие во 1956 година се изјаснувале само како Турци, и во
исламската држава Турција се селеле како Турци. На сите избори и пописи во Р .Македонија самите
Арнаути тврдат, Македонците биле само православни, а муслиманите=турците биле само Албанцитакви биле Турците, Македонците со исламска вероисповед, па Србите... и Циганите. При избори и
пописи Арнаутите ги поткупуваат Циганите, што е општо познато. Ова е подржано од САД и Европа.
11. Бидејќи во Франција Французи се околу 50%, а кај нас Македонците 72,66% и Арнаутите (Черкези,
Татари и Шкиптари) со државјанства само 16,70%, Рамковиот договор е ништожен, за навек мртов:
Арнаутите крваво се залагаат за Европа и НАТО, дело на САД, Европа и НАТО. Бидејќи тие крваво
за тоа се залагаат, со расистичко- фашистичкиот Рамковен договор е ништожен- мртов. За истото се
виновни самите Арнаути, за кои Уставот на Р .Македонија мора да е всогласност со членки на Европа
и НАТО, во кои само еден народ е државнотворен со својот јазик- пр. со Франција со 50% Французи:
Во Р .Македонија издадени државјанства над 2.465.000 досега
1.883.612 Македонци или 72,66%
375.601 Арнаути
или 16,70% (Черкези и Татари како Геги 90% и Шкиптари само 10%)
53.879 Роми
или 2,66%
77.959 Турци
или 3,85%
35.939 Срби
или 1,78%
17.018 Бошњаци или 0,84%
6.965 Власи
или 0,48%
20.993 Останати или 1,03%
581.388 Вкупно
или 27,34%
1.814.644 Вкупно граѓани со право на глас- преземено на 15.10.2018.
Ако во САД, Европа и НАТО постои човечност, Р.Македонија на Македонците и на малцинствата.
ДОДЕКА САД, ЕВРОПА И НАТО ГИ ПОДРЖУВААТ АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ )ОД РУСИТЕ ПРОТЕРАНИТЕ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ ,ТИЕ СЕ СРПСКИ И МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛИ
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Па по Кримската војна Русите протерале 500.000 кавказки Черкези и 100.000 црноморски Татари, кои
биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање.Нивно колонизирање имало пред/по Кримската војна.
Бидејќи Черкезите и Татарите се Геги, кои во Р .Македонија се 90%, а арбанаските Шкиптари 10%, чиј
заедничко учество според здраствените исправи изнесува испод 15%,тие во Р.Македонија не се само
малцинство туку дворасно- двоконтинтален народ,што важи и за во Србија и Црна Гора, САД, Европа
и НАТО заради руските Черкези и Татари биле, се и за навек ќе бидат непријатели на Македонците и
нивните братски православни и калерндарски браќа Срби и Руси. Оној кој ова не го прифаќа се лаже.
АНГЛИЈА СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ РУСИЈА ВО ПОЛЗА НА ИСЛАМОТ ЗА РУСКИТЕ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ
Во војската на Отоманите бил познат Черкешкиот ред. Исто така, Отоманите во војската им служеле
Татарите.Со Татарите и Черкезите Отоманите владееле на православни простори во Азија и Европа.
Познато е како Татарите Карпош го набиле на кол, дереле, сечеле на парчина, што трае сиве векови.
Против Отоманите како муслимани на православните простори се борела само Русија. Па ова било
повод, Русија да ја ослободи Елада, чии припреми биле вршени на руските православни простори.
Тоа било со двата браќа браќата Ипсилантис- тие биле Комнени. Комнени биле Македонци (Ланге).
Комнени биле Османите ( Јозеф фон Хамер), што го признал и самиот Мехмед Втори (Ланге). За оваа
цел руската војска ја ослободила Елада, која била подпомогната од венецијансаката морнарица. Прв
претседател на Елада бил рускиот дипломат Каподистрија. По налог на Англија тој бил убиен. Следи
убијците се криеле во амбасадата на Англија. Како доказ дека Англија се борела против Русија е тоа
што Англија за време на Кримската војна била против Русија, а од страна на Отоманите. Флотата на
Англија имала парни клипни машини со за во тоа време најсовремнено наоружување, а руската со
едрењаци и заостанато наоружување-Русите ја изгубиле војната.Таа меѓу Русија и Англија уште трае
Русите од Кавказот ги протерала Черкезите, а од Црноморието Татарите. Со дозвола на Англија, тие
биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање. Па само по Кримската војна, според Густав Вајганд,
(1924), биле колонизирани 500.000 Черкези и 100.000 Татари. Меѓу Шар Планина и Врање, пред и по
Кримската војна имало колонизирање на Черкези и Татари, што наведуваат и други автори. Токму и
затоа Гегите (Черкезите и Татарите) меѓу Шар Планина и Врање биле ДНК- блиски на Кавказот, удел
на крвната група В и мешаната АВ е повисок од соседните простори, со монголски ген на коњот, дури
монголски ген на овца во косовскиот сој на праменка, но не во другите. Тие на Отоманите им служеле
како акинџии- лесни монголски коњски одреди..., со традиции од Кавказот, кавказко бело капче кече.
Ова кај Гегите (Черкези и Татари), кои во Р.Македонија се 90% наспроти арбанаските Шкиптари 10%,
има огромна омраза кон Русите. Ова добро им дојде на САД, Европа и НАТО да се истреби сè руско,
со руските браќа Македонци, Срби и Црногорци,но не Грци, со ист календар Руси, Срби и Македонци.
И како што се уништи Хомеровиот јазик на Македонците под окупација на Грција со индиската бузука,
кој бил само словенски јазик германски лингвист Пасоф (1815), па славо- македонски грчки лингвист
Чулкас (1907) и само македонски Киндер- Хилгеман, од кого произлегол и бугарскиот, ќе се бриши и
во Р.Македонија во полза на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со монголски шкиптарски јазик
(Густав Мајер), поради што Арнаутите грешат со Хомеровите родови, а такви нема англискиот јазик
кој бил и монголски со кингспоред Пекинг=пе (град) кинг (владетел) и мноштво завршници инг, унг ...
БИДЕЈЌИ БИБЛИСКИТЕ ИМИЊА СЕ МАКЕДОНСКИ, НЕ Е ДОЗВОЛЕНО МАКЕДОНЦИТЕ ДА БИДАТ
ОСПОРУВАНИ ОД ГРЦИТЕ СО СЕМИТСКИ ЈАЗИК , ОД АРНАУТИТЕ СО МОНГОЛСКИ ШКИПТАРСКИ
ЈАЗИК, НИКАКО БУГАРИТЕ СО ЧУВАШКИ=ТАТАРСКИ ЈАЗИК - ЕЈ ПРОКЛЕТИ САД, ЕВРОПА И НАТО!
Кога некој Европјанин објаснува што значи некоја митолошка личност, тој тоа не го прави истогласно:
а=а, б=б, в=в ... туку описно. Овде би навел само некои библиски имиња: Мојси=мој си (син); Јосиф=ј
осиф=осип го осипаа (насипаа) во бунарот. Исто така, Јаков= јак ков, а никако силен- јак е животно на
Хималаите; Давид=давит со лав да се давит; Голиат=голит- гол...Кумрам=к умрам-само Мртво Море.
Еве докази: мр е само пелазгиски= тн.словенски збор, со умре, замре, премре...мр т ов...Најдобар
пример е и тн.еврејско име Елизабет=ели забет=савет=совет, што ништо истогласно на тн.еврејски
(сириски арамејски) не значи. Како тоа се објаснува, во Der Große Duden, Rechtschreibung (1971),
страна 115: „Elisabeth (w. Vn.) <hebr, |Gott [ist]> mein Eid’>“. Превод: „ Богот [е] мој завет“. Кој бил тој
бог ? Ели=хели=Хелиос=Илиос, основа Ил: „Ил врне ил грме“. А Eid=завет, заветување, заклетва.
Или инаку кажано, само савет=совет. Па само Стар завет. И па токму ова истогласно толкување на
Елизавет=Елисавет нема ништо со еврејскиот јазик, затоашто никогаш немало етнички еврејски
народ туку само Еврејство=Еднобожество, спротивност на Повеќебожеството- наведено во моитете
книги за Евреите. Еврејство и исламот не ги обожувале иконите. За икона се објаснува, тоа значело
слика. Сиријскиот арамејски јазик бил семитски јазик. И Александријскиот Птоломејов јазик коине (во
19 век така наречен старо-грчки) произлезен од староегипетски бил семитски јазик. Со двата јазика
истогласно не се одгонетнува библиските имиња нити тн.грчки икона, октонос итн: икона=икон а. А си
е женски род, л + икон = ликон=лик он: ликов=ликон=ликот. За икона се вели таа била слика=с лик а.
Следи октонос=октон ос- за ос види кај Херодот: октон=окт он, окто, окото окати, извади око, ослепи,
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и затоа постојат селата Водоча вади очи и Слепче слепи очи на богомиската војска на Самуил, цар
на Склавинија. Неговиот брсјачки јазик бил Хомеров.Бидејќи Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф
-1815), славо- македонски (Чулкас, 1907) и македонски (Киндер- Хилгеман) од кого произлегол дури и
бугарскиот, со семитскиот грчки јазик, бугарскиот чувашки=татарски и шкиптарски монголски јазик не
е може истогласно да се одгонетнат Хомеровите поими од Библијата,ниту источноторимските имиња.
КАЈ ИМ БЕА ЛЕЈКИТЕ НОСЕНИ НА СВОИТЕ РАМЕЊА НА ПРАТЕНИЦИТЕ ДА ПРОВЕРАТ КОЛКАВ
БРОЈ ГЛАСОВИ ИМАЛО ОД 117 ПРИСУТНИ ПРАТЕНИЦИ НЕМАКЕДОНЦИ, МАКЕДОНСКИ ИЗРОДИ
И МАКЕДОНЦИ. ПА НЕЛИ 80 ГЛАСОВИ И 39 СТОЕЧКИ ПРАТЕНИЦИ ВКУПНО СЕ 119 ПРАТЕНИЧКИ
ЛЕЈКИ ЛЕЈКОСАНИ. СЛЕДИ ГЛАСАЛЕ САМО 78, А БИЛЕ ПОТРЕБНИ 81. ВМРО - ДПМНЕ СИ МОЛЧИ
Написот го сакаат 63 мина, го споделиле 8 мина, a дадоа коментари 14 мина-само во моја ФБ- страна.
Risto Ivanovski Гласале и пратеници на кои им е одземен имунитетот на кои можело да им се суди.

БИДЕЈЌИ СКЛАВИНИТЕ =ТН.СЛОВЕНИ НА ПЕЛОПОНЕЗ БИЛЕ ДОМОРОДНИ,СЛОВЕНИТЕ БИЛЕ /СЕ
ЛАГА. ДО КОГА ЦИГАНИТЕ ГРЦИ СО ИНДИСКА БУЗУКА ВРЗ МАКЕДОНЦИ ЌЕ ВРШАТ ГЕНОЦИД ?!
На Константин му престоела смрт од 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
следниот ден, тој одма тргнал да бега кај таткому. Тој со својата придружба бодинкал по долините на
Вардар- Морава- Дунав..., 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 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
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 пиши 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.
Во мојата книга „Склавините=тн.Словени на Пелопонез“, потврдувам дека Склавините на Пелопонез
биле домородни. Имено, кога Аварите како Монголи дошле на Пелопонез, тие 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 пелазгискитој бил Хомеров како словенски (Пасоф- 1815), славо-македонски (Чулкас- 1907) и само македонски
Киндер- Хилгеман), како спротивност на Ромејците само како христијани со христијански јазик коине
(тн.старо-грчки). Коине бил наследник на старо-египетскиот. Со него не се разбира Хомеровиот јазик.
До кога Циганите Грци со индиски музички инструмент бузука врз Македонците ќе врши геноцид, а
ние само ќе молчеме, молчејќи го подржуваме геноцид врз нас, подржуван од САД, Европа и НАТО.
Па редно е Македонците да кажат доста беше, и конечна Р .Македонија за него да ја тужи Циганлија...
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 домороднина 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 турски.
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 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 ? 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 книгиа не постои (нема телефон,
без електронска пошта, поради што јас морав лично да дојдам...). По една недела библиотеката 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,
расистичко- фашистичкиот Рамковен договор со Арнаутите и со Бугарите на Габорис габор татарски.
Написот го сакаат 112 мина,го споделиле 18 мина, дадоа коментари 10 мина-само во моја ФБ -страна.
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КАКО ШТО ВО ФРАНЦИЈА СО ОКОЛУ 50% ФРАНЦУЗИ ДРЖАВНОТВОРЕН ЈАЗИК Е ФРАНЦУСКИ ,
ВО Р .МАКЕДОНИЈА СО 72,66% МАКЕДОНЦИ САМО МАКЕДОНСКИОТ Е ДРЖАВНОТВОРЕН ЈАЗИК
Постои применето право, според кое, како што Франција со околу 50% Французи не е мултиетничка
држава, што важи за Шпанија, Британија, САД..., исто важи и за во Р.Македонија во која живеат како
домороден народ Македонците со Хомеров јазик потврдено од Чулкас (1907) и Киндер- Хилгеман, а и
како словенски според Лудвиг Филип Пасоф (1815). Па Албанците се само колонисти само 14,7% што
се гледа според здраствените исправи, што и самите го тврделе за време на Илирида, само со 15%.
Бидејќи Албанци немало повеќе од 15%, тие никогаш не сакаат да има попис. И дополнителен однос:
Во Р .Македонија издадени државјанства над 2.465.000, од кои се 1.883.612 Македонци или 72,66%, а
375.601 Арнаути или 16,70%, а според здраствените исправи се под 15% Арнаути (Черкези и Татари
како Геги 90% и Шкиптари само 10%).Бидејќи Шкиптарите се само 1,67- 1,47%,јазикот не бил/е битен.
Од изложеното произлегува, шкиптарскиот јазик на најмалото малцинство во Р .Македонија отпаѓа.
Написот го сакаат 80 мина, го споделиле 20 мина, дадоа коментари 6 мина- само во моја ФБ- страна.
БИДЕЈЌИ АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) БИЛЕ БЕЗ ДОКАЗ НА СОПСТВЕНОСТ НА
ИМОТИ ДО 1913, ТИЕ БИЛЕ САМО ТУРСКИ КОЛОНИСТИ-НИКАКО ДОМОРОДНИ ВО МАКЕДОНИЈА.
ВО БИТОЛА ИМАЛО ТУРЦИ И АРНАУТИ СО АРНАУТ-МААЛА, НИКАКО АЛБАНСКА ИЛИ ШКИПТАР МААЛА. ТИЕ СĖ ДО 1974 ГОД. НЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА ТИЕ БИЛЕ ИЛИРИ- САМО АРНАУТИ=ОДМЕТНИЦИ
Според изворите,православните повеќе ги почитувале Турците отколку Арнаутите,кои биле и уште се
„чума“ на домородните и „краста“ на православните. Тие секаде каде дошле, тамошното население
го протерале, оплачкале и што не друго.Самиот поим арнаут означува-л одметник, со мноштво места
арамиски...Бидејќи тие во денешна Р.Македонија била злото на домородните и православните, тие сè
до 1913 година немале доказ за сопственост- тапиите ги добиле во 1918 година од српските власти.
Нивното тврдење дека Македонците биле Словени, дојдени од Заткарпатите,а Арнаутите Илири сосе
кавказки и црномрски Черкези и Татари не држи.Ова се објасанува со доказот што Македонците биле
и се ДНК блиски на Критјаните, никако на Подунавците и Заткарпатците. Бидејќи според австриската
канцеларија Илири биле само Словени, Напалеон Бонапарта создал провинција Илирија во која биле
Словенија и Хрватска, никако Епир со своите Арбани (Шкиптари) кој бил македонски. Шкиптарите да
тврдат дека тие биле Илири е наполно смешно. Тоа што своите деца ги крстат со името Теута и Илир
е предрско. Еве го најбитниот доказ: Шкиптарите, според шкиптар (ш=с), жезло, со двоглаворел само
на архиепископот на Охридската архиепископија до 1767 година, под која била 100% Арбанија, потоа
Шкиптарија, сè до 1974 година, никогаш не знаеле дека тие биле Илири.Ова го внел само Александар
Стипчевиќ во 1974 години. Оттогаш Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) за миг станале Илири...
Најбитно е како Арнаутите во Р.Македонија ги нарекуваме:во мојата Битола со својата соборна црква
Св.Димитрија со двоглаворел, кој ги краси македонските цркви, под која во 19 век биле сите арбански
=шкиптарски простори, познававме само Турци и Арнаути. Ова се потврдува со доказот, имало само
турски (исламски) гробишта и Арнаут- маала, никаква Албанска- не дај боже Арнаут- и Илир-маала.
Бидејќи Арнаутите истакнуваат,тие биле домородци,а ние дојденци за нас мрш, се мафијашки народ.
НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС . ДО
КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?!ТОКМУ СО ОВАА КНИГА
ЌЕ СЕ ОБЈАСНИ ЗА ВЕШТАЧКИОТ ЕЛАДСКИ НАРОД СО НОВ ЈАЗИК САМО 1868 ГОД. ПА БИДЕЈЌИ
СО ОВОЈ ЈАЗИК, НАСЛЕДНИК НА АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ (ВО 19 ВЕК
Т.Н.СТАРО- ГРЧКИ), НЕ СЕ РАЗБИРА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ ПАСОФ
(1815) И МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР- ХИЛГЕМАН), ЌЕ СЕ ОБЈАСНИ ГЕНОЦИДОТ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ
ПОД ОКУПАЦИЈА НА ЕЛАДЦИТЕ СО ЦИГАНСКАТА БУЗУКА- ОСНОВА ЗА ТУЖБА ЗА ГЕНОЦИДОТ.
ОВА СЕ ВРШИ ИНТЕЗИВНО ОД 1981 ГОДИНА- ТОГАШ ЕЛАДА ЈА ПРИМИЛЕ ВО ЕВРОПА . ВО НЕА
САД, ЕВРОПА И НАТО ВЛОЖУВАЛЕ ОГРОМНИ СРЕДСТВА КОИ ДО ДЕНЕС ЕЛАДА ГИ ДОЛЖИ . СО
НИВ САМО ЗА МАКЕДОНСКИ ДЕЦА СЕ ГРАДЕЛЕ ГРАДИНКИ ВО КОИ СЕ УЧЕЛО САМО ЕЛАДСКИ
ЈАЗИК- СО НЕГО МАКЕДОНЦИТЕ КОИ СЕГА СЕ РОДИТЕЛИ ГО ЗАБОРАВИЛЕ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК
Написот го сакаат 64 мина, го споделиле 8 мина, дадоа коментари 6 мина- само во моја ФБ - страна.
ТУЖБА ЗА ГЕНОЦИД НА ЕЛАДА ЗА ОДРОДУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК
Досега ниеден автор нема ниеден наод/доказ дека во Македонија имало преселби северно од реката
Дунав или Заткарпатите. Ова се потврдува со доказот што Македонците се ДНК- блиски само со ДНК
на Критјаните, никако на Подунавците или Заткарпатците. Самиот поим Карпати е тн.словенски кој е
и Хомеров, што се потврдува со островото Карпатос,кое се најдува меѓу островот Крит и Родос-скрит,
род, карпа-т(а). Единствен доказ за Словените бил јазикот словенски. За жал на Еладците со индиска
бузука од 14- 15 в.- тогаш на Пелопонез биле населени Индијци (Цигани)- словенскиот јазик бил само
Хомеров. За Хомеровиот јазик секој месец на ист ден (27.12 .2017) објавував за Хомеровиот јазик на
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Леринчани од книгата на еладскиот лингвист Константин Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι.
ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), кој пиши дека Славо- Македонците од Лерин говореле Ран Хомериов јазик со 4000
Хомерови зборови, а за една книга да се напише се потребни 3000- па неписмениот употребува 1000
збора. Се поставува прашањето, до кога повиканите Македонци ќе молчат и не ќе ја прифаќаат таа
негова книга, со што сите тие го подржуваат геноцидот врз Македонците?!- ние сме антички=етнички.
Токму книгата на Чулкас, за која Еладците го убиле, ќе ни објасни дека еладскиот народ е вештачки и
со нов јазик само од 1868 година. Па со тоа што еладскиот јазик бил наследник на Александријскиот
Птоломејов јазик коине (во 19 век таканаречен старо-грчки),кој произлегол само од семитскиот староегипетски, на кого Илијада била преведена во 3 век п.н.е., и тоа само во Александрија, не може да се
разбере Хомеровиот јазик. Ова било само поради тоа што Хомеровиот јазик бил само словенски што
го тврдел германскиот лингвист Пасоф (1815) и само македонски (Киндер- Хилгеман). Дали има доказ
дека коине бил египетски јазик ?Првата граматика и првиот речник на коине биле составени во 300-та
г.п.н.е. во Александрија; Апостол Павле го познавал коине, но не јазикот на Атина (Х.Џ.Велс). Јазикот
на Атина бил јонскиот со писма од Милет- тој бил Хомеров јазик. Јонскиот јазик како службен јазик го
прифатил во македонскиот кралски двор кралот Архелај кој бил службен и за времето на Александар
Македонски. Само со Апостол Павле коине постанал прв христијански јазик. Според А.К. Хајне (1993),
Коптите во Египет имале ...манускрипти на коине од 4 век, како спротивност на во Источноторимско
Царство (16 век т.н.Византија) со службен јазик латинскиот, кој бил заменет од коине со Хераклиос
(610- 641)- со разлика преку 2 века. Па со наводот се објаснува геноцидот врз нас Македонците под
окупација на Елада од 1913 година- дело на Букрештанскиот договор. Токму наведеното е основа за
тужбата за геноцидот врз Македонците, кој се врши без прекин од 1913 година. Токму овој геноцидсе
врши интезивно од 1981 година- тогаш Елада ја примиле во Европа. Само во таа Елада САД, Европа
и НАТО вложуваат огромни средства кои до денес Елада сè уште ги должи- и таа нема никогаш да ги
врати. Со нив само за Македонските деца се граделе градинкиво кои се учело само на еладски јазик.
Токму со тој јазик, наследник на староегипетскиот, Македонците кои сега се родители го заборавиле
родителскиот Хомеров јазик, како најголемо народно богатство- злосторот продолжува и сè до денес.
Написот го сакаат 69 мина, го споделиле 22 мина, дадоа коментари 4 мина- само во моја ФБ- страна.
Marjanco Velkov Ристе тужбата поднесена ли е.
Risto Ivanovski Тужба да поднесат државните установи, група на граѓани , а не на поединец. Мојот напис е поединеченсекому му стои на располагање.

БИДЕЈЌИ ЕЛАМИТИТЕ ПИШЕЛЕ СО ЦРТИ, ЦРТИТЕ И РЕЦКИТЕ НЕ БИЛЕ ПИСМО НА СЛОВЕНИТЕ .
БОГОТ ПЕРУН СЕ ОБОЖУВАЛ НА КАВКАЗИЕТО ... И КАЈ ЕТРУРЦИТЕ - 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 словенски бог.
Иако Словените не биле писмени, тие пишеле со црти и рецки. Очевидна лага- Словените без слова
биле неписмени. 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 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...
ВАНЧО МИХАЈЛОВ И ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ НЕПРИЈАТЕЛИ НА ХОМЕРОВИТЕ МАКЕДОНЦИ
За злосторите на Ванчо Михајлов излишно е да се говори, посебна за неговата книга за Македонија
како Швајцарија на Балканот на македонските Бугари и Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари). Таа
книга остана водилка за нас да не ништат во полза на Габорис габор на габорите Татарите и Арнаути
чии имото сè до 1913 година немале доказ за сопственост. Бидејќи имотите на Арнаутите биле туѓи,
грабнати од православните, тие немаат што да бараат во Македонија, што важи и за Татарите со свој
чувашки=татарски јазик, и од 19 и 20 век бугарски, произлезен од македонски Хомеров јазик пишано
од Киндер- Хилгеман. Како што бил Ванчо Михајлов, бил и Тодор Александров- Денешен 09.09.2018:
„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
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нив од една, и членовите на Привременото претставителство, од друга страна…“.
Написот го сакаат 53 мина, го споделиле 16 мина, дадоа коментари 5 мина- само во моја ФБ- страна.
ЕВРОПСКАТА БИБЛИОТЕКА СО МОИ 27 ОБЈАВУВАЊА ОД АВСТРИЈА , ХРВАТСКА И МАКЕДОНИЈА
Европската библиотека има поставено 27 мои објавувања: докторатот за исхрана во Австрија, два
мои труда објавени во Хрватска и сите други преостанати во Германската национална библиотека и
Баварската државна библиотека во Минхен- некои по двапати, објавени двојно во двете библиотеки,
како што е на пр. Склавините=тн.Словени домороднина Пелопонез, како доказ,Словените биле лага.
Покрај моите 27 објавувања, се уште и 4 книгина македонските академици и писатели.Благодарност.
Написот го сакаат 81 мина, го споделиле 10 мина, дадоа коментари 10 мина- само во моја ФБ- страна.
ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА НЕ СЕ ЗАЛАГА-ЛА ЗА САМОСТОЈНА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО
СЕВЕРНА АМЕРИКА. ПА ТАА БИЛА ВАТИКАНСКА И ПОВЕЌЕ НЕ Е ВОДИЛКА НА ПРАВОСЛАВИЕТО
Бидејќи Цариград бил унијатски, Русите него не го бранеле. Тие него го проколнале, што трае денес.
Се признава Охридската архиепископија без Македонскаправославна црква- за бришење македонско
желба на Грција,Бугарија и Шкиптарија.Бидејќи никогаш немало еладска и шкиптарска црква,се јасно.
Цариградската патријаршија со свои Грци, а Грците биле дело на Ватикан само со Отон I од 9 век...со
крстоносните војни кога во Цариград не столувал цар само унијатска, што продолжила и потоа, сè до
денес, со прстен на масон на чија маса стои слика на папата Иван Павле, гробар на православието...
Цариградската патријаршија ја признала Украинската црква на Украинска Русија. Па потоа нејзиниот
центар се преместува во Москва, како Московска црква, но не црквата во САД со Русите во Аљаска...
ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА НЕ БИЛА АПОСТОЛСКА ТУКУ ЈУСТИНИЈАНОВА . ЌЕ МОРА ДА
СЕ ВОЗОБНОВИ ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА , ЈУСТИНИЈАНА ПРВА ,НА АПОСТОЛОТ ПАВЛЕ ,
ЧИЈА НАСЛЕДНИЧКА БИЛА ЦРКВАТА НА КИЕВСКА РУСИЈА , ДО ДЕНЕС КАКО МОСКОВСКА ЦРКВА
Цариградската патријаршија не била апостолска туку само на Јустинијан Први, на насилнички начин
прогласена за патријаршија. Бидејќи не била основана од апостол,таа биле/е без историско значење.
Ова се потврдува и со доказот што таа од времето на крстносните војни, кога беше срушен царот во
Цариград, град на царевите, кој само тој бил надлежен врз православието само од него патријархот
бил назначуван-ненадлежниот папа и најголем непријател на православието ги поставувал главарите
на Царигрдската патријаршија. И па следи Русите да го проколнат Цариград како унијатски, затоа тие
него не го бранеле.Ова било повод, унијатскиот Цариград на папата да биде освоен од муслиманите.
Киевските Руси имале врска со апостоловата црква во Македонија, чиј основоположник бил Апостол
Павле.Црквата прераснала во Јустинијана Прва,а потоа во Охридска архиепископија.Со неа владеел
Цар Самуил, чии врски биле со Киевските Руси. Според авторите, Киевските Руси имале наследство
на Охридската архиепископија. Поради наведеното, Русија со својата Московска црква е обврзана да
ја возобнови Охридската архиепископија, врз неа да владее Рускиот патријарх,наследство од својата
Македонија. Како божји братски дар, Русија и нејзината црква да го возобноват наследството на Цар
Самуил- била подигната на ридот битолската палата, во изворите како Бутелијанска палата, и тоа за
дворецот или палатата во Битола, на Гаврил Радомир, Самуиловиот син, убиен веќе во 1015 година
(Мавро Орбини- 1601)-најстар податок имало за наша Битола во 1015 година, што е непобитен доказ.
Argir Kozuman ZAKON SI BE RISTO GOSOID ZDRAVJE I SILA DA TI DADE US OOSILNO DA ORODOLZIS DA SE
BORIS ZA VISTINATA.

СО ТОА ШТЕ НАДЛЕЖНИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА (ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА ,СОБРАНИЕТО ,
ВЛАДАТА, МАНУ...ПАРТИИТЕ , ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ...)НЕ ПОДНЕЛЕ ТУЖБА ПРОТИВ ЈУГОТ ЕЛАДА ЗА ГЕНОЦИД НА МАКЕДОНЦИТЕ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК ТИЕ МАКЕДОНЦИТЕ ГИ УНИШТИЛЕ
Македонците биле домородниво Р.Македонија. Ова се потврдува со доказот, во Македонија нема-ло
доказ/наод за преселби северено од реката Дунав или Заткарпатите потврдено со ДНК- Македонците
се ДНК блиски на ДНК на Критјаните, но не на Подунавците или Заткарпатците. Единствен доказ бил/
е јазикот кој бил прогласен за словенски. Бидејќи на Крит имало словенска топонимија пред инвазија
на тн.Словени во 6 век (Макс Фасмер...), словенски поими немало. Па јазикот на Критјаните бил наш
што го потврдил Г.Гриневич..., кој бил Хомеров. Не случајно, за германскиот лингвист Пасоф (1815)
Хомеровиот јазик било словенски,за еладскиот автор Чулкас (1907) само славо-македонски и па само
македонски Киндер- Хилгеман. Бидејќи Хомеровиот јазик не се разбира-л со еладскиот јазик од 1868
година, кој бил наследник на коине (само од 19 век тн.старо-грчки), наследник на староегипетски, се
потврдува, Еладците биле одродени од својот Хомеров јазик само од 1868 година. А проширувањето
на Елада на север било дело на Бизмарк, кој од Елада барал да и го врати долгот на Баварија, што и
тоа се случило. Така Елада стигнала до Македонија. Таа била поделена со Букурештанскиот договор.
Со поделбата на Македонија, Македонците во окупираниот дел од Елада почнале да се одродуваат
од својот Хомеров јазик, кој бил само словенски, па само славо- македонски и само македонски. Ова
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одродување било интезивно од 1981 година- тогаш Европа ја примиле Елада, во која инвестирала со
САД и НАТО само за Македонците да се градат градинкиво кои се одродувале Македонците, па тие
се родители кои не го знаат македонскиот јазик- геноидцот на Елада врз Македонците е очигледен.
Секој месец без прекин на ист ден по ред од 27.12.2017 ги повикувам надлежните да превземат за
овој генецид било што. Меѓутоа, молчејќи тие, го подржуваат геноцидот со векови врз Македонците.
Ова беше повод на ФБ - страниците на 28.10.2018 да објавам напис како повик за тужба против Елада,
со книгата „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“, стр. 230, од 17.10.2017, пратена до
НУБ „Климент Охридски“ Скопје и Битола-по недела Германската национална библиотека“ ја постави
во својот католог- таа е број 5. Па Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) се само турски колонисти.
Книгата може да се најде под број 77 во мојата њњњ.бригиен.цом- на латиница. Се надевам, книгата
добро ќе дојде за да се одгонентни вештачкиот еладски народ од 1868 година... со индиската бузука.
ПОВИК ЗА ТУЖБАТА ПРОТИВ ЕЛАДА ЗА ГЕНОЦИДОТ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК
За книгата на еладскиот лингвист Чулкас првпат дознав во 1997 година- тогаш во Салон 19/19 имаше
предавање за античка Македонија, каде од пете предавачи бев и јас, носејќи ја доказната збирка на
германски јазик од Унгарските музеи, посебно Будимпештанскиот. Во предавањето ја редев збирката
по ред, во која беа претставени сите наоди кои постојат во музеите- Будимаштанскиот. Во него има
наоди од Египет...Мала Азија, а северно од реката Дунав само на Скитите, кои имале наследство од
на југот. Во збирката нема ништо било што словенско. Јас овде се извинувам, затоа што грешам, а и
мојата грешка е во тоа што Словените биле дивјаци, облечени во кожи од мечки, тие немале ништо,
само јазикот со кого многу дрдореле, а тој дрдоровски јазик кој уживал во вино кое многу го пиеле во
Скитија не можело да се ужива затоашто таму немало винова лоза. Бидејќи Словени никогаш немало
во Скитија, Македонците домородниво Македонија не уживаат во пушење од на непознатиот коноп.
И на што дрдореле дивите Словени облечени во кожи од мечка... и препливачи на реката Дунав само
со трска ?! Само на словенски јазик. Бидејќи ваков јазик никогаш не постоел, јазикот бил склавински.
Па Склавините на Пелопонез биле домородни- кога Аварите дошле на Пелопонез, Склавините веќе
биле домородни. Тие како повеќебожци говореле со склавински јазик. Наспроти нив, имало Римјани
кај кои службен јазик во употреба бил македонскиот коине (19 век тн.старо-грчки),наследник на староегипетски, поради што со него и од него настанатиот еладски јазик (1868) не се разбира Хомеровиот.
Фергусон бил во Елада. И што видел тој во неа ? Во Елада немало Хелени туку само Римјани. Дали
има други докази дека Хелени во 19 век немало ? Фалмерајер ја посетил Елада- тој таму видел само
Словени со словенски јазик- во 19 век се прави фалсификат, Склавините биле преименувани со ново
име Славени. Бидејќи Германија, источно од реката Рајна била склавинска, очевиден бил злосторот.
Исто така, Фалмерајер забележал словенски акцент. Макс Фасмер темен вокал кој го нема во коине.
Хомеровиот јазик бил тн.словенски. За Хомеровиот јазик на Леринчани била и книгата на еладскиот
лингвист Константин Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907). Токму тој пиши дека
Славо- Македонците од Лерин говореле Ран Хомериов јазик сосе 4000 Хомерови зборови, а за една
книга да се напише се потребни 3000. Неписмениот употребува 1000 зборови- говорите биле богати.
Па секој месец без прекин на ист ден по ред од 27.12.2017 ги повикувам надлежните да превземат за
овој генецид било што. Меѓутоа, молчејќи тие, го подржуваат геноцидот со векови врз Македонците.
Ова беше повод на ФБ - страниците на 28.10.2018 да објавам напис како повик за тужба против Елада.
Во прилогна повикот на таа тужба дополнувам што јас на 07.10.2018 од ФБ- превзедов од Слободен
простор „Трауми од грчкиот геноцидврз Македонците, регистрирани над 440 силувања во 1945 год“:
1913-тата година: 4725 градби се изгорени во 40 села околу Кукуш заедно со македонските делови во
Солун.
1928-мата година: Сите македонски имиња на селата, градовите, реките и планините се отфрлени и
хеленизирани.
1936-тата – 1940-тата година: Под диктатурата на Мелаксас, брутално се казнети 5250 Македонци за
зборување на македонски јазик.
1945-тата година: Регистрирани се 400 убиства, 440 силувања, 13529 заробени на грчките острови,
8145 затворени, 1605 семејства ограбени, 1943 семејства протерани.
1948-мата година: 40000 македонски деца на возраст од 2 до 14 годинисе присилно исфрлени од
Грција. До овој ден на најголем дел од нив не им е дозволено да се вратат.
Написот го сакаат 70 мина, го споделиле 12 мина, дадоа коментари 6 мина- само во моја ФБ- страна.
САД ГИ ПОТКУПИ ГЕНЕРАЛИТЕ НА СРПСКАТА АРМИЈА , СРБИЈА БЕШЕ ПОРАЗЕНА -ИСТО СО НАС
Со векови постои историски мрак,вистината се криеше од јавноста. Состојбата се смена со Е- пошта...
Генералите на Српската армија биле скапо поткупени, порадишто следи поразот на Србија, а и било
отцепено Косово. Па на сличен начин дошло до Рамковниот договор, договор со Бугарија и Грција.
Како што САД- учесниците на војната со Србија станале газди на Косово, тие си станале и богаташи.
Истото ќе се случи, и со Р .Македонија, која е под окупација на САД, со претседател на Р.Македонија
САД- амбасадорот, за која Русите како православни со православниот календар мора да изчеазнат,
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што важи и за нивните браќа Срби и Македонци. Тие мора да се потчинат, сè нивно оплачка и уништи
како домородцисо Хомеров јазик- тој бил само словенски (Пасоф- 1815), славо-македонски (Чулкас1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман),од кого произлегле двата бугарски јазика во 19 и 20 век.
Дури и дека според Јерониј Русо, Русите биле со јазик како на античките Македонци (Мавро Орбини1601). Ова се потврдува со Свети Ѓорѓија, кој во Кападокија не бил претставен како коњаник- тој тоа
постанал во Бригија=Брсјакија, а како него во Прилеп бил претставен Крали Марко. Па Македонскиот
коњаник Свети Ѓорѓија бил вгнезден во рускиот православен двоглаворел, кој ги краси македонските
цркви,кој е и српски-него го злоупотребуваат Арнаутите на православните простори со Хомеров јазик.
Написот го сакаат 62 мина, го споделиле 16 мина, дадоа коментари 3 мина- само во моја ФБ- страна.
ПОМИЛУВАЊЕ САМО ЗА ОНИЕ КОИ ЈА ОТВОРИЛЕ ВРАТАТА НА МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ А
СИТЕ ПРЕОСТАНАТИ ДА БИДАТ ОСЛОБОДЕНИ- ДО КОГА ЌЕ СТРАДААТ САМО МАКЕДОНЦИ ?!
Па само поради Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптари), од кои Македонците како православни
страдаат со векови (19, 20 и 21 век), со протерувања од своите огништа, плачкања, масаркирања и
со убивања, поради што Арнаутите не само тие да немале доказ за сопственост сè до 1913 година,
тоа продолжило и во следните децении, најзлочинечко за време на фашистичка Шкиптарија,
продолжено и потоа, злочинечко во 2001 година, подржано отсекогаш од Ватикан, Европа, САД и
НАТО, и конечно во 2017 година со Тиранската платформа, неможејќи повеќе Македонците да
издржат, тие востанаа да си ја заштитат својата Р .Македонија, од Арнаути, арнаут=одметник, а за
германскиот амбасадор Ханс- Лотар Штепан (2004) „како натрапници, се вистинските окупатори !?“
Со ова се е веќе кажано.
Што се однесува за настаните во Македонското собрание, во кое Арнаутите станале газди и се судат
само Македонци, а нив ги судат во име на исламска Велика Албанија на убијци кои владеат со оваа
само наша Р .Македонија, во која Арнаутите се само турски колонисти и без доказ за сопствност на
имот не само до 1913 година, а и потоа, како и за време на фашистичка Шкиптарија со православен
шкиптар=скиптар со двоглав орел со кого Арнаутите истребуваат сè православно, ним мора еднаш за
секогаш да им се рече доста беше бе Арнаути турски колонисти испод 15% со испод 1,5% Шкиптари
со шкиптарски јазик кој е и монголски, под итно да се ослободат сите Македонци, а да се помилуваат
само на отворачите на вратата во Собранието поради што само ним може да им се суди. Сите на кои
им се суди, да бидат наградени. Ова е во спротивност на УЧК лицата кои со векови на Македонците
учка им се качиле, со векови ја цицаат македонската православна крв, не плаќаат за струја, вода и се
друго, дури за комунали во Сарај,зашто страдањата на православните продолжува. Арнаутите се во
право- тие како Турци со векови се однесуваат, на православните како неверници да не им плаќаат...
НЕМОЖАМ 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 ПИШИ
НАЈБИТНОТО, НАЈГОЛЕМИОТ ДОКАЗ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЛЕРИН , СЛАВО - МАКЕДОНЦИ, ГО
ГОВОРЕЛЕ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК- ТОЈ ВО ЈАЗИКОТ ИЗБРОИЛ 4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРОВИ . ПА СО
ОВА СЕ ПОТВРДУВА,ЕЛАДСКИОТ НАРОД ПОВЕЌЕ НЕ ГОВОРИ ХОМЕРОВ ЈАЗИК ,ТУКУ САМО НОВ
ЈАЗИК ОД 1868 ГОДИНА КАКО НАСЛЕДНИК НА СЕМИТСКИОТ ЈАЗИК КОИНЕ ОД АЛЕКСАНДРИЈА ...
КАДЕ СЕ НАДЛЕЖНИТЕ МАКЕДОНЦИ ?! ТОКМУ И ЗАТОА МОЈОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД СТРАДА.
Написот го сакаат 84 мина, го споделиле 15 мина, дадоа коментари 12 мина- само во моја ФБ- страна.
Risto Ivanovski За почеток на расправата е доволно она што стои во Википедија. Инаку е жалосно што од 1944 година до
денес книгата никој не ја превел, а има автори кои го познавале коине и катаревуса.

КАКО МАКЕДОНЦИТЕ КОНЕЧНО ЌЕ ГИ ПОБЕДАТ ЕЛАДЦИТЕ СО НОВ СЕМИТСКИ ЈАЗИК ДЕЛО НА
КОРАИС ВО ПАРИС- СЛУЖБЕН ОД 1868 ГОДИНА, БУГАРИТЕ СО ПОТЕКЛО ОД БУГАРИЈА СО СВОЈ
ЧУВАШКИ=ТАТАРСКИ ЈАЗИК ДОЈДЕНИ НА БАЛКАНОТ ОД ТН.ТАТКОВИНА НА СЛОВЕНИТЕ ПРЕД 6
ВЕК Н.Е. И АРНАУТИТЕ КАКО ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) ОД КАВКАЗКО- ЦРНОМОРСКИ ДЕЛОВИ
СО БЕЛО КАВКАЗКО КАПЧЕ - КЕЧЕ СО ШКИПТАРИ НАЈМАЛО МАЛЦИНТСТВО ПОД 1,5% СО ЈАЗИК
КОЈ Е МОНГОЛСКИ ПОРАДИ ШТО ПОД 15% АРНАУТИ (ГЕГИ И ШКИПТАРИ) ГРЕШАТ СО НАШИТЕ
РОДОВИ КОИ СЕ САМО ТУРСКИ КОЛОНИСТИ БЕЗ ДОКАЗ ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ИМОТ ДО 1913 Г .
И ПОТОА ?! САМО СО ОБЗНАНУВАЊЕ НА КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907) ЗА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН ГОВОРЕЛЕ РАН-ХОМЕРОВ ЈАЗИК СО 4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРОВИ , КОЈ
БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ СПОРЕД ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ (1815) И САМО МАКЕДОНСКИ
СПОРЕД КИНДЕР - КИНДЕР КАКО ШТО БИЛ БУГАРСКИОТ ОД 19 И 20 ВЕК .ЗА С È ОВА ОДЛУЧУВААТ
МАКЕДОНЦИТЕ. ПРЕМОЛЧУВАЈЌИ ЈА ВИСТИНАТА НИЕ ГО ПОДРЖУВАМЕ ГЕНОЦИДОТ ВРЗ НАС.
ПРЕНЕСУВАМ ЕДЕН ИЗВОР ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ПОД ОКУПАЦИЈА НА ЦИГАНСКА 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
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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 централизирајућихи хеленизирајућихГрчких влада гледана са
највећим подозрењем.Они заузимају територију која је припојена Грчкој тек 1912 године и упркос
чињеници да су унутар Османскогцарства 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 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
школскогуџбеника писаногна Словенском језику за употребу ђака Словенске мањине,њега је
објавило министарство образовања у Лиги Народа(Претеча УједињенихНација) 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 Словенскогу
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 грађанскограта 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 годиниа 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
Македонскихговорника у Европској заједници су испуњени репресијама од стране једногдела 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."
БИДЕЈЌИ КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ БЕГАЈЌИ ОД НИКОМЕДИЈА ПО ТЕЧЕНИЕТО НА РЕКАТА ВАРДАР ,
МОРАВА, ДУНАВ... НЕ СРЕТНАЛ ЖИВИСУШТЕСТВА СЛОВЕНИ ИСПРАЕНИ НА ДВЕ НОЗЕ , ШТО ГО
ПОТВРДИЛ ВО СВОИТЕ ПИСМА ВЛАДИКАТА УЛФИЛАС НА ГОТИТЕ КОИ ЖИВЕЕЛЕ НА ТИЕ ИСТИ
ПРОСТОРИТЕ ОД КАДЕ ПОТЕКНАЛЕ СЛОВЕНИТЕ , СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ ..., НАВЕДУВАЈЌИ
ГИ НЕ САМО ГОТИТЕ, ДУРИ И ХУНИТЕ , А ДРУГИ АВТОРИ ПИШАТ И ЗА БУГАРИТЕ ,СЕ ЗАКЛУЧУВА ,
НИКОГАШ НЕМАЛО БИЛО КАКВИ СЛОВЕНИ, ЛАГА СО КОЈА ДО ДЕНЕС НЕ УНИШТУВААТ ЦИГАНИ
ГРЦИ, БУГАРИ =ТАТАРИ, АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ ОД КАВКАЗ , ТАТАРИ ОД ЦРНОМОРИЕТО И ИЗРОДИ
ШКИПТАРИ СО МОНГОЛСКИ ЈАЗИК) ПОДРЖУВАНИ ОД МАКЕДОНЦИ И НЕМАКЕДОНЦИ. А ЗА ОВА
ДА СЕ РАЗРЕШИ СКОРО ЕДНА ГОДИНА БЕЗ ПРЕКИН ПИШУВАМ ДЕКА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ
САМО СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815), САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС- 1907) И МАКЕДОНСКИ
(КИНДЕР - ХИЛГЕМАН). СÈ ЗАЛУДНО, МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ОТКАЖАЛЕ ОД СÈ НАШЕ МАКЕДОНСКО.

Risto Ivanovski Никаде не се говори за Словени, види и Прокопиј, туку само за Склавини- Склавини имало и во Шпанија
итн.
Risto
Ivanovski Склавините биле повеќебожци со својот Хора, кој бил како египетскиот Хорус и Кришна во Индија. Следи
Склавините во Македонија биле домородни.
Risto Ivanovski Во ООН Грците ја претставуваат историјата пишана од наши автори, Македонците биле Словени дојдени од
Заткарпати. Ова е повод, како Европа и ООН да захтева сами да си бришеме се македонско.
Risto Ivanovski На Ромејците народен јазик им бил само варварски, пелазгиски, како што бил и на Римјаните (Дионисиј
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Халикарнишки- тој во Рим живеел во 1 век н.е.). Тој јазик бил Хомеров=тн.словенски. Службен на Ромејците им бил коинесо него од Александрија од 300-та г.п.н.е. како семитски јазик не се разбира Хомеровиот јазик, што важи и за наследникот на
коине катаревуса од 1868 година. Бидејќи Власите се големи гркомани, тие како Грците, Арнаутите (Черкези, Татари и
Шкиптари) со татарски Бугари вистината не се прифаќа- ако таа би се прифатила, со нив ќе биде се завршено. Борбата
продолжува.

БИДЕЈЌИ ВО КРВНИТЕ ЖИЛИ НА КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ЈУСТНИЈАН ТЕЧЕЛА СЛОВЕНСКА КРВ ,
ТН.СЛОВЕНИ НА БАЛКАНОТБИЛЕДОМОРОДНИ-ЕЈ ГЛУПАЦИ 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 пишел 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.
Народен јазик бил Хомеровиот, кој бил само словенски (Пасоф- 1815), па само славо- македонски
( Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман). Еј глупаци вие како изроди работите за Грците.
ЗА ГЕРМАНСКИОТ АМБАСАДОР ХАНС- ЛОТАР ШТЕПАН (2004), АЛБАНЦИТЕ „КАКО НАТРАПНИЦИ,
СЕ ВИСТИНСКИ ОКУПАТОРИ !?“ ЗА НАПАЛЕОН БОНАПАРТА ИЛИРИ СЛОВЕНЦИТЕ И ХРАВАТИТЕ
За германскиот амбасадор Ханс- Лотар Штепан (2004) Албанците „како натрапници, се вистинските
окупатори !?“. Па тие како натрапници сè до 1913 година немале доказ за сопственост на имотот, што
продолжило и за следните децении, за време на фашистичка Шкиптарија со незапмтиви злостори, па
дури и во 2001 година, а тоа ќе биде најитнезивно по 2018 година кога Арнаутите (Черкези, Татари и
Шкиптари) во Уставот на Р .Македонија ја внесоа својата УЧК која учка на Македонците им се качила,
и без прекин ја цица дури доисцицува нашата македонска православна крв, со масовни протерувања
поради што Македонците не ќе можат да издржат, тие ќе мораат да се иселуваат и да си страдаат...
Каква невоспитаност, дрскост и фашизоидност, Арнаутите турски=исламски колонисти со ограбен туѓ
православен имот со нивните балисти фашисти да урлаат „ УЧК“, „Илирида“, „Македонско девојче“
.урва ... , а при тоа нивните водачи кои се во Македонското собрание, Владата...се најголеми убијци
на Македонци, не знаат дека за Виенската канцеларија Словени биле денешните Словени, што било
повод Напалеон Бонапарта да создаде провинција Илирија со жители Словенци и Хрвати. Ѕверовите
(Ахмети, Џафери...) не знаат дека според Марин Барлети, северно од реката Дрим бил Илирик, а на
југ Епир со Арбаниси, кои подоцна се преименувани како Шкиптари, според шкиптар=скиптар со наш
двоглав орел на Охридската архиепископија, под која била сета Арбнанија, сосе македонски Скадар.
Еј кутри Арнаути, вие не знаете кои сте и што се: вас Турците ве признаваа само како Арнаути, а вие
како муслимани бевте само Турци. Не сакавте свој јазик туку само турски. Во СФРЈ како Турци си се
селевте во Турција. На ниеден паметен Арнаут не им паднало напамет, Арнаутите да бидат Илири.
Па во Битола има само Арнаутмаала или Маџермаала, никако арбанска, албанска, шкиптарска (ш=с),
не дај боже и илирска. За вас прв пат Арнаутите станале Илири само од 1974 година- еве читајте си:
Арбанасот Александар Стипчевиќ, “Илири“, Школска књига, Загреб, 1974- пиши: Илирите живееле во
денешна северна Албанија (југоисточно од Скадар). Следи тој ги означува како врсни рудари, кои
подоцна оделе меѓу 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.
Tome Dimishkovski Napred Risto Ivanovski. Objavuvaj ja Vistinata. Da ja doznaat onie koi ne ja znaat, da ja procitaat onie koi ne
sakaat da se znae. Blagodarnost i pochit.

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,
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
фашистичка Шкипнија,што било и во Елада со комунисти, а со на власт доаѓање на фашистите следи
најголем фашистички злостор.Само АСНОМ-ска Македонија опстојувала со македонски народ и јазик.
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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,дури
за Киндер- Хилгеман само македонски, со говори од последено доба,кој не се разбира-л со еладскиот
јазик прифатен од 1868 година- тој како наследник на коине (тн.старогрчки) 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=Татарите да се избрише сè македонско.
Каква несреќа ги задесило Македонците од фашистички Арнаутстан, Татарстан и Цигано-бузукистан.
КАКО ШТО ТОСКИТЕ БИЛЕ ПОИНТИЛИГЕНТНИ ОД ГЕГИТЕ (ГУСТАВ ВАЈГАНД ), А ГЕГИТЕ БИЛЕ
ВОГЛАВНО ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ, МАКЕДОНЦИТЕ 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 до денес тие не се разбираат
како два посебни народи со одвоено потекло. 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. Авторот за нив пиши сурови..., што 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 и сета Бугарија била
македонска. Балканскиот Полуостров до 1808 година бил Македонски, променето од германец Цојне.
ИАКО ДЕНЕШНИТЕ БУГАРИ НЕМААТ ВРСКА СО БУГАРИТЕ =ТАТАРИТЕ КОИ ОСВОИЛЕ ДЕЛОВИ
НА МАКЕДОНИЈА МОЖАТ ДА ГИ ПРОГЛАСУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ КАКО БУГАРИ =ТАТАРИ, А ВО
СПРОТИВНОСТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ИМ СЕ ОДЗЕМА ПРАВОТО ТИЕ ДА СЕ ГОРДЕАТ СО СВОЈАТА
МАКЕДОНСКА ИСТОРИЈА КАКО МАКЕДОНЦИ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК ПОТВРДЕНО ОД ПАСОФ ВО
1815, ЧУЛКАС 1907 И КИНДЕР - ХИЛГЕМАН. НАВЕДЕНОТО Е ПРЕДРСКО ... ЗАТОАШТО ДОСЕГА НИ
ЕДЕН АВТОР НЕМА ДОКАЗИ/НАОДИ КАКО СЛОВЕНСКИ ОД СКИТИЈА СЕВЕРНО ОД РЕКА ДУНАВ .
ОВА СЕ ПОТВРДУВА И СО ДОКАЗОТ, МАКЕДОНЦИТЕ ДНК ИМ СЕ БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ СО
ХОМЕРОВ ЈАЗИК, А НИКАКО НА ПОДУНАВЦИТЕ ИЛИ ЗАТКАРПАТЦИТЕ . СЛЕДИ ПРАШАЊЕТО , ДО
КОГА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ СТРАДАТ ОД ЛУДАЦИ АКАДЕМИЦИ, ИСТОРИЧАРИ, ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ...?!
ЕЈ ВИЕ ЛУДАЦИ, ТИКВАРИ, ИЗРОДИ ЗА ГРЗ ПАРИ ДА ВИ СЕ СОТРИ РОДОТ ЗА СÈ МАКЕДОНСКО!
ПЕТАР ДЕЛЈАН , ЧЕДО МАКЕДОНСКО И УНГАРСКО , НИВНИ ПОВРЗУВАЧ ДУРИ И ВО 21 ВЕК
Петар Делјан бил врската меѓу владетелски семејства во Унгарија и наша Македонија со Охридската
патријаршија Според Р.Ланге, „Внукот на Цар Самуел, Петар Делјан...Тој 1040 година во Белград бил
за цар прогласен“. Вековите одминувале, врските се возобновуваат дури во 21 век. Тоа се согледува
преку гранична контрола во Македонија на избеглици кои пристигнуваат во Унгарија,дело на прогонот
од страна на Ро тшилди и нивната банда,која не си го познава своето хазарско потекло, со хазарското
писмо преполно со Кирилични слова. Никаква случајност не е и јазикот јидиш кој бил словенски сосе
словенска синтакса итн. Овие изроди вршат најголем геноцидврз македонскиот народ за да изчесне.
Меѓутоа, ваквата лудост еднаш конечно ќе заврши, низ Македонија ќе протече рускиот гас- Јужен тек
кој во Р.Македонија ќе допринесе да има прилив на платежно средства со својата руска покриеност,
што ќе биде и водниот канал Вардар- Морава- Дунав за Германија 30% поефтин од Гибралтарскиот,
и двојно ќе се поврзе Унгарија со Македонија, како што тој Петар Делјан бил семејно двојно поврзан...
Само така ќе изчезнат страдањата од Хазарите, кои не само во Шкиптарија, Бугарија и Елада сами си
владеат, во Р.Македонија злочини вршат, а нивни се извршители Арнаутите... и македонски изроди.
НА 18.11.2018, ВО 18 ЧАСОТ, МАКЕДОНЦИТЕ НА СОБИР , ДА ИМ ДОКАЖАТ НА НЕМАКЕДОНЦИТЕ
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ )... А И МАКЕДОНСКИТЕ ИЗРОДИ ЗА ГРСТ ПАРИ НЕ
СЕ ПРЕДАВААТ, И ЌЕ СЕ БОРАТ ДО ПОСЛЕДЕН ДА НЕ ИЗЧЕЗНЕ ИМЕТО МАКЕДОНИЈА СВЕТОТО
ИМЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ, НИВНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА, КОЈ ОСТАНАЛ
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САМО ХОМЕРОВ . ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КАКО СЛОВЕНСКИ ПОТВРДИЛ ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ
ПАСОФ (1815). ОВА ГО ДОКАЖАЛ И ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907) ЗА СЛАВО-МАКЕДОНСКИ
СО 4000 ЗБОРА НА РАН-ХОМЕРОВ ЈАЗИК . ИСТРАЖУВАЊАТА ГО ПРОДОЛЖИЛЕ ДРУГИ АВТОРИ .
СПОРЕД КИНДЕР - ХИЛГЕМАН ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ МАКЕДОНСКИ ОД КОГО ПРОИЗЛЕГОЛ И
БУГАРСКИОТ. ПА БУГАРИТЕ ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ НЕ СМЕАТ ДА ГИ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ,
НИКАКО ЦИГАНИТЕ ГРЦИ СО ИНДИСКАТА БУЗУКА И ЈАЗИК ОД 1868 ГОДИНА СО КОЈ НИКАКО НЕ
СЕ РАЗБИРА СЛОВЕНСКИОТ, СЛАВО-МАКЕДОНСКИОТ И МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК , НЕ
ДАЈ БОЖЕ АРНАУТИТЕ КАКО ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) СО КАВКАЗКО БЕЛО КАПЧЕ И НИВНИТЕ
БРАЌА ШКИПТАРИ СО МОНГОЛСКИ ЈАЗИК (Г.МАЈЕР ) ПОРАДИ ШТО АРНАУТИТЕ ГРЕШАТ ВО СО
НАШИТЕ МАКЕДОНСКИ РОДОВИ КОИ СЕ СЛОВЕНСКИ, СЛАВО- МАКЕДОНСКИ И МАКЕДОНСКИ.
ДАЛИ СЛОВЕНИТЕ ДОШЛЕ ВО СОЛУН ОД ДУНАВ ИЛИ ОД ГРЦИЈА ?! И ОД ЈУГ - ОД ГРЦИЈА !
Ние учевме, Словените се населиле на Балканот, само од север од реката Дунав. Па состојбата била
и обратна. За време на Константин Велики немало никакви Словени, што се потврдува со писмата на
Константин пишани на пријателот на неговиот татко пред тој да бега кај неговиот татко река: ВардарМорава-Дунав...Тој не сретнал никакви Словени.Истото се сретнува и во писмата на Улфилас творец
на христијанскиот готски јазик. Склавините биле римски гранични единици, покрај реката Дунав. Ова
било повод, граничарите да се враќаат назад на југот. Бидејќи Склавините на Пелопонез биле само
домородни, Склавините од Грција навлегувале од југот кон север во Солун, Тракија итн. Еве што стои
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 гродовите. Бидејќи Солун е југ од Тракија, сè е јасно- лаги.
Па не е јасно само, до кога ќе страдаат Македонците со Хомеров јазик (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907 и
Киндер- Хилгеман), од Цигани Грци со 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,
подржувани од фашистички ѕверови во САД, Европа и НАТО кои со член 49 ги бришат Македонците.
СЛОВЕНИ САМО СПОРЕД СЛОВОТО: ПЛАТОНСКО И МАКЕДОНСКО- ХРИСТИЈАНСКО СЛОВО
Русите се изјаснале за Словени само во 860 година (Фотиос)- Русите пишеле со рецки „роцки народ“.
Мартин Бернал говори за Словени: „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...’ “. Еј Македонци идиоти, тиквари и изроди ?!
БИДЕЈЌИ ЗА ГЕРМАНСКИТЕ АВТОРИ ПОТЕКЛОТО НА СЛОВЕНИТЕ НЕ БИЛО ПОЗНАТО ДУРИ ЗА
ГЕРМАНСКАТА ШКОЛА ВЕНЕТИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ , СЛОВЕНИТЕ ОСТАНАЛЕ САМО ГЛУПОСТ
Со децении го барав потеклото на народот Словени. Историски никаде таков народ не постоел. Ова
било повод Прокопиј (6 век) да не познава никаков народ Словени туку само 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) кингили
кениг (владетел, а не крал). И мајката на Бизмарк се допишувала со Петар Велики, тие биле од еден
ист народ. Катерина Велика била 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, како одговор на сè ова горе наведено, поради што ние само ќе си
страдаме. Насопроти ова, Германската национална библиотека ја постави на свој каталог- сè е јасно.
Во книгата за Готите Ото Цирер 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 немало. Исто така, во сите
свои писма Константин, кој подоцна станал Велики, бегајќи од Никомедија на Мраморно Море покрај
реката Вардар- Дунав...сè до Англија, никаде немало Словени. Па Склавини Римјаните не познавале
до со 5 век, а прва склавина била северно од Дунав, која била погранична единица на Римјаните итн.
Во прилогсе наведува и за Венетите. Тн.словенски автори пишат, Антите,Венетите и Склавините кои
говореле ист јазик 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
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илирски народ во источна Горна Италија; припадницина 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?!
БЕЗ ШКИПТАРСКО ПИСМО ТУКУ РОМАНСКО НА ВЛАСИ КОИ НЕ ПОЗНАВААТ ШКИПТАРСКИ
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 пиши: „Само неколку годиниподоцна, 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, двоглаворел, азбука...!
ПЕОНЦИТЕ СО СЛОВЕНСКИ ХОМЕРОВ ЈАЗИК - ИЗРОДИТЕ РОТШИЛДИ СО СВОЈОТ ЅВЕР СОРОС
ГИ РУШАТ МАКЕДОНЦИТЕ, ЗАПОЧНУВАЈЌИ СО ЕГИПЕТСКИ КРАЛ МАКЕДОНЕЦ АЛИ МОХАМЕД...
Постојат докази дека словенската населба можда датираат уште од времето на почетокот на старата
Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои географски имиња од период имаат
нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека „древните Пајонци можда всушност биле некој
од народите кои говореле со словенски јазик“. Како потврда на словенскиот карактер во прилогда се
наведи и македонската престолнина Извори- неа Филип II ја преименувал во Филипи. Па словенскиот
јазик бил Хомеров (Пасоф- 1815). Ова го потврдува дури еладскиот лингвист Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ
ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907), поради што бил убиен. Конечно Киндер- Хилгеман пишуваат дека
Хомеровиот јазик бил македонски. Токму од него произлегол бугарскиот јазик од 19 век кого не само
тој да не го разбирал Григор Прличев (дефтер=де фтер=втор) Хомер, тој своите ги терал да творат
на брсјачки. Исто важело и за вториот бугарски јазик од 20 век. Бидејќи јазик=народ, имало два јазика
за двата народи. Секако да не се изуми бугарскиот чувашки татарски јазик монголски како на браќата
си Арнаутите Геги (Черкези и Татари) од кавказко- црноморските предели, а дури и шкиптарскиот бил
монголски (Мајер), поради што Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) грешат со нашите Хомерови
родови. Како што биле Шкиптарите словенски изродишта, словенски изроди биле Хазарите со своето
писмо преполно со Кирилични слова, со својот јазик јидиш кој бил словенски- со словенска синтакса...
Ротшилдите го срушиле египетскиот крал Али Мохамед- Македонец, чиј наследник ја порачал како
химна за Египет Аида во кого Македонците владееле со јазикот на вториот Хомер- Григор Прличев.
На ова не застанале Ротшилди како банкари бандити со монструм Сорос да ја рушат Македонија со
Македонците,а во полза на Цигани Грци со индиска бузука, Бугари Татари и Арнаути-кече од Кавказ.
НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС . ДО
КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! ЕЈ ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ
СИТЕ МАКЕДОНСКИ ИЗДАИЦИ, ИЗРОДИ..., КОИ СТЕ САМО ЗА ЛИЧНА ПОЛЗА И НА ДУШМАНИТЕ !
ПА ВИЕ САКАТЕ ДА БИДЕТЕ ОДРОДЕНИ ХОМЕРОВИ ЧЕДА КАКО ШТО БИЛЕ И СЕ ЕЛАДЦИТЕ СО
ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОДИНА, ШТО ВАЖИ ЗА ЗЛОТО НА ВАТИКАН СО НА РОМАНЦИ СО ТЕМЕН
ВОКАЛ КОЈ БИЛ САМО ХОМЕРОВ =ТН.СЛОВЕНСКИ , ИСТО ЗА ВЛАСИТЕ (Ā) А И ШКИПТАРИТЕ (Ë)...
ЗА ОТО ФОН БИЗМАРК „НЕ ПОСТОИ АЛБАНСКА НАЦИЈА “- ДВОГЛАВИОТ ОРЕЛ АЛБАНСКА ГНАСА
На 17.04.2017 објавив дека според Ото фон Бизмарк „не постои албанска нација“- еве еден извадок:
„Големите сили спрема тоа, не покажале спремност да помогнат на предвремено родување на еден
албански народ. Како гласно говорники председувајќи со Берлинскиот конгрес 1878 година, Бизмарк
го кваливикувал Меморандумот со зборовите: ‘Не постои албанска нација“.
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Па таа не постои ниту денес, затоашто Албанци не признавале Турците туку само Арнаути (Черкези,.
Татари и Шкиптари), според арнаут=одметник, што го доживеале православните во 19, 20 и 21 век, а
посебно Македонците,чии имоти станале арнаутски без доказ за сопственост не само 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.
Според авторите, тие заработиле со полумесечината. Бидејќи тие заработиле со неа, изгубиле само
православните со својот двоглав орел кој ги краси македонските цркви, грбот на Источноторимско
Царство на Константин 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.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) СЕ МЕШАВИНА НА РАСИ И НАРОДИ НИКАКО НА
ЕТНИЧКИ НАРОД, КОИ СО ПРЕСПАНСКАТА СПОГОДБА ЈА ЗАВРШИЛЕ ПРВАТА СВЕТСКА ВОЈНА
Каква несреќа Македонците со својот Хомеров јазик (Пасоф- 1815 како словенски, Чулкас- 1907 како
славо-македонски, Киндер- Хилгеман само како македонски од кого произлегол и бугарскиот) и денес
се борат против своите непријатели, а такви биле Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) мешавина
на раси и народи, светско чудо, кои отсекогаш биле само Турци со турски јазик и да се задржи целото
Османово Царство во кое биле најголеми злочинци,чии имоти не само до 1913 година биле без доказ
за сопственост, со злостори што продолжило и во следните децении, во и по 2001 година, а и во 2018
година, славејќи арнаутско знаме со двоглаворел кој бил само православен, Арнаутите на 28.11.2018
го славеле како свое тоа православно знаме двоглаворел кое може секој да го види во мојата родна
Битола во црквата св. Димитрија под која биле црквите на селото Атина Циганлија со индиска бузука
од 14- 15 век, што важело и за 100% Арбанија 100% само тн.словенска потврдено од мноштво автори
а и со тн.словенски теменвокал ë, со само нашето македонско ѕ, и сите други македонски гласови, во
презимиња со брсјачкото дативно у, и т за трето лице еднина, го славеле македонското православно
знаме, а при прославата било истакнато, со Преспанскиот договор, всушност само спогодба, ќе била
завршена Првата светска војна, која со Балканските биле најтрагични за Македонците- злосторници!
МАКЕДОНЦИТЕ СО НАЈСТАРА ПИСМЕНОСТ ЦРТИ И РЕЦКИ - РУСИТЕ ОСТАНАЛЕ МАКЕДОНЦИ
Андреас Х. Хајне пиши за акадското владеење, за старото еламитско 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“. Следи критско- микенската култура
немала хеленска култура туку прастари македонски особини, боја и карактер. Па 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 битолски говор владееле, биле еден те ист народ
со еден те ист јазик. Руските зборови биле слични на оние за кои пишувал Црноризец Храбар, дека
Словените (всушносат Склавините од 6 век на Балканот кои го обожувале Хора кој бил истоветен со
египетски Хорус и ведски Кришна во Индија- се потврдува Склавините биле домородни, не дојденци)
пишеле со „црти и рецки“, основ македонските автори да го одгонетнат писмото на Камен Розета итн.
Па според Руската хроника на Еремиј Русо, Русите, тоа значи Московитите потекнуваат од античките
Македонци и тие говореле јазик на Македонците. Русите пишеле само со црти и рецки. А за Сиприен
Робер, цртите и рецките не можат да се објаснат подобро од руните- 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 старо-египетскиот, порадишто со коине не се разбира-л Хомеровиот јазик кој бил
словенски (Пасоф- 1815), славо- македонски (Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман).
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. Ова објаснува, во гробниците пред Архелај постоела македонска писменост.
Па 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 се изјасниле во
860 година, што го пишел цариградскиот патријархФотиос- Русите биле Словени само од 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 кријат 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
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Кукуречани- Битола со фустани, 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!
МАКЕДОНЦИТЕ, КРИТЈАНИТЕ И ЕТРУРЦИТЕ СОЗДАВАЧИ НА РИМ ПИШЕЛЕ СО ЦРТИ И РЕЦКИ
Во претходниот напис наведив како Македонците и Русите пишеле со црти и рецки. Русите имале бог
Перун. Таков бог имале и Етрурците создавачи на Рим, а Римјаните говореле варварски=пелазгиски,
а исто така говореле и Македонците. Па латинскиот бил на Лив Андроник (240 г.п.н.е.), наследник на
коине (тн.старо-грчки), само наследник на староегипетски. Ова било повод Хомеровиот јазик да не се
разбира со коине и еладскиот јазик од 1868 година. И делата на Хомер биле преведени на латински.
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 прилогсе 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 преткирилското и етрурското писмо биле,
без сомнение, многу слични. Понатаму, јас пронајдов и потврди на фактот дека Етрурците навистина
се нарекувале себеси Ресени“. Еј мои Македонци до кога ќе се исмејуваат со вас како пробисвет ?!
ЦРТИТЕ И РЕЦКИТЕ НЕ БИЛЕ ПИСМО НА ЗАТКАРПАТСКИТЕ И ПОДУНАВСКИТЕ СЛОВЕНИ
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.
Letoto 1.908 godina italianskite arheolozi po~nale da istra`uvaat na Krit. Vo gradot Faistos prona{le i eden
mal disk, vr{nik od pe~ena glina, koj bil ispi{an so razni simboli na broj 45. Pak, ruskiot arheolog i geolog
Genadij Grinevi~ doka`uva za drugo takvo otkritie, jugoisto~no od Moskva. Drug ruski arheolog, Vasil
Gorodcov, prona{ol drug disk so sli~ni simboli kako na kritskiot. Spored nego pi{anicite imale "slovensko
poteklo".
Ponatamu Grinevi~ pi{uva deka vo periodot od 8-2 stoletie pred na{ata era, se pojavil drug anti~ki narod,
druga civilizacija, pod drugo ime, me|u Arno i Tiber, vo severna Italija. Toa bile Etrurcite, koi samite se
narekuvale Rasi. Istori~arot Helanikus (5 stoletie pr.n.e.) doka`uval, deka tie bile granka na egejskite
Pelazgi. Vo zapisite na Stefan od Vizantija (6 stoletie n.e.,R.I.), tie bezrezervno se klasificirani kako Sloveni.
Slovenite primenuvale ~itawe i pi{uvawe so vertikalni i horizontalni recki. Tie recki go dale imeto na
pretkirilskoto pismo. Toa ne bilo azbu~no pismo, tuku "sila-bisko", pi{uvawe na slikovnicite ili recki. Najstar
primer od pi{uvawa na vakvi horizontalni i vertikalni recki eksponirani vo pi{anicite na eden vretenest obra~
koj datira od 348 godina od novata era. Toa be{e pronajdeno vo blizinata na gradot Ja{ vo isto~na
Romanija. Na nego pi{uva "sosedi, odne-seto go ovoj vretenest obra~ kaj Soqa"(Soqa ili Solija bilo `ensko
ime). Ova pismo bilo napi{ano na obi~no vreteno. Toa poka`uva deka ~itawe i pi{uvawe bilo {iroko
upotrebuvano vo paganskata era. Toa verojatno sugerira, deka se izvori na "predslovensko pi{uvawe", koi
se verojatno mnogu postari od niv, odewe na nazad vo predhodniot milenium. No kolku posta-ri bi mo`ele da
bidat tie?
Sporedeno so avtorot, kako Etrurcite bile Sloveniте, za{to pi{el i geografot i gramati~arot Stefan Vizantiec.
Ова е dokaz deka nikoga{ nemalo posebni slovenski narodi, дивјаци без слова.
Se postavuva pra{aweto do koga }e krvari makedonskiot narod so lagi podr`ano od akademicite na MANU
koi zemaat mani za da se mani sè што било и е makedonsko, za istori~arite vo Institutot za nacionalna
istorija koi u~estvuvaat so Tatarstan na Gaboris gabor na Gaborite= Tatarite so ~uva{ki=tatarski jazik koj go
proglasile bugarin Grigor Prli~ev. Toj kako grk pi{el na gr~ki (koine- naslednik na staroegipetski) i bil
defteros (vtor Omer). Duri Bugari bile Romejcite Solunskite Bra}a od Makedonija, koi od koine go sozdale
crkovniot jazik so solunski govor od Makedonija i preveduvalе od Aleksandrijskiot koine od makedonska
Aleksandrija на црковниот јазик so potpolna to~nost. Pa }e se raspravalo и za Samuil sinot na Nikola,
namesnik vo Makedonija postaven od Makedonskata dinastija, car na Sklavinija, koj so Oton Prvi
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razgogovarale samo na sklavinski јазик. Vakvo ne{to }e se raspravalo и so Ciganlija so indiska buzuka,
дури i so Arnautite (^erkezi, Tatari и [kiptari) do denes samo krvopijci и убијци.
Ej prokleti da ste akademici, istori~ari, intelektualci...site probisvet za grst pari- ѕверови.
МАКЕДОНЦИ БИЛЕ БУГАРИТЕ - ВОСТАНИЕТО НА ЕЛАДА ГО ДИГНАЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ
Да се оспоруваат Македонците во 21 век, што е основно човеково право, е невоспитаност, како и
предрско што се врши дури од Македонското собрание, од не-македонци и македонски изроди итн.
Па за сите такви ѕверови еве го одговорот: до 1808 година Македонија се протегала до реката Дунав,
што го променал германанскиот географ Цојне со внесеување на Балканско Полустрово, истоветност
на Апенини до Апенински и Пиринеји до Пиринејски Полуостров, што било наполно погрешно дури со
тешки последици. Во прилогсе наведува и српското предание дека Белград и Смедерово се наоѓале
во Македонија; Бугарија била во Македонија која била Додунавска, што го пишувам во истоветната
книга, побарана од Амбасадорката во Германската амбасада, наследничка на Баварката. Има доказ
дека бугарските владетели Крум и Иван Александар биле само Македонски, како што биле и Софија
(Ланге); Дури Пловдив бил и главен град на Македонија; Подунавјето било во Македонија.Следи сета
Бугарија била македонска. Ова беше повод да ја напишам книгата, Бугарите биле Македонци (2010).
Ама и Елада ја ослободиле браќата Ипсилантис- тие биле Комнени. Комнени биле наши- Македонци
(Ланге). Комнени биле Османите ( Јозеф фон Хамер), што го признал и самиот Мехмед Втори (Ланге).
Бидејќи Македонците биле домородцисе со Хомеров јазик со 4000 збора (Чулкас- 1907), а еладски
јазик немало сè до 1868 година за да има еладски народ со своја историја во со циганската Елада со
бузука донесена на Пелопонез во 14-15 век од Индијци. Затоа и авторите пишеле старомедитеранци
ниски и темни како Индијци (Цигани). Ние да бидеме оспорувани и од македонските Бугари со држава
само од 1908 година со свој народ чиј јазик со говор од Варна кој не го разбирал Григор Прличев а тој
бил дефтер (=де втер=втор) Омер творејќи на македонскиот коине (тн.старо-грчки) кој произлегол од
староегипетски, со својот наследник црковнословенски на Ромеецот Константин Филизоф од темата
Македонија,е предрско и преневоспитано. На ова се надоврзале татарските браќа со белото кавказко
кече на Арнаутите (кавказки Черкези со црноморски Татари и 100% тн.словенски изроди Шкиптари со
монголски јазик поради што се греши во Хомеровите родови) не држи. Убаво рекол таткото на ѕверот
Никола Димитров, Димитар- да му се исуши раката на потписувачот.Се надевам, тоа и ќе се исполни!
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 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 ...
ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА ПОСТАВИ ВО СВОЈОТ КАТАЛОГ МОЈАТА КНИГА
НА ГЕРМАНСКИ „ИСТОЧНОТОРИМСКО ЦАРСТВО (ВО 16 ВЕК ВИЗАНТИЈА )“- 37 КНИГА ПО РЕД
На 23.11.2018 ја објавив својата по ред 105-та книга, наведена во насловот. Таа вчера (06.12.2018) ја
постави наведената Библиотека како 37 книга, а на германски по ред 10 книга. Во неа се говори дека
Источноторимско Царство било возобновена античка Македонија, дело на балкански императири, од
кои најглавни биле илирот од Сплит Диоклецијан, кој овозможил Никомедија на Мраморно Море да го
замени Рим, а со Константин Велики Цариград постанува Втор Рим. Скопјанецот Јустинијан Први бил
прв христијански цар со службен латински јазик, а христијански коине (тн.старо-грчки). Бидејќи коине
потекнал од староегипетскиот во Александрија, во 300- та г.п.н.е., а коинска копија бил латинскиот, со
двата јазика не се разбира-л Хомеровиот кој бил само словенски (Пасоф-1815), па славо-македонски
(Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман). Хомеровиот јазик бил народен,а со од Ираклиј
(610-641) службен бил само коине. Како царски јазик на царевите во Цариград, што било и за Царот
Самуил, бил само коине, а црковен јазик во Цариградската патријаршија бил коине- па во Охридската
архиепископија/патријаршија бил црковнословенскиот на Ромеецот Константин од тема Македонија.
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Цар Самуил бил син на Никола, кој од Македонската династија бил поставен како намесник...- Царот
Самуил бил цар на Склавинија. Тој со Отон Први говорел на склавински јазик, кој бил само Хомеров.
Во Источноторимско Царство живеел еден православен народ со службен коине и народен Хомеров.
Написот го сакаат 134 мина, го споделиле 18 мина,дадоа коментари 23 мина-само во моја ФБ -страна.
ЕЈ КАДЕ СТЕ МАКЕДОНЦИ- ЌЕ НИ ГО БРИШИ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ООН ОД ЦИГАНИ ГРЦИ ... ?!
ПА НЕЛИ НИЕ ИМАМЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ДРЖАВА , КОЈ КАКО САМО ТОЈ ДА ГО РЕШАВА НАШИОТ
МАКЕДОНИЗАМ..., ОБВИНИВАЈЌИ ГО СИТЕ НЕГО , А НИКАДЕ ГИ НЕМА МАКЕДОНСКИТЕ ПАРТИИ ,
ЗДРУЖЕНИЈА ..., МАНУ- НАЈМАЛО МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО, МАКЕДОНСКИ УНИВЕРЗИТЕТИ ,
МАКЕДОНСКИОТ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ,ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ,
ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКИ...МАКЕДОНСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И СИТЕ НЕНАВЕДЕНИ ,
НИКАДЕ ГИ НЕМА НИТУ НА МИТИНЗИ НИТУ НА ПРОТЕСТИ ИТН. СЕ ПОСТАВУВА ПРАШАЊЕТО ,
ЗОШТО ОВДЕ ПОВИКАНИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Р .МАКЕДОНИЈА , ВМРО - ДПМНЕ И ДРУГИ ПАРТИИ
И ЗДРУЖЕНИЈА НЕ КАЖАТ ДОСТА БЕШЕ БЕ ГРЦИ ЦИГАНИ СО НОВ ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОД.
СО КОГО ТИЕ СЕ ОДРОДИЛЕ ОД ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК , АРНАУТИТЕ =ОДМЕТНИЦИТЕ СО НАЈНОВ
ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК САМО ОД 19 ВЕК КОЈ БИЛ И МОНГОЛСКИ (Г.МАЈЕР ) И БУГАРИТЕ ДУРИ СО
ВТОР ЈАЗИК ОД 20 ВЕК ДА ГИ ПРОГОНУВААТ И ИСТРЕБУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ СО РАНХОМЕРОВ
ЈАЗИК, ШТО ГО ПИШЕЛ ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907), ИЗБРОЈУВАЈЌИ 4000 ХОМЕРОВИ
ЗБОРА, КОЈ Е НАЈГОЛЕМ ДОКАЗ ДА СЕ КАЖЕ ДОСТА БЕ ЦИГАНИ ГРЦИ, БУГАРИ ТАТАРИ СОСЕ
СВОИ БРАЌА КАВКАЗКИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ И ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ ШКИПТАРИ КОИ КАКО И
ГРЦИТЕ ГО ГНАСАТ ТН.СЛОВЕНСКИ РОД КОЈ БИЛ ХОМЕРОВ . ДОСТА СЕ КРИЕВТЕ ЗАД ЃОРЃЕ
ИВАНОВ КАКО ЗА СÈ ВИНОВЕН , А ВИЕ СИТЕ ДРУГИ НЕ СТЕ НИШТО ТУКУ ЕБИВЕТЕР - ИЗВИНЕТЕ .
Написот го сакаат 93 мина, го споделиле 23 мина, дадоа коментари 7 мина- вкупно пријатели 4624.
ЕВЕ ДОКАЗ ДЕКА ШКИПЕТАРИТЕ СЕ ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ : ШКИПЕ + Т (БРСЈАЧКО Т ЗА ТРЕТО
ЛИЦЕ ЕДНИНА) ДО ШКИПЕТАР - ПА ТИЕ ГИ ИМААТ ...МАКЕДОНСКОТО Ѕ, СИТЕ ВУКОВИ ГЛАСОВИ
КОЈ ТВОРЕЛ ВО 19 ВЕК, ПРЕЗИМИЊАТА ЗАВРШУВААТ СО БРСЈАЧКОТО Т И ДАТИВНОТО У. ОВА
Е ПОВОД, ТИЕ КРВОЛОЧНО ДО ДЕНЕС ДА ГО ИСТРЕБУВААТ СВОЈОТ СЛОВЕНСКИ РОД , КОЈ БИЛ
ХОМЕРОВ (СЛОВЕНСКИ ПАСОФ-1815, СЛАВО-МАКЕДОНСКИ ЧУЛКАС-1907 И САМО МАКЕДОНСКИ
КИНДЕР - ХИЛГЕМАН), ВО ЗАЕДНИЦА СО ОДРОДЕНИТЕ ОД ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК ГРЦИ СО ЈАЗИК
САМО ОД 1868 СО КОГО НЕ СЕ РАЗБИРА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК И БУГАРИТЕ СО ЈАЗИК ОД 20 ВЕК
ЗА ВИНСТОН ЧЕРЧИЛ МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТОЕЛЕ И ПОСТОЈАТ
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.
Написот го сакаат 63 мина, го споделиле 27 мина, дадоа коментари 13 мина- само во моја ФБ- страна.
МАКЕДОНЦИТЕ ЗА ЕВРОПА БИЛЕ БРИШЕНИ ШТО БИЛО ПРЕД И ПО 1913 ГОДИНА И ПОТОА
За да се види зошто Македонија со име од антиката чии Македонци Европа ги прогласила како мртви
а нивниот Хомеров јазик да биде прогласен само грчки а тој бил само словенски (Пасоф- 1815), само
славо-македонски (Чулкас- 1907) чија книга било забрането да се преведе на друг јазик во светот што
било спротивност на Илијада преведена на коине (тн.старо-грчки), наследник на старо-египетски, со
кого не може да се разбере хомеровиот јазик само како македонски јазик (Киндер- Хилгенан), еве го
доказот објавен на ФБ - страниците, да се ПОМНИ, што било во Југославија без македонска гласност:
Кралство СХС ...............01.12.1918-15.05.1920
Кралство СХС ..............15.05.1920-03.10.1929
Кралство Југославија .03.10.1929-29.11.1943(5)
ДФЈугославија .............29.11.1943-29.11.1945
ФНРЈугославија ...........29.11.1945-07.4.1963
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СФРЈугославија ............07.04.1963-27.4.1992*
(*референдум за независност во Словенија 23.12.1990 а прогласена 25.06.1991).
СКЛАВИНИТЕ=ТН.СЛОВЕНИ ГО ОБОЖУВАЛЕ ХОРА - ЕВРОПСКИТЕ СЛОВЕНИ НАЈГОЛЕМА ЛАГА
Пагаганскиот словенски бог на Сонцето Хорс има исто потекло како и ведскиот свар, староперсиски
хвар, како и хвар кхсаета (славниот бог на Сонцето со кочиите и брѕите коњи), подоцна персискиот
хорсид (вечно, светлечко Сонце). Е занимливо, можда случајно, дека во староегипетската религија
богот на небото Хор или Хар, во обличје на орел, на чии раширени крила се боговите, чии очи се
Сонце и Месец, бил бог над боговите. Првата египетска династија, династија на обединители, го
почитувала Хора. Од тоа време, со повремени прекини,постои верување дека секој фараон е човечка
манифестација на Хора, додека вистинското име на секој фараон бил Хор итн.
Токму тој Хора го обожувале Склавините, а тие како области се појавиле за прв пат само во 5 век, а
на Балканот сосе Македонија дури во 6 век.Бидејќи тој Хора бил истоветен со египетскиот Хорус, што
било и со Кришна во Индија, ако Македонците биле Словени, супер Словени биле Египќаните заедно
сосе Ведите во Индија. Да бидат Македонците Дојденци на Балканот, кои како Склавини=Обласници
го обожувале Хора, египетскиот и индискиот, а не Подунавски и Заткарпатски, не држи и е
најсмешно.
ДОКАЗИ ДЕКА 1) КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ) БИЛ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ЈАЗИК , 2) СО ГРАМАТИКА И
РЕЧНИК ОД 300 Г.П.Н.Е . И 3) ИЛИЈАДА ОД ЈОНСКИ НА КОИНЕ БИЛА ПРЕВЕДЕНА 3 ВЕК П.Н.Е . ПА
ЕЛАДЦИТЕ СЕ ОДРОДИЛЕ ОД 1868 Г. СО НОВ ЈАЗИК- МАКЕДОНСКИ ТИКВАРИ И ПРЕДАВНИЦИ !
Со години, дури постанав предосаден, извинувајќи се на малкубројни разбрани и свесни Македонци,
истакнувам коине (во 19 век тн.старо-грчки) немал врска со јонскиот јазик, употребуван во Атина сосе
Елада, што го презел во македонскиот кралски двор Архелај, кој опстојувал за време на Алексдадар
Македонски а и потоа,во Платановата академија во Атина која во 529 годинна ја затворил Јустинијан,
кој како прв христијански цар службен јазик го имал коине-коине го познавал Апостол Павле, и добро
го владеел, но никако и јонскиот јазик со јонско писмо кое постанало коинско. Ова било и поради тоа
што Македонците пишеле со црти и рецки како што биле на Еламитите- руните со својата Кирилица.
1) Според Friedrich, Lübkers Reallexikon,des klassischen Altertums,Druck und Verlag von B.G.Teubner •
Leipzig • Berlin 1914, страна 445, се истакнува за Хеленизмот на со Ј. Г .Дројзен (1836, 1842) за од на
Александар...потекнувачката култура (во Александрија, Р.И.). „...развитокот на еден заеднички јазик,
коине...“; 2) Х.Џ. Велс наведува, првата граматика и првиот речник на коине биле составен во 300- та
г.п.н.е., во Александрија; 3) Познато било дека Хомерова Илијада што Александар ја имал кај себеси
била пишана на службениот јонски јазик во Атина со Елада, а и македонскиот кралски двор. И токму
ова беше повод, Илијада од тој јонски јазик кој бил Хомеров да се преведе на коине, што било само
во Александрија, и тоа по 300-та г.п.н.е., само во 3 век п.н.е. Бидејќи коине бил наследник на староегипетскиот, Илијада не се разбира-ла со коине и неговите наследници катаревуса и димотики. И еве
го затоа доказот: а)Хомеровиот јазик бил словенски (германски лингвист Пасоф- 1815),б) само славомакедонски (грчки лингвист Чулкас- 1907), в) само македонски (Киндер- Хилгеман). Со овие наводи се
потврдува, Еладците со јазик од 1868 година се одродиле од само нашиот македонски Хомеров јазик.
Истиот автор, во стр. 633, во Македонија...„пределот Пиерија (овде уште непознати градски рушевини
од Палатица [на антиката Бала]...)“. Бидејќи Лексиконот бил 1914 год. испечатен со на 8-то издание, а
Македонија била поделена со Букрештанскиот договор 1913 година, со вештачкиот Хеленизам само
на Дројзен, Р .Македонија ја владеат и господарат тиквари и предавници со тапии за сè македонско!
Написот го сакаат 63 мина, го споделиле 19 мина, дадоа коментари 3 мина- само во моја ФБ- страна.
ЗА ГРЦИТЕ ЛАЖГОВЦИ СИТЕ ОНИЕ КОИ ЈА ПИШАТ ВИСТИНАТА БИЛЕ САМО „ГРКОМРЗЦИ “ !
Ако во врска со насловот пиши некој не-грк, нему може да му се припише, не-гркот бил „гркомрзец“.
Па еве што наведува еден грк, автор Димитрис Литоксоу (2005), за Грците како „Измешана нација или
за Грците и разнобитените Другојазичници“: „Грците нема да го запознаат делото на Фалмерајер...
На овие две страници требаше да бидат задоволни грчките читатели. За пет генерации, грчките
интелектуалци ќе се занимаваат со ‘озлогласниот’ Фалмераер како за четиринаесет, но ниту еден од
нив не ќе го удостои со чесен однос, та да преведе некоја од проколнатите книгина ‘непријателот’.
Требаше да поминат 149, односно 172 години, за да се преведат од еретиците Констандинос
Романосд и Панделис Софѕоглос, неговите дела ‘За потеклото на денешните Грци’ (Фалмераер
1984) и првиот том од ‘Историјата на полуостровот Морија во средниот век’ (Фалмераер 2002).
Фалмераер беше првиот европски интеликтуалец кој го подржа на бесусловен начин прекинот меѓу
древните и современите Грци. Германецот Pauw, Прусинецот Barholdy и Англичаните Gell и Thornton,
кои му претходеа во споредба со него беа прости ‘гркомрзци’ (Симопулос 1975, стр. 45)“.
Наспроти Грција за Грци „Гркомрзци“, во Р.Македонија Македонците се најголеми „македономрзци“.
Па како Македонците нема да се најголеми „македономрзци“, никој не се чуствува надлежен, за тој да

164
изјави и поднесе барање до ООН, Европа и НАТО доста бе Грци одродени од наш Хомеров јазик, кој
бил словенски (Пасоф-1815), славо-македонски (Чулкас-1907) и само македонски (Киндер-Хилгеман),
одродени со еладски јазик 1868 г., реформиран коине (тн.старо-грчки), наследник на старо-египетски.
Написот го сакаат 34 мина, го споделиле 14 мина, дадоа коментари 0 мина- само во моја ФБ- страна.
ЕЈ БУГАРИ И МАКЕДОНЦИ ТИКВАРИШТА, КИРИЛ И МЕТОДИ БИЛЕ САМО РОМЕЈЦИ ОД ТЕМАТА
МАКЕДОНИЈА; ИСТО БИЛО И СО ТАТКОТО НА САМУИЛ НИКОЛА КОЈ САМО ОД МАКЕДОНСКАТА
ДИНАСТИЈА БИЛ ПОСТАВЕН ЗА НАМЕСНИК; ВО 19 ВЕК ВО ЕЛАДА НЕМАЛО ХЕЛЕНИ НИТУ ГРЦИ
ТУКУ САМО РОМЕЈЦИ (ФЕРГУСОН- 1849); БРСЈАКОТ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ КОЈ НЕ ГО ПОЗНАВАЛ
БУГАРСКИОТ ЈАЗИК СО ГОВОР ОД ВАРНА , НЕГОВИТЕ ГИ ТЕРАЛ ДА ПИШУВААТ САМО НА СВОЈ
БРСЈАЧКИ ГОВОР ДЕНЕС МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ОД БАРВАРСКИОТ ПРИНЦ ОТОН КОЈ ПОСТАНАЛ
ПРАВОСЛАВЕН ОД ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА НА РОМЕЈЦИТЕ ЧИЈ ГЛАВЕН ГРАД БИЛ
КОНСТАНТИНОПОЛ (ФЕРГУСОН) БИЛ ПРОГЛАСЕН ЗА ДЕФТЕР (=ДЕ ФТЕР = ВТОР ) ОМЕР - ГНАСИ..!
Написот го сакаат 46 мина, го споделиле 07 мина, дадоа коментари 0 мина- само во моја ФБ- страна.
МИТОЛОШКИ- ДИВОВИ СЕ НАОЃАЛЕ СЕКАДЕ ДОКАДЕ ШТО СТИГНАЛА БЕЛАТА РАСА
(VIDEO) SAD priznaju: Na tisuće kostura divova uništeni kako bi se sačuvala teorija evolucije- MAGAZIN
“Kustos koji je ’30-ih godina, sakrio butnu kost dužine 1.3 m, nakon smrti je ostavio i pismo koje sadrži i ovaj
dio: “Strašno je što se radi s američkim narodom, kada se krije povijest naših predaka, giganata koji su
hodali Zemljom, kao što kaže Biblija i drevni tekstovi.”
Vrhovni sud SAD primorao je ustanovu Smithsonian objaviti tajne dokumente s početka 20. stoljeća koji

dokazuju na to da je ova organizacija bila umiješana u veliko povijesno zataškavanje dokaza o ostacima
divovskih ljudi koji su otkriveni diljem Amerike i za koje im je naređeno da ih unište kako bi se zaštitila
mainstream kronologija o ljudskoj evoluciji koja je postojala u to vrijeme.
Navodi o uništenju ovih ostataka potekli su od Američke ustanove za alternativnu arheologiju (AIAA), a
Smithsonian ih nije baš dobro podnio, optuživši ustanovu za klevetu i pokušaj uništavanja reputacije
institucije stare 168 godina.
Tijekom sudskog postupka Smithsonian je priznao postojanje dokumenata koji pokazuju uništavanje
desetaka tisuća ljudskih kostura koji su dostizali visinu od 6 do 12 metara.
Glasnogovornik Smithsoniana tvrdi da je to učinjeno jer službena arheologija, koja je u tom vremenu bila
nedodirljiva, nije dozvoljavala mijenjanje službene teorije.
Prekretnica u sudskom postupku nastala je kada je kao dokaz prikazana butna kost veličine 1,3 metara što
je bio neoboriv dokaz istinitosti tvrdnji o uništavanju kostiju gigantskih bića.
Prikazana kost je ostatak koju je sakrio pokojni kustos muzeja sredinom 1930-tih godina. On je na samrti
priznao što je učinjeno i rekao gdje je sakrio ostatak kostiju pred uništavanje.
Kustos je ostavio i pismo koje sadrži i ovaj dio: “Strašno je što se radi s američkim narodom, kada se krije
povijest naših predaka, giganata koji su hodali Zemljom, kao što kaže Biblija i drevni tekstovi.”
Vrhovni sud SAD-a je sudski obvezao Smithsonian institut da otvori svoje klasificirane informacije iz
tajnih sefova i obznani kako su uništavani dokazi o postojanju divovskih bića čiji su kosturi pronađeni.
Direktor American Institution of Alternative Archeology (AIAA) Hans Gutenberg je izjavio da će to biti
epohalni doprinos o istini ljudske evolucije koji će pomoći da se sazna istina o divovskim bićima koja su
živjela na Zemlji.
Vidno zadovoljan odlukom suda on je također izjavio: “Konačno, nakon više od 100 godina laži, istina o
našim precima divovima, izaći će u svijet.”
Odluka suda obvezuje sve organe i sudionike u postupku da se s dokumentima izađe u javnost tijekom
2015. godine.
Izvor: Snopes.com | Croative.net.
Objavljeno prije 8 mjeseci – datum 16.04.2018. Autor Croative News Staff.
КУТРИТЕ ГРЦИ ЛЕГЕНДАРНИОТ ЈОЛК ГО ПРОМЕНАЛЕ ВО ВОЛОС СЛОВЕНСКИОТ БОГ
Само за потсетување: „...легендарната експедиција на Аргонаутите од Јолк, денешен Волос, кон
Колхис во денешна Грузија, не потсетува за пловењето во Црно Море...“.
Кавендиш и Линг наведуваат за „...словенскиот бог Велес, кој бил Волос...“.
Во грчката лудост, а Грци биле само припадници на Цариградската патријаршија, се и сешто
менувале.
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Stojmir Petrov Jaka rabota Risto, jas go razbiram zosto mnogu sum ja proucuval Opstata Istorija i I Istorijata na Umetnosta, kako i
sociologijata na umetnosta (koja retko ja znaat tokmu politicarite), ama ova moze da go sraboti samo nekoj kako tebe, prosireno i
razbirlivo za deneska Svetot da go razbere. Zosto ova ne go znaat ni evropskite istoricari...
Zlatko Kuzmanoski Вoлoс, бoлoс, бaaл, бел, белес, е БЕЛиoт Бoг, Бoгoт нa белaтa рaсa, СВЕТЛИOТ Бoг (сите пoзитивни
Бoгoви се светли, прoсветлени, Бoгoви нa светлинaтa, сoнцетo). Кaј нaс имa прoнaјденo aнтички стaтуетки нa Бoгoт Белинo
(сo зрaци штo извирaaт oд глaвaтa - кaкo кипoт нa слoбoдaтa вo Њу Јoрк) a и вo сите тие се сoдржи иметo нa Бoгoт нa
светлинaтa ЕЛ, ИЛ. Иметo се нaoѓa се ди Бритaнскиoт oстрoв кaкo Бoгoт Бели, или кaкo дaлмaтинскaтa вaријaнтa нa изгoвoр Били.

ВО МАКЕДОНСКОТО СОБРАНИЕ , СЕКАДЕ ВО ВЛАСТА И НИЗ СИТЕ ПОРИ ВО Р .МАКЕДОНИЈА СЕ
БОРЦИТЕ НА УЧК КОИ УЧКА НА МАКЕДОНЦИТЕ СО ДОЦЕНИЈА СИ СЕ , А ВЕТЕРАНИТЕ НА ВМРО ДПМНЕ КОИ ЈА СОЗДАДОА ПАРТИЈАТА НИВ ГИ ТЕПАА, ОД РАБОТА ИЗБРКАА, НА РАБОТА НЕ ГИ
ПРИМАА И ШТО НЕ ДРУГО КАКО БОРЦИ ЗА МАКЕДОНИЈА ГИ ИЗКЛОЦАА ОД ЗДРУЖЕНИЕТО . ЕЈ
КАДЕ СТЕ ВРШКИ НА ВМРО - ДПМНЕ КОИ ВО ПАРТИЈАТА НЕ САКАВТЕ ДА БИДЕТЕ И ТАА ЗА ВАС
БЕШЕ ПОНИЖУВАЊЕ , ШТО СЕ ПОТВРДИ СО ДЕЦЕНИИ- ПАРТИЈАТА САМО НА МАКЕДОНЦИТЕ !
БИДЕЈЌИ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ ГОВОРЕЛ НА БУГАРСКИ ЈАЗИК СО ГОВОР ОД ВАРНА КОЈ НЕ ГО
РАЗБИРАЛ ТУКУ САМО НА БРСЈАЧКИ , ДЕНЕС МАКЕДОНСКИ СЛУЖБЕН ЈАЗИК , НЕ БИЛ БУГАРИН
На 20.12.2018 на една бугарска програма имаше емисија за Григор Прличев, дури беше прикажан и
гробот на Григор Прличев, во Охрид. Секако, како сите бугарски лудаци, и тој лудак во програмата
говореше, Григор Прличев бил бугарин. За Григор Прличев да биде бугарин тој морал да говори и
твори на бугарски јазик. Бидејќи за време на Григор Прличев бугарски јазик во султановото бугарско
кнежество бил говорот од Варна, кој тој не го разбирал, и тој на своите им велел, тие да пишуваат
само на брсјачки говор, кој во АСНОМ-ска Македонија бил македонски јазик, тој не можел да биде и
бугарин кога тој не го познавал бугарскиот јазик, него го мразел и препорачувал, неговите никако да
не пишуваат на бугарскиот јазик туку на својот татков и мајчин јазик брсјачки денес македонски јазик.
За да се потврди веќе кажаното еве го и вториот доказ: Рајко Жинзифов бил нарекуван дека бил лош
поет, затоашто тој не го познавал бугарскиот јазик од султановото кнежество. Само за потсетување,
бугарска држава со бугарски државотворен народ можело да има само 1908 година кога султановото
кнежество преминало во бугарска држава. Од изложеното се заклучува,Бугарите биле и се лажговци.
Следен доказ бил што тој творел на јазикот коине (во 19 век тн.старо-грчки) јазик, кој бил македонски
од Александрија, само од 300-та г.п.н.е. Коине со од Апостол Павле постанал прв христијански јазик,
со Јустинијан и службен јазик во Источноторимско Царство со државјани Римјани ( Ромејци). Според
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 пишел 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...
Бидејќи била укината Охридската архиепископија со македонскиот јазик на Константин Филозоф кој
бил само Ромеец од темата Македонија, тој Григор Прличев се залагал да се возобнови Охридската
архиепископија, никако Бугарската патријаршија која исто така ја укинал султанот. Со укинувањето на
Охридската архиепископија, Бугарската патријаршија... имало само Грци.Сите жители од султановото
бугарско кнежество биле само Грци. За да се постои меѓусебна православна братоубиствена војна
султанот го создал Бугарското кнежество 1870 година со македонскиот јазик на Константин Филозоф.
Бидејќи таквиот јазик со говор од солунско во темата Македонија им бил близок на Македонците тие
Бугарската егзархија ја прифатиле. Како што поимот Грци станал политички, политички станал дури и
бугари. Ова било повод да се вели: ние не сакавме да бидеме грци сега ли ќе бидеме бугари. Ваква
била состојбата на црковните народи Грци и Бугари, никако етнички народи бугари тиквари, лудаци...
Atanas Jankoski САМО 1% ОД НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА ДА СЕ КАКО МАКЕДОНЕЦОТ РИСТО
ИВАНОВСКИ,НЕ ЌЕ МОЖЕШЕ НИШТО ДА ЈА ПОМРДНИ И ДЕСТАБИЛИЗИРА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ
ИДЕНТИТЕТ.КАДЕ СТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ ,КАДЕ ОТИДОВТЕ,ЗОШТО СЕ СОКРИВТЕ ???

НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС . И ДО
КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! ЗА НЕА СЕКОЈ МЕСЕЦ
НА ИСТ ДЕН ГИ ПОВИКУВАМ НАДЛЕЖНИТЕ КНИГАТА ДА СЕ ПРИФАТИ, ТАА ДА СЕ ПРЕВЕДЕ НА
МАКЕДОНСКИ И НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК, И ИСТАТА ДА СЕ ИСПРАТИ ДО ООН, ЕВРОПА , НАТО И НА
ДРУГИТЕ МЕСТА И УСТАНОВИ СО ЦЕЛ НИМ ДА ИМ СЕ УКАЖЕ ДА СЕ ПРЕКИНЕ СО ГЕНОЦИДОТ
КОЈ БЕЗ ПРЕКИН СЕ ВРШИ ОД ЗЛОБНИТЕ И КРВАВИ АРАУТИ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ )
ДО ДЕНЕС ЗАПОЧНУВАЈЌИ ОД ОСМАНОВОТО ЦАРСТВО , БАЛКАНСКИТЕ ДРЖАВИ ОД 1912 ГОД.
ПОДРЖАНИ ОД ВАТИКАН, ЕВРОПА И САД СО НИВНАТА ВОЕНА ПРОФИТНА ТВОРБА НАТО КОИ
БЕЗ ОБЅИРНО ГИ ИСТРЕБУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК . ЗА ОВОЈ ЗЛОСТОР БЕШЕ
ДОВОЛНО КНИГАТА ДА СЕ ПРЕВЕДЕ И ИСПРАТИ НАСЕКАДЕ ЗА ДА СЕ ДОЗНАЕ ВИСТИНАТА. ЗА
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ТАА ЦЕЛ ИМАШЕ НЕ ДОВОЛНО СРЕДСТВА ТУКУ ПРЕМНОГУ ЗА МИЛИОНИ ТАКВИ КНИГИ СИТЕ
ТИЕ ДА СЕ ПРЕВЕДАТ- МЕСТО ВО СКОПЈЕ 2014 ГОД. ПЛОШТАТОТ СКОПЈЕ ДА СЕ ПРЕТВОРИ ВО
МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНО НЕ СО ЕДЕН СПОМЕНИК ЗА ПЛОШТАД ТУКУ СПОМЕНИЦИ ЕДЕН ДО ДРУГ
БЕЗ НИКАКВА ПРИДОБИВКА ВО ОДНОС ЧУКЛАСКНИГАТА. И ВО ЧЕСТ НА НЕГОВОТО ИМЕ ЌЕ СЕ
ОДРЖУВА ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК СРЕТНУВАЊА ВО БИТОЛА КАДЕ ТОЈ БИЛ УЧИТЕЛ. ВАКА НИЕ
ГО ПОДРЖУВАМЕ НЕГОВОТО УБИСТВО ОД ГРЦИ ЦИГАНИ ШТО СЕГА СЕ ВРШИ ДУРИ И ВРЗ НАС
ОТКОГА МАКЕДОНЦИТЕ ВО САМО СВОЈАТА Р .МАКЕДОНИЈА ЌЕ МОРААТ ДА ГО ГОВОРАТ ДУРИ
И ШКИПТАРСКИОТ ТУРСКИ МОНГОЛСКИ ЈАЗИК - ЕЈ ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ САД, ЕВРОПА И НАТО !
Доминиан дава неколку докази што се однесуваат на Албанците. Тој истакнуваше дека јазикот по
своја форма исклучитело Аријан, но истакна дека од 5140 елементи во Етимолошкиот речник на
Албанците на Г. Мајер „би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски
елементи“. Татаро-турскиот брои 1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 и словенскиот 540 збора.
Албанците во 1913 беа сосем лишени од секакво национално чуство.
Па Албанците биле само едно: Турци, дури и во Елада (Силвестрели- 1904).
Турците не признавале и непризнаваат никакви Шкиптари, не дај боже Албанци, туку само Арнаути.
Султанот Селим Селим III (1789-1807) во ферман за Арнаутите истакнува: „„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..!“.
Место, Султанот да го изврши тоа што го напишал во ферманот, Арнаутите со нас со векови истото
го прават, со помош на САД, Европа и нивната профитна воена организација НАТО- тие како 100% се
турски колонисти, без доказ за сопственост на имотот до 1913 година... кој е присвоен православен
имот; Уставот на Р .Македонија од 2001 година го менуваат; во 2018 ја внеле Тирантската платформа
сосе двојазичност на сета територија на македонската држава Р .Македонија која нема ништо со никој
друг освен со Македонците.Така Македонците во својата македонска држава Р .Македонија мораат да
бидат во арнаутско заложништво под Арнаути=Одметници со шкиптарски јазик кој бил монголски, кои
поради нивниот монголски јазик грешат со нашите Хомерови=тн.словенски родови. Од ваквите САД,
Европа и НАТО ѕверови Арнаути под 15% според здраствени исправи, со удел од 90% Геги (Черкези
и Татари) со кавказко бело кече...и Шкиптари 10%, нас ќе не доистребуваат.Еј бандити САД и Европа!
Еј Султане Султане, ако си ја завршеше својата задача Македонија ќе си останаше само македонска,
а сега САД, Европа и НАТО не не сака како Р .Македонија на Македонците туку во Велика Албанија !
СО КНИГИТЕ НА ГЕРМАСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ (1815) ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ СЛОВЕНСКИ ,
ЗА ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907) САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ И СО КИНДЕР - ХИЛГЕМАН
САМО МАКЕДОНСКИ ОД КОГО ПРОИЗЛЕГОЛ И БУГАРСКИОТ ЈАЗИК ЌЕ СЕ ДОЗНАЕ ВИСТИНАТА
СО КОЈА СО ДОКАЖУВА, АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ НЕ СЕ ИЗУМРЕНИ , НИВНИОТ ЈАЗИК ДЕНЕС
ГО ГОВОРАТ 350 МИЛИОНИ ТН.СЛОВЕНИ, ОСНОВ ЗА РЕВИЗИЈА НА БУКРЕШТАНСКИ ДОГОВОР ...
А СО МАКЕДОНСКИТЕ ДУДУЦИ МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ СЕ ДОИСТРЕБАТ ОД ГРЦИ ЦИГАНИ СО НОВ
ЈАЗИК ОД 1868 ГОДИНА, НАСЛЕДНИК НА АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ ОД
300-ТА ГОДИНА, И ШКИПТАРСКИОТ САМО МОНГОЛСКИ ТУРСКИ ЈАЗИК БЕЗ РОДОВИ СО КОГО
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) ГРЕШАТ СО НАШИТЕ РОДОВИ. ЕЈ ДУДУЦИШТА ?!
СРЕЌНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЧНИ ПРАЗНИЦИ АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ СО СВОЈОТ
МАЈЧИН И ТАТКОВ ХОМЕРОВ ЈАЗИК САМО НАШ СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ
1815), СЛАВО- МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС 1907) И САМО МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР ХИЛГЕМАН). ПА ОВОЈ НЕ СЕ РАЗБИРА - Л СО АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ
НАРЕЧЕН НА ГОВОР НА БИТОЛЧАНИ КОЈ НЕ (ГЕРМАНСКИ ДУДЕН): КОЈ ДОЈДЕ ? КОЈ НЕ ДОЈДЕ !
СЛЕДИ КОЈ НЕ ОЗНАЧУВА , СИТЕ ДОШЛЕ, ОБЈАСНУВАЈЌИ , КОИНЕ БИЛ ЗАЕДНИЧКИ ЈАЗИК - ТОЈ
ГО НАСЛЕДИЛ СТАРО- ЕГИПЕТСКИ. ОВА Е ПОВОД СО КОИНЕ И НЕГОВИОТ НАСЛЕДНИК ОД 1868
ГОДИНА ДА НЕ СЕ РАЗБИРА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК . ТОЈ БИЛ И БРИГИСКИ =БРСЈАЧКИ ГОВОР СО
ДАТИВ У СО УПОТРЕБА ЗА ФИЛИПУ, АЛЕКСАНДРУ; ВО ИНДИЈА МАНУ, МЕРУ...ЗЕБУ; КИНА БАТУ
КАН...И ЈАПОНИЈА РАСАТА АИНУ + В + Л + К = ВЛАКИНУ- БЕЛЦИ СО ВЛАКНА. ЈАПОНИЈА : КРВНА
ГРУПА А 38% СО ГЕН ПРИЛИВ КОН 40% СО ГРАДЕЖИ ПИРАМИДИ И НАШЕ ПИСМО ВО ОКИНАВА.
Написот го сакаат 122 мина, го споделиле 7 мина, дадоа коментари 30 мина- само во моја ФБ- страна.
Violeta Makedonska Tirovska Почитуван Ристо, да ви е среќна, здрава и од Бога благословена новата 2019 година..Ви
благодарам што постоите, од вас сите ние, многу учиме, посебно сум горда што сте родум од мојот роден град...
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ДО КОГА ВО Р .МАКЕДОНИЈА ЌЕ НЕМА НАДЛЕЖНА ЛИЧНОСТ, ПАРТИЈА , ЗДРУЖЕНИЕ КОИ ЌЕ ИМ
ЈАВАТ НА САД, ЕВРОПА И НАТО ДЕКА ЕЛАДЦИТЕ ГРЦИ СО ИНДИСКИОТ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ
БУЗУКА СЕ НОВ НАРОД СО НОВ ЈАЗИК КАТАРЕВУСА САМО ОД 1868 ГОДИНА, НАСЛЕДНИКОТ НА
АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ , НАСЛЕДНИК НА СТАРО -ЕГИПЕТСКИ , НИКАКО
НЕ СЕ РАЗБИРА ЈАЗИКОТ НА АНТИЧКИТЕ =ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ КОЈ БИЛ/Е САМО ХОМЕРОВ
ЈАЗИК, САМО СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ -1815), САМО СЛАВО -МАКЕДОНСКИ
(ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907) И САМО МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР - ХИЛГЕМАН), ОД КОГО БИЛ И
БУГАРСКИОТ.ШКИПТАРСКИОТ БИЛ ИСТО ТАКА САМО ОД 19 ВЕК КОЈ Е И МОНГОЛСКИ (Г.МАЈЕР )
СО КОГО СЕ МОНГОЛИЗИРАЛЕ НЕ САМО АРБАНАСИТЕ 100% ТН.СЛОВЕНИ , А И МАКЕДОНЦИТЕ .
СЕ ДОДЕКА АНТИЧКИТЕ= ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ СЕ ОСТАВЕНИ САМИ НА СЕБЕ БЕЗ ВОДАЧИ,
КОИ СО ВЕКОВИ ГИ ИСТРЕБУВАЛЕ САД, ЕВРОПА И БАЛКАНСКИТЕ ДРЖАВИ , ТИЕ ЌЕ СТРАДААТ.
БИДЕЈЌИ ПРОКОПИЈ (6 ВЕК ) НЕ ПОЗНАВАЛ ЖИВИСУШТЕСТВА СЛОВЕНИ ИСПРАВЕНИ НА ДВЕТЕ
НОЗЕ И СО ПРАВ ‘РБЕТ ТУКУ САМО СКЛАВИНИ (=ОБЛАСНИЦИ- СКЛАВА=ОБЛАСТ), А СКЛАВИНИ
ИМАЛО ВО АВСТРИЈА , ГЕРМАНИЈА ...ШПАНИЈА , СКЛАВИНИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ ОД СЛОВО ДО
БОЖЈО СЛОВО (ЕВАНГЕЛИЕ НА ЈОВАН ).СИНОТ НА РИМЈАНИНОТ (РОМЕЈЕЦОТ ) НИКОЛА, ТАТКО
НА САМОИЛ СО ЕДЕН БРАТ, СО РИМСКИОТ ЦАР ФРАНКОТ ОТОН ПРВИ РАЗГОВАРАЛЕ САМО НА
СКЛАВИНСКИ ЈАЗИК (ВИДМАН). ЦАР САМУИЛ БИЛ ЦАР НА СКЛАВИНИЈА - ТОГАШ НЕМАЛО БИЛО
КАКВО БУГАРСКО ЦАРСТВО НА ТАТАРИТЕ СО ТАТАРСКИ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК НА БУГАРИ =ТАТАРИ
СО МОНГОЛСКО ПЕРЧЕ ЈАВАЈЌИ НА МОНГОЛСКИ КОЊ, КОЈ АРНАУТСКИ ДОСПЕАЛ ДО КОСОВО
НА АРНАУТИТЕ КАКО ГЕГИ (ТАТАРИ И ЧЕРКЕЗИ ) СО МОНГОЛСКА ОВЦА КОСОВСКИ СОЈ , БЕЛО
КЕЧЕ ОД КАВКАЗ...АЗИЈАТИ КАКО ЦИГАНИ СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКА БИЛЕ
НАСЕЛЕНИ НА ПЕЛОПОНЕЗ (14-15 ВЕК ), ОД ЧИИ НАСЕЛБИ ДО ДЕНЕС ИМА ОСТАТОЦИ. СЕ ОВА
ГОВОРИ , СКЛАВИНИТЕ СО СВОЈОТ ХОРА , КОЈ БИЛ ЕГИПЕТСКИОТ ХОРУС И ИНДИСКИ КРИШНА
БИЛЕ ДОМОРОДНИ, КАКО ПРАВОСЛАВНИ СО СВОИ ДОМОРОДНИ ТРАДИЦИИ... ДАБОТ КОЛЕДЕ ,
ДРВОТО НА ЗЕВС , КОЈ ГО ОБОЖУВАЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ , ФИЛИП ТАТКОТО НА АЛЕКСАНДАР , СО
СВОЈОТ СЕЛЕУК (=СЕЛЕ УК- УКА, УК=УЧ, ГЛАУЧ, ГЛАУК...) НАСЛЕДНИК БИЛ ИНДИСКИОТ КРАЛ
АШОКА ОД НЕГОВАТА ЌЕРКА . БИДЕЈЌИ ЕНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ГОВОРАТ СО НАШ АНТИЧКИ
ХОМЕРОВ ЈАЗИК, КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ -1815), СЛАВО - МАКЕДОНСКИ (ЧУЛКАС- 1907) И
САМО МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР- ХИЛГЕМАН), ОД КОГО ПРОИЗЛЕГОЛ И БУГАРСКИОТ ЈАЗИК , ПОД
ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ РАЗГОВОРИТЕ СО ЦИГАНИТЕ ГРЦИ СО НОВ ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОД.,
ШКИПТАРСКИОТ ОД 19 ВЕК КОЈ БИЛ И МОНГОЛСКИ (Г.МАЈЕР ) БЕЗ РОДОВИ, ПОРАДИ ШТО СИ
ГРЕШАТ АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) СО ХОМЕРОВИТЕ РОДОВИ , КОИ БИЛЕ И
СЕ САМО ТН.СЛОВЕНСКИ. ВРЕМЕ Е НЕКОЈ ВО Р .МАКЕДОНИЈА ДА БИДЕ ГОРД ДОСТОЕН ЧОВЕК !
ЗА КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА БЕЗ МАКЕДОНИЈА , МАКЕДОНЦИ И НАРОД ПРАВОСЛАВНИ МАКЕДОНЦИ
Пред себе ја имам католичката библија на германски јазик (Die Bibel, © 2004 by Verlagsgruppe Weltbild
GnbH…Ausburg), во која на стр. 465, започнува со Првата книга Макавеи, со поднаслов Почетокот на
грчката власт: Македонецот Александар, синот на Филип...Грција...10...Антиохус Епифанес, синот на
Кралот Антиохус...во 137 година стапил на власт на грчкото владеење...“.
Ако се земе во предвид дека поимот Грци бил внесен за време на Франкот Отон Први кој како цар
захтевал од Македонската династија таа да се повлече од Јужна Италија со која таа владеела, што
тоа било одбиено, Македонците биле навредливо наречени како Греики, со значење греи=греј само
за дојди, само Дојденци, на што Македонската династија велела, О варвари, ние да сме Греики итн.
Со тоа што Ватикан дозволил да се брише сè македонско, како борба против православието, со свој
почеток од 1071 година, тогаш Ватикан во сојуз на Исламот го напаѓа Источноторимско царство, што
до денес не прекинува, дури со промена на календарот, без Коледе (Зевс), без Св.Трифун (Дионис)
итн., укажува, со Македонија сè уште не се завршило- САД, Европа и НАТО со сè наше ќе завршат.
Се надевам, ќе се јават надлежните повеќевековниот мрак да го осветлат, и спасат сè македонско.
МАКЕДОНСКИТЕ СКЛАВИНИ ОД 6 ВЕК ГО ОБОЖУВАЛЕ НЕ САМО ЗЕВС (КОЛЕДЕ ) И ДИОНОСИЈ
(СВ.ТРИФУН) ДУРИ ЕГИПЕТСКИОТ БОГ ХОРУС (ХОРА ) БОГ НА СВЕТЛОСТА , ПРЕНЕСЕНО ОВДЕ
НА БАЛКАНОТ (МАКЕДОНИЈА...) САМО ПО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ, ОБОЖУВАН И ЗА ВРЕМЕ
НА РИМСКОТО ЦАРСТВО (FRIEDRICH LÜBKERS REALLEXIKON DES KLASSISCHEN ALTERTUMS1914, СТРАНА 477). И ТОГАШ (ОД 6 ВЕК) СЕ ПОЈАВИЛЕ СКЛАВИНИТЕ КОИ КАКО ПОВЕЌЕБОЖЦИ
СИ ГИ ОБОУЖУВАЛЕ ЗЕВС (ТОЈ СПОРЕД АФАНАСИЕВ БИЛ ИСТОВЕТЕН СО ПЕРУН ВО РУСИЈА ),
ДИОНИЈ.. ХОРА. ПА СЕ ЗАКЛУЧУВА, МАКЕДОНЦИТЕ НЕ БИЛЕ ДОЈДЕНЦИ ТУКУ ДОМОРОДЦИ. ЗА
ОВА ДА СЕ ПОТВРДИ ДОКАЗ СЕ ПРЕБОГАТИТЕ МАКЕДОНСКИ НОСИИ, ОРА , ИГРИ , ПЕСНИ ...А И
НАЈУБАВИОТ 7/8 МАКЕДОНСКИ ТАКТ СО ГАЈДА КОЈ ГО ИМААТ СКОТИТЕ СО СВОЈ АЛЕКСАНДАР
МАКЕДОНСКИ СО ГАЈДА ЧИЈА ОВЦА ИМАЛО БАЛКАНСКО ПОТЕКЛО- ГАЈДАТА СО ОВЧКА КОЖА...
ЕЈ МАКЕДОНСКИ ТИКВАРИ, ИЗРОДИ,КОДОШИ,АРАМИШТА...ШТО ПРАВИТЕ СО МАКЕДОНЦИТЕ ?!
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МАКЕДОНЦИТЕ СЕКОГАШ БИЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ, НИКАКО СУЛТАНОВИ БУГАРИ ОД 1870 ГОД.
На Божиќ 1846 година е роден еден од најголемите столбови на македонштината – Митрополит
Теодосиј Гологанов, Јавно, 07.01.2019:
„ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ
На денешниот голем ден Божиќ, на денот на кој е роден Исус Христос, на 07.01.1846, во планинското
село Т`рлис, Неврокопско, Пиринска Македонија, е роден Теодосиј Гологанов, еден од најголемите
македонски синови.
Ќе остане запаметен во македонската историја како тврдокорен борец за возобновување на тогаш
укинатата Охридска Архиепископија и жесток противник на сите антимакедонски пропаганди.
Роденото име му е Васил Илиев Гологанов.
Судбината сакала малиот Васил да се роди како слепо дете на најголемиот христијански празник
Божик, во 1846 година.
Според народните верувања, децата со физички недостатоци биле ветени на Бога, и биле испраќани
во манастири каде ја чувале манастирската стока или извршувале друга манастирска работа.
Татко му Илија кој бил свештено лице и учител, имал голема желба да го описмени Васил и не сакал
веднаш да го однесе во манастир.
Се заветил дека ако неговиот син прогледа, тогаш да го однесе во манастир.
На 12 годинималиот Васил неочекувано прогледува.
Татко му сметал дека тоа е дар од Бога, и во знак на благодарност две годиниподоцна (1860-та) го
носи Васил во манастирот “Свети Јован Претеча“, во близината на Сер.
Во тоа време не постоела укинатата Охридска Архиепископија, и манастирот “Св. Јован Претеча“ бил
под влијание на грчката култура и бил дел од грчката црква (Патријаршија). Тука Васил го научува
грчкиот јазик.
Многу млад се замонашува и го зема свештеното име Теодосиј.
Созревајќи во услови кога не постоела од Турците укинатата Охридска Архиепископија, Гологанов на
почетокот бил дел од Цариградската (грчка) Патријаршија.
Но никогаш не заборавил кој е, и упорно работел на остварување на својата цел.
БУДЕЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ
Во тоа време македонското национално будење започнало да продира и во серскиот округи го
зафатило и братството во “Св. Jован Претеча“ во кое имало монаси Македонци од околните
планински села. Игуменот на манастирот „Св. Јован Претеча“ – архимандритот Исаиј, покрај на грчки,
дозволил во манастирот да се богослужи и на црковно-словенски јазик.
Теодосиј наскоро бил ракоположен за јероѓакон и самиот почнал да служи на црковно-словенски.
Дури и се обратил до серскиот митрополит барајќи официјална дозвола за служење на
богослуженијата на црковно-словенски јазик. Молбата била одбиена.
Четири годинипо своето стапување во манастирот, Теодосиј бил ракоположен и за јеромонах (1864)
од страна на митрополитот Прокопиј, и поставен за игумен на еден помал манастир во близината на
Сер, истовремено продолжувајќи го своето образование во серската класична гимназија.
Во 1865-та, Теодосиј заедно со Дионисиј Москов од селото Горно Броди (Егејска Македонија),
започнуваат борба за отворање на македонски училишта и замена на грчкиот со црковнословенскиот јазик при богослуженијата.
Теодосиј повторно се обидел да добие одобрение од серскиот митрополит за служење на црковнословенски јазик, но неговите барања повторно се одбиени.
Во 1868-та, чорбаџијата Хаџи Димко од Горно Броди побарал од серскиот митрополит воведување на
словенскиот јазик во македонските училиштата. Ова барање било подржано и од страна на Теодосиј
кој во тоа време бил игумен на манастирот „Св. Јован Претеча“.
Како и сите досегашни и оваа молба била одбиена, па селаните од Горно Броди без дозвола од
митрополитот во селското училиште го вовеле македонскиот јазик.
Ова го охрабрило Теодосиј, и тој без дозвола од грчкиот митрополит Неофит, во манастирското
училиште покрај грчкиот го вовел и црковно-словенскиот јазик, а притоа доделил и стипендии на
триесетина македонски деца.
Заради непослушноста на Теодосиј и другите македонски монаси од манастирот, митрополитот
Неофит се пожалил до Цариградскиот патријарх.
Како одговор на дејствијата на Теодосиј, серскиот силогос го забранил црковно-словенскиот јазик во
манастирското училиште, а биле одземени и стипендиите на македонските деца. На нивно место
биле доведени гркомански деца заедно со неколку грчки учители и свештеници.
Против Гологанов не била преземена никаква казнена мерка, затоа што силогосот знаел дека
Теодосиј уживал голема почит од Македонците во околијата и се плашел од нивната реакција.
После репресивните мерки од страна на грчките свештеници, Теодосиј Гологанов застанува отворено
на страната на македонското национално движење во Сер и Неврокоп. За таа цел патува по
околните села и ја критикува Цариградската патријаршија и нејзината елинизаторска политика.
Поради тоа, на барање од серскиот митрополит Неофит, Турците го фаќаат и го затвораат Теодосиј.
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Во знак на протест македонското население од околните села ги затворило храмовите и се обратило
до турските власти жалејќи се на грчките митрополити и свештеници. Главното барање било
ослободување на Теодосиј.
По големиот притисок од страна на населението, митрополитот Неофит побарал од турската власт
да го пушти Теодосиј, и наскоро тој е ослободен.
БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА – НОВА ДУХОВНА ТИРАНИЈА НАД МАКЕДОНЦИТЕ
Во 1870 год. со одобрение на отоманската власт е создадена бугарската Егзархија.
Македонските епархии морале да изберат под чија црковна управа ќе бидат, затоа што Охридската
Архиепископија сеуште не била возобновена.
Голем дел од нив се одлучуваат за Егзархијата а не за грчката Патријаршија, заради
црковнословенскиот јазик на кој биле изведувани литургиите во Егзархијата, за разлика од грчкиот на
кој се изведувале литургиите во Патријаршијата.
Живеејќи во услови во кои не постоела укинатата Охридска Aрхиепископија, Теодосиј Гологанов бил
приморан прво да биде дел од Цариградската (грчката) Патријаршија а потоа и од бугарската
Егзархија.
Но тоа воопшто не го поколебало во неговата борба за создавање на самостојна македонска црква,
туку неговата позиција во Егзархијата подоцна ќе се обиде да ја искористи за возобновување на
укинатата Охридска Архиепископија.
Во 1872 година, само две годинипо раѓањето на Егзархијата, Патријаршија во неа видела силна
конкуренција и ја прогласува Егзархијата за шизматичка црква. Најголемиот проблем меѓу нив било
тоа што Патријаршијата и Егзархијата не можеле да се договорат за поделбата на македонските
епархии.
Македонските епархии незадоволни од третманот на стока за размена и поткусурување, се
одлучуваат да ја продолжат борбата за возобновување на својата Охридската архиепископија.
Шест македонски црковно-училишни општини се обратиле до Англиканската црква барајќи помош за
возобновување на Охридската архиепископија. Откако биле одбиени, се обратиле и до
Римокатоличката црква. Предлогот бил прифатен од римокатоличкиот Одрински епископ.
Но отоманската власт ја подржувала Патријаршија, и во периодот 1873-1874 год. следувал силен
притисок од отоманската власт врз македонското население, со цел истото да се откаже од унија со
Римокатоличката црква и да се врати под јурисдикција на Патријаршијата.
Во 1874-та Теодосиј е поставен за ефимериј при храмот „Св. Стефан“ во Цариград. Во 1875-та
заминува за Ниш (кој исто така бил под јурисдикција на бугарската Егзархија), како помошникна
Нишкиот митрополит. Во 1876-та повторно е избран од Синодот да служи во цариградската црква
“Св. Стефан“. Во наредниот периот е поставен за егзархиски намесник во Цариград. Од 1880 до 1885
година е претставник на Егзархијата при Високата порта.
ТЕОДОСИЈ – МИТРОПОЛИТ СКОПСКИ
Во 1884-та, бугарскиот егзарх Јосиф I побарал оставки од митрополитите Натанаил и Кирил, кои ги
добил во декември истата година.
Потоа се обратил до Високата Порта во Цариград барајќи берати (дозволи) за нови епископи на
испразнетите епархии во Скопје и Охрид.
Егзархот не чекал да бидат издадени бератите, и во јануари 1885-та во храмот „Св. Стефан“ во
Цариград ги ракоположил – Тедосиј за митрополит на Скопската, а Синесиј за митрополит на
Охридската епархија.
Со неговото поставување на Скопски митрополит (19 јануари 1885-та) и со добивањето на бератот за
Скопски епископ (24 јули 1890), Теодосиј конечно добил можност во невозможни услови да работи на
својата цел – возобновувањето на Охридската Архиепископија – укинатата вековна црква на
Македонците.
Од друга страна, Србите посакале да го врбуваат новиот скопски митрополит за нивната кауза.
Набргу сфатиле дека Гологанов за никаква цена не ги продава своите идеали.
Коста Групчев (српски пропагатор) кој имал средби со Гологанов и се обидел да го врбува, во својот
извештај до Коста Новаковиќ ќе напише дека не е можно Теодосиј да биде врбуван за српската кауза,
затоа што неговите планови се да ја возобнови Охридската архиепископија на македонска основа, и
дека самиот тој (Теодосиј) „воопшто не го симпатизира србизмот и не сака да прави никакви
компромиси со српската Влада…“
БОРБАТА НА ГОЛОГАНОВ ЗА ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА
Веднаш по враќањето во Скопје, Теодосиј Гологанов започнува чистка на бугарските кадри во
Скопската епархија и пресметка со бугарската асимилаторска политика.
Во сите службени документи на црквата, бугарските именувања ги заменувал со македонски, и се
однесувал како раководител на возобновената Охридска архиепископија.
Во почетокот на есента 1891-ва ги заменил црковните свидетелства кои во себе го содржеле името
Бугарска Егзархија, со нови свидетелства и документи на македонски јазик.
Печатењето било направено во турската печатница во Скопје, при што биле платени 100 турски лири
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за отворање на словенско одделение.
Документите биле печатени на македонски јазик, велешко-штипски дијалект.
Извршил чистка на кадрите на Егзархијата во црковно-училишните општини, и ги заменил со
Македонци.
Набргу по доаѓањето го сменил и директорот на скопското училиште – Бугаринот Антон Наследников.
Ова довело до силни реакции и негодувања од Егзархијата, но Теодосиј не запрел тука, туку
наредниот месец (Септември) извршил посета на поголемите градови од својата епархија, и ги
сменил претседателитe на општините и директоритe на училиштата кои биле Бугари или
приврзаници на бугарската Егзархија и бугарската пропаганда.
При посетата во градовите богослужел на црковно-словенски јазик, а проповедите ги држел на
македонски (серски дијалект).
Во декември 1890-та го посетил Тетово. Неговите ставови им биле познати на тетовчани, кои и покрај
забраната од грчкиот митрополит Паисиј кој наредил да не се дозволи на митрополитот Теодосиј да
богослужи во тетовскиот храм, му ја отвориле црквата.
Пречекот на митрополитот Теодосиј во Тетово бил толку свечен, што предизвикал револт кај
тетовските Турци кои се пожалиле кај тетовскиот бег – Есад дека таков дочек немал ниту турскиот
султан и барале митрополитот Теодосиј веднаш да биде протеран од Тетово.
Најсилен удар против бугарската пропаганда извршил преку враќање на самостојноста на црковноучилишните општини во Скопската епархија.
Во сите градови кои спаѓале во Скопската епархија на чело на црковно-училишните општини
застанале претставници на македонскиот еснаф.
За учебната 1891/1892 ги отстранил сите учители дојдени од Бугарија и ги заменил со Македонци.
Како што напишал самиот Гологанов – “Месните учители се оружје самите по себе за отпорот против
пропагандите, бидејќи му служат на својот народ“.
Бугарскиот егзарх Јосиф I бил лут и бесен и се заканил дека ќе го повика на одговорност Теодосиј
доколку продолжи со замената на бугарските учители.
Одговорот на Теодосиј бил:
„За Скопската епархија не важат егзархиските правилници, ниту таа ги признава инструкциите на
Егзархијата по однос на управувањето со учебното дело и пансионите. Егзархиските правилници
немаат важност во Скопската епархија, бидејќи епархијата си има свој господар“
ПИСМОТО ДО ПРОИГУМЕНОТ ДИОНИСИЈ
Согледувајќи дека нема да може долго самиот да ги одбива нападите од Егзархијата, од бугарската
влада, од грчката и српската пропаганда, митрополитот Теодосиј се обидел да ги анимира и
останатите македонски свештеници.
Ова најубаво е опишано во неговото писмо до проигуменот Дионисиј, испратено на 22 јуни 1891-ва:
„Чудна е промислата Божја, а уште почудни се патиштата Негови. Христос проповедаше љубов меѓу
луѓето и за неа отиде на Крст, а ние луѓето, во името на таа Христова љубов, со Неговиот најсвет
симбол – Крстот, шириме меѓу луѓето најголема омраза и ги потиснуваме духовно и национално
убедувајќи ги дека добро им чиниме. Така и нашата света Егзархија на чело со блажениот Егзарх
Јосиф I прави севозможно да го убеди кутриот македонски народ дека му го мисли доброто, дека се
грижи за неговата сегашност и иднина и дека сака да го извади од темнината на националното
несознавање и од него да создаде свети Бугари.
А не треба многу да те убедувам, премил брате во Христа, дека нашата Егзархија со својата црковна
и просветна дејност тука во Македонија врши всушност најмизерна задача, му го одзема името на
еден народ и го заменува со друго, му го одзема мајчиниот јазик и го заменува со туѓ, за да обезбеди
на својата влада и на своите бугарски чорбаџии да си ја прошират трговијата и на туѓа територија.
А како ова ти ќе го наречеш, драги брате, ако не ново ропство пострашно од турското. Турците
земаат имоти и животи на рајата, но не посегнуваат врз неговиот 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?
… Мое мислење е дека ние духовниците, по потекло Македонци, треба да се здружиме и да го
кренеме нашиот народ да се разбуди, да ѓи отфрли туѓинските управи, да ги отфрли и
Патријаршијата и Егзархијата, и да се обедини духовно во крилото на Охридската архиепископија,
неговата вистинска мајка црква. Не е ли крајно време да се запре националното движење на еден ист
народ само поради тоа што едни ја признаваат Патријаршијата, а другиЕгзархијата, додека третиот
му се поклонува на Мухамед. Не е ли крајно време да се сопре омразата меѓу брат и брат? А како
тоа може да се стори ако не преку своја народна Црква, преку Охридската архиепископија.
Јас ќе бидам искрен драги брате во Христа и отворено ќе ти речам: ’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 во оваа наша многустрадална земја и сакаат да ја расчеречат’“…
Гледајќи дека митрополитот Теодосиј дошол во конфликт со бугарската Егзархија, српскиот конзул во
Скопје – Кариќ повторно се обидел да го привлече кон српската пропаганда ветувајќи му
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возобновување на Охридската архиепископија.
Според планот на Кариќ, Охридската Архиепископијата требало да падне под јурисдикција на
Карловачката митрополија.
Во своето писмо до српската Влада во кое бара средства за да го поткупи Теодосиј, Кариќ искажува и
една голема вистина:
„…Како во среден век во Европа, така и во областа на нашата пропаганда во Македонија и денес
залудно се бара чувство на српска или бугарска свест кај народот. Такви чувства нема…Доколку ми
пуштите пари, за кусо време ќе ги придобијам на своја страна сите попови, на чело со митрополитот
Теодосиј. Првенството меѓу нас и Бугарите ќе се реши со ќесе…“
Српската влада му испратила пари за пропаганда на Кариќ. Тој успеал да привлече само мал број на
свештеници, а митрополитот Теодосиј не сакал ниту да разговара со Кариќ.
За македонизмот на Гологанов сведочи и српскиот учител од Кратово – Ѓорѓи Стоилковиќ, кој
напишал:
„ Јас лесно ќе се справев со егзархистите во Кратово, ако не беше владиката Теодосиј… На широкото
народно собрание владиката Теодосиј недвосмислено се искажа и против српската и против
бугарската пропаганда, повикувајќи го народот на единство“.
ПОСЛЕДНАТА БИТКА
Притиснат од сите страни, Гологанов се одлучил да го направи и последниот чекор за одделување
од Егзархијата и возобновување на Охридската архиепископија како црква на македонскиот народ.
Теодосиј знаел дека ниту грчката Патријаршијата, ниту бугарската Егзархијата нема да се согласат со
возобновување на Охридската Архиепископија како самостојна црква на Македонците.
Подготовките за одделување од Егзархијата ги започнал со посета на градовите и селата од својата
епархија, при што секаде јавно ја искажувал намерата да ја возобнови Охридската архиепископија и
го повикал населението на единство.
При овие разговори наложил да се соберат сите стари македонско-словенски ракописи и книгиод
Епархијата и да се чуваат на сигурно.
Заштитата на ракописите била итна, бидејќи бугарските учители и егзархиски службеници изнеле
многу од нив надвор од Македонија.
Додека Бугарите ги краделе, грчкиот клир бил уште посуров – ги палел и уништувал македонските
црковни ракописи.
Освен заштита на македонските црковни документи и ракописи, Теодосиј немајќи друг сојузник, сакал
да ја привлече турската власт на своја страна. За ова бил помогнат од австро-унгарскиот конзул во
Скопје – Шмукер. Преку конзулот, на скопскиот турски валија му биле дадени 200 турски лири.
Теодосиј лошо проценил дека скопскиот валија ќе може да му помогне. Валијата немал надлежност
да одлучува за работи како што е возобновување на една Црква.
Теодосиј сакал да ги разбуди и останатите македонски епархии. Најревносна во прифаќањето на
идејата да се возобнови Охридската архиепископија била самостојната Прилепска црковно-училишна
општина на чело со свештеникот Спасе Игуменов. Тој требало да се поврзе со македонските
црковно-училишни општини од Пелагониско и Охридско и заеднички да поднесат молба до Високата
Порта за возобнова на Охридската архиепископија.
Но Патријаршијата не ја одобрувала идејата на Гологанов да ја возобнови Охридската
архиепископија.
Уплашени од можното возобновување на Охридската архиепископија, а со тоа и губење на сите
македонски епархии, Егзархијата и бугарската Влада на 23 ноември 1891 побарале од Високата
порта митрополитот Теодосиј со сила да биде доведен во Цариград.
Соочен со заканата присилно да биде одведен во Цариград, Теодосиј бил принуден да прибегне кон
веќе испробаното средство од страна на македонските епархии во борбата против туѓите црковнонационални пропаганди – Унија со Римокатоличката црква.
Иако и самиот неколку пати остро се спротивставувал на употребата на ова средство за заштита од
грчката, бугарската и српската црковно-национална пропаганда, немајќи повеќе кому од
православните цркви да се обрати, Гологанов се одлучил на овој чекор.
За таа цел, на 25 ноември 1891-ва се сретнал со австро-унгарскиот конзул Шмукер и побарал од
истиов да го поврзе со Римокатоличката црква.
Веќе на 3 декември, Апостолскиот нунциј Аугусто Бонети се сретнал со митрополитот Теодосиј.
УСЛОВИТЕ НА ГОЛОГАНОВ ЗА ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА И
ПИСМОТО ДО ПАПАТА
Знаејќи дека во услови кога македонската црква сардисана од околните цркви немало шанси да
добие статус на независна македонска црква, митрополитот Теодосиј во 1891 г. се обидел да се
договори со папскиот нунциј во Цариград за покровителствто на Римокатоличката црква над
евентуално обновената Охридска архиепископија.
При тоа Гологанов поставил шест услови:
1. Да се обнови стародревната Охридска архиепископија, која ќе биде во канонско единство со
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Римокатоличката црква, со непосреден благослов на светиот отец Папата.
2. На чело на обновената Охридска архиепископија да биде тој (Гологанов) како автокефален
поглавар на црквата.
3. Другите луѓе од високиот клер (епископите, свештеномонасите, и мирските свештеници) да бидат
родум Македонци и назначувани од архиепископот.
4. Границите на Архиепископијата да се поклопуваат со границите на етничка Македонија, а
поделбата на епархиите да се задржи.
5. Старите унијати од Кукушко-полјанската и Струмичката епархија да се изделат од јурисдикција на
унијатскиот архиепископво Цариград и да се приклучат како епархии кон Охридската архиепископија.
6. Да не се доведуваат нови католички мисионери, со исклучок на затекнатите во Македонија, а
затечените да не се мешаат во внатрешниот црковнопросветен живот на Архиепископијата.
Гологанов не застанал овде. Му напишал писмо и на тогашниот папа Лав ХIII.
Во писмото меѓудругото напишал:
“…Нашата желба произлегува од историското право на македонскиот православен народ да се
ослободи од јурисдикцијата на туѓинските цркви, да се ослободи од бугарската Егзархија и
цариградската (грчка) Патријаршија, да се обедини во својата единствена православна црква и да ги
добие сите белези на народ кој има право на самостоен духовен и културно-просветен живот…“
Останувало да се чека конечниот одговорот од Конгрегацијата за пропаганда на верата во Рим.
Бугарската Влада и Егзархијата се уплашиле дека ќе ја загубат цела Македонија доколку
митрополитот Теодосиј успее да ја возобнови Охридската архиепископија. Поради тоа Егзархот
Јосиф му испратил покана на митрополитот Теодосиј да се појави во Цариград најкасно до 10
декември 1891-ва.
На ова митрополитот Теодосиј одговорил дека нема намера да појде во Цариград и дека повеќе не
се смета за епископ на Егзархијата, ниту пак истата ја смета за надлежна во Македонија
На Бугарите им станало јасно дека доколку митрополитот Теодосиј остане во Скопје и добие
позитивен одговор од Рим, Егзархијата ќе ги изгуби своите позиции во Македонија.
Синодот на Егзархијата формирал комисија составена од двајца членови на чело со егзархот Јосиф
I, која требало да одлучи што понатаму со „непослушниот“ митрополит.
Комисија донела одлука да се отстрани митрополитот Теодосиј од Скопје со помош на турската власт
и да биде однесен во Цариград.
Теодосиј на тоа одговорил дека отстранувањето го смета за неканонско.
По наредба од Високата Порта, митрополитот Теодосиј на 5 јануари 1892 бил спроведен под стража
во Цариград.
ОБВИНЕНИЕ
Обвинението според кое бил осуден се состои од 7 точки напишани на 22 страници.
Во самото обвинение митрополитот Теодосиј Гологанов се обвинува за: антиегзархиска црковнопросветна дејност, непризнавање на егзархиските правилници и одредби, користење на егзархиските
финансии за антиегзархиска и антибугарска дејност, печатење книгина словенски јазик, а не на
бугарски, обид да ја обнови Охридската архиепископија.
Најважна е седмата точка од обвинението во која митрополитот Теодосиј се обвинува за обид да го
одвои “бугарското население во Македонија“ од Бугарија создавајќи „некаква непостоечка во
историјата народност“. За првите шест точки стоело дека сите повлекуваат одземање на
митрополитскиот чин, додека за последната стоело дека надлежно во однос на истата е бугарското
Министерство за надворешни работи.
До 1910 митрополитот Теодосиј Гологанов бил постојано префрлан на различни места од страна на
Егзархијата, со цел да не му се дозволи да дојде во контакт со Македонци – негови истомисленици.
Во 1910-та Скопската епархија повторно останала без епископ, а на народниот собор во Скопје,
скопјани побарале да им биде вратен митрополитот Теодосиј.
Спомените за македонскиот епископ во Скопје останале живи во нивните сеќавања.
Теодосиј со помош на Петар Поп Арсов повторно доставил кандидатура за митрополит на Скопската
епархија.
Ова било протолкувано како повторен обид на митрополитот Гологанов да го разгори македонското
прашање. Одговорот на Егзархијата бил негативен.
Со тоа била отфрлена последната можност за враќање на Теодосиј за митрополит на Скопската
епархија.
Остатокот од својот живот митрополитот Теодосиј го посветува на научна работа, пишување и
превод на книги.
Ги напишал делата: “Упатство на православниот свештеник за бракот“, „Два поучни трактата за
човековата душа и за Бога“, „Мал архиерејски молитвословник“, „Енеидата, Буколиките и Георгиките
од Вергилија“, „Кратко раководство за должностите на свештеникот“ и „Правилник на Епиктета или
правила за спокоен живот“.
Освен што пишувал, Гологанов и преведувал. Негови најпознати преводи се „Загубениот рај “ на Џон
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Милтон, „Мачениците или победата на христијанската религија“ на Шатобријан, „ Животот на Исус
Христос“ на Винсент Ферер.
Крајот од својот живот го поминува во Духовната академија во Софија, каде што и умира на 1
февруари 1926-та година.
Митрополитот Гологанов бил духовен водач на Македонците во времето во кое живеел, останувајќи
верен на својот народ и на своите идеали до крај.
ТЕОДОСИЈ ГОЛОГАНОВ ОСТАНУВА ЕДЕН ОД НАЈГОЛЕМИТЕ СТОЛБОВИ НА МАКЕДОНШТИНАТА
И СИМБОЛ НА БОРБАТА ПРОТИВ ТУЃИТЕ ПРОПАГАНДИ, ПОСЕБНО ПРОТИВ БУГАРСКАТА .
ВЕЧНА МУ СЛАВА НА ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ СИН!!!“
АЛБАНСКАТА ИСТОРИЈА 100% ЛАГА: АЛБАНЦИТЕ ИСТОВРЕМЕ СЕ БЕСИ (ТРАКИ ) И ИЛИРИ
Во историјата постоеле Одризи- трачко племе од денешно Едрење. Тие биле против племето Беси
од реката Марица и планините Родопи, кои биле познати кај Херодот како Сатри. Беса на албански
значело вера, а на словенски зол дух. Или подобро речено, бесот си е само бес, кој постои во
албанската партија Беса со својата беса да изчезни се македонско, излевајќи го својот бес врз
македонскиот народ со Хомеров јазик кој содржел темен вокал. Тој се употребува и денес масовно на
источниот Балкански Полуостров како кај Траките, што било спротивно со на запад кој бил илирски.
Бидејќи нема арнаут (черкез, татар и шкиптар) кој не тврди дека Арнаутите биле Илири, Илири за миг
станале Черкезите и Татарите кои во Р .Македонија се Гегите наспроти Шкиптарите кои се 100%
тн.словенски изроди со сите тн.словенски гласови, ќе мораат Гегите 90% и Шкиптари 10% да си
фрлат ждрепка, за да се потврди, дали тие биле Траки или Илири. За да се утврди што тие како 100%
турски колонисти во Р.Македонија се, во посматрање се зема темниот вокал. Бидејќи во
шкиптарскиот јазик само од 19 век (Ами Буе, Вук Караџиќ со негови гласови од 19 век, дело на
Австрија) се употребува помасовно темниот вокал (ë) отколку кај Илирите, шкиптарскиот јазик има
тракиско потекло. За циркузијадата да е поголема, шкиптарскиот јазик бил и монголски (татаротурски, Г.Мајер) како турски без родови. Ова било и е повод 100% турските колонисти Арнаутите во
Р .Македонија да грешат со родовите во нашиот Хомеров јазик кој бил словенски (Пасоф- 1815),
славо-македонски (Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман). Со тоа што ние Хомеровите
Македонци во Македонското собрание немаме пратеник да истакне за монголскиот јазик на
Арнаутите, со кој се монголизирале Арбанасите=Шкиптарија во Арбанасија=Шкиптарија од 1913
година, Македонците се без свои претставници во Македонското собрание, без македонска партија
итн. Ова говори, во Македонското собрание има Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари), Немакедонци, Предавници и Изроди. Па на Македонците им престои, тие да си создадат свои
национални партии со Македонци пратеници а никако 100% кукавици само за пратеничкиот дохот,
привилегии...само за да се уништи македонското.
Igor Janev ДОГОВОРОТ ИМА НЕДОЗВОЛЕН ПРЕДМЕТ НА СКЛУЧУВАЊЕ: ПРОСТИТУЦИЈА НА НАЦИОНАЛНИОТ
ИДЕНТИТЕТ
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КНИГА „СЛОВЕНСКА ГРЦИЈА “, 11-ТА НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК . СИ ЈА ЗАВРШИВ СВОЈАТА МИСИЈА
Книгата беше објавена на 20.12.2018, а таа од Библиотеката беше ставена во каталог на 11.01.2019.
Наведената објавена книга е 106 по ред, во која се говори Грција била само словенска, одродена со
христијанскиот јазик коине со потекло од Александрија. Бидејќи тој произлегол од старо-египетски, кој
бил семитски јазик, што било и со првиот еладски јазик катаревуса наследник на коине, употребуван
од 1868 година, се одродиле Еладците, што продолжило кон север, со Тесалија, дури и Македонија.
Во книгата има и наслови: Склавините (тн.Словени) во Грција домородни; Склавините на Пелопонес
домородни; Македонците пишеле со црти и рецки; Македонците го презеле јонското писмо; Коине
(тн.старо-грчки) потекнал од старо-египетски; Македонците и Римјаните говореле варварски=пелазгиски; и Новогрчки полусловенски јазик. Па се потврдува, Еладците се вештачки народ од 1868 година.
ШТО ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ СО ПРЕДАВНИЧКИОТ ЧИН БРИШЕЊЕ НА СÈ МАКЕДОНСКО ? САМО
ЕДНО: ДА СЕ КАЖЕ ВО ЕЛАДА ИМА НОВ НАРОД СО НОВ ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОДИНА- ДОКАЗИ:
1) ФЕРГУСОН ВО 1849 ГОДИНА ЈА ПОСЕТИЛ НОВАТА ДРЖАВА ЕЛАДА, ВО КОЈА УТВРДИЛ ДЕКА
ВО НЕА НЕМАЛО ХЕЛЕНИ ТУКУ САМО РИМЈАНИ (РОМЕЈЦИ ); 2) НЕА ПРЕД И ПО ФАЛМЕАЈЕР ЈА
ПОСЕТИЛЕ МНОГУ АВТОРИ, КОИ УТВРДИЛЕ , ВО ЕЛАДА НЕ ЖИВЕАТ ХЕЛЕНИ КОИ БИ ГОВОРЕЛЕ
НА КОИНЕ (19 ВЕК ТАКАНАРЕЧЕН СТАРО - ГРЧКИ). ПА ТОЈ БИЛ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ
ЈАЗИК, КОЈ СО АПОСТОЛ ПАВЛЕ ПОСТАНАЛ ПРВ ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК - ТОЈ НЕ ГО ПОЗНАВАЛ
СЛУЖБЕНИОТ ЈОНСКИ ЈАЗИК ВО АТИНА..., КОЈ БИЛ СЛУЖБЕН И ВО МАКЕДОНСКИОТ КРАЛСКИ
ДВОР ОД СО АРХЕЛАЈ И ДУРИ ПО СМРТТА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ. 3) СО РЕФОРМА НА
КОИНЕ ОД КОРАИС БИЛ СОЗДАДЕН ЈАЗИК КАТАРЕВУСА , СЛУЖБЕН САМО ОД 1868 ГОДИНА- ТОЈ
ЈАЗИК ДО 1868 ГОДИНА НЕ БИЛ ПРИФАТЕН КАКО ПРВ ЕЛАДСКИ ЈАЗИК , СО КОГО СО ВЕК 0ВИ СИ
СЕ ОДРОДУВАЛЕ ЕЛАДЦИТЕ...ТЕСАЛЦИТЕ...КРИТЈАНИТЕ ... 4) ФАЛМЕРАЕР (1830, 1836), И ДРУГИ ,
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КАКО И СИЛВЕСТЕР (1904) УТВРДИЛЕ , ВО ЕЛАДА НЕ ЖИВЕАТ ХЕЛЕНИТЕ СО КОИНЕ ТУКУ САМО
СЛОВЕНИ . ВО ПРИЛОГ Е И МАКС ФАСМЕР (1941) СО КНИГАТА „СЛОВЕНИТЕ ВО ГРЦИЈА “, ДУРИ И
ФАЛМЕРАЈЕР ГОВОРИ ЗА СЛОВЕНСКИ АКЦЕНТ- ФАСМЕР ГО НАВЕДУВА ДУРИ ТЕМНИОТ ВОКАЛ
КОЈ ОСТАНАЛ САМО ТН.СЛОВЕНСКИ. 5) СПОРЕД ФАЛМЕРАЕР , НОВОГРЧКИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО
„ПОЛУСЛОВЕНСКИ“. 6) КРИТСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК БИЛ САМО НАШ: И СПОРЕД ГЕРМАНСКИОТ
ЛИНГВИСТ ПАСОФ (1815), ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ СЛОВЕНСКИ , ДУРИ ЗА ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ
ЧУЛКАС (1907) СЛАВО- МАКЕДОНСКИ, А ПАК СПОРЕД КИНДЕР - ХИЛГЕМАН САМО МАКЕДОНСКИ.
ТОА ШТО ВО Р.МАКЕДОНИЈА ЗА ОВА НЕ СЕ ГОВОРИ , И ШТО Р .МАКЕДОНИЈА НИКАКО ОВА НЕ ГО
ШИРИ, СЕ ПОТВРДУВА, ВО Р .МАКЕДОНИЈА ВЛАДЕАТ МРАЧНИ СИЛИ. ЗА НИЕ ДА ПОБЕДИМЕ , ЌЕ
МОРА САМО СО ВИСТИНА ДА ГИ ПОРАЗИМЕ ЦИГАНИТЕ ГРЦИ СО ИНДИСКА БУЗУКА (14-15 ВЕК ).
ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ 81 ПРАТЕНИК ПРОТИВ СÈ МАКЕДОНСКО СО ИНДИСКОТО ГОЛЕМОЦАРСТВО
Hermann Kinder / Werner Hilgemann dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Verlag GmbH & Co. KG. München,
1964, на стр. 43 наведуваат: „327- 325 походна Александар Велики (Македонски, Р .И.) во Индија,
потчинување на Чандарас, победа врз Порос и враќање...Маурска династија, основана 321- 297 од
Чандрагупта, со последниот крал на Нанда-Династија (кралство на Магхада) победена, царството се
проширува наспроти утврдениот Селеукос Никатор (312 до 282). 272- 231 Ашока, негов внук (од
ќерката, Р.И.) ќе биде основач на 1. Индиско Големоцарство (главен град: Паталипутра)...“.
Да не го заборавиме Патал=патале, Селеук=селе ук ос: ук-ука-наука, ук=уч, Глаук=кла ук; Глауч=гла
уч, ауч=а уч.... Па Еумен=е умен=ум мен, Менес, Минос, мен=човек- мина=луѓе. Следи опиум познат
во стар Египет: опиум=опи ум; Дионис=дианис=дианиш пианиш=опианиш- Свети Трифун; Афродита=
а фродита=продита, породит а; Посејдон Патодавател=пато давател итн. Македонците останале
чеда на Хомеровиот јазик.
Херман Киндер и Вернер Хилгеман пишуваат: „...Овој Хомеров македонски јазик се збогатувал и
постојано се развивал во модерен јазик, ширејќи и употребувајќи засебен дијалект од кој подоцна
настанале: рускиот, полскиот, хрватскиот, српскиот, чешкиот, словачкиот, бугарскиот и другите
јазици, денес познати како словенски јазици, засновани врз македонскиот...“. Меиле и Веиле
истакнуваат: „...словенскиот, кој лежи врз основите на македонскиот јазик...“. Еј македонски народе
каква незгода ти се случиле од идиоти, изроди... Светот беше ваш, а вие ја губите вашата држава.
СПОРЕД КИНДЕР - ХИЛГЕМАН СЛОВЕНСТВОТО БИЛА ПИСМЕНОСТ, И С È БИЛО МАКЕДОНСКО.
ПРОКЛЕТА ДА Е АНТИМАКЕДОНСКАТА БАНДА, КРВОЖЕДНИ НЕПРИЈАТЕЛИ НА СÈ МАКЕДОНСКО
Hermann Kinder / Werner Hilgemann во dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Band 1, Deutscher Taschenbuch
Verlag GmbH&Co. KG, München,..., страна 111 наведуваат: „Домовина на Словените (Словени од
Слово = Збор )...“. Збор=Логос итн.
„Сите словенски држави покушуваат, самостојна црква да си основаат (автокефална патријаршија).
Тоа е на еден македонски дијалект изграден словенски кој постанува јазик на словенската црква и за
службен јазик на Балканските и Источните Словени...“.
СТОП ЗА МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК БЕЗ РОДОВИ ПОРАДИШТО АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ ,
ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ГРЕШАТ СО НАШИТЕ ХОМЕРВИ РОДОВИ - ШКИПТАРИТЕ 100% ИЗРОДИ...
Редовно и без прекин пишувам, Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф- 1815), славо- македонски
(Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман). Исто така, без прекин истакнувам, Шкиптарите
биле 100% одродени од Хомероиот јазик, што било во 19 век. Дека шкиптарскиот јазик бил нов пишел
Ами Буе- создаван во негово време (19 век), кој ги содржи сите гласови на Вук Караџиќ кој творел 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 пиши дури и 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 година.Токму тој јазик бил реформиран од
1972 година.Овој јазик Гегите во Црна Гора не го познавале,и тоа сè до 1980 година,а проширен само
од Титово Косово каде бил внесен шкиптарскиот јазик. Во Р.Македонија има-ло Геги и Шкиптари кои
меѓу себе на општеле, не стапувале во бракови и сè до денес не се разбираат. Шкиптарскиот јазик
можат да го изучуваат само затоа што шкиптарскиот јазик бил монголски (татаро-турски, Г.Мајер) без
родови поради што Арнаутите како Геги (90%) и Шкиптари (10%) грешат со нашите Хомерови родови.
Бидејќи Шкиптарите како белци Европа ги натерала, тие да се откажат од својот домороден Хомеров
јазик, тие се изроди на својата бела раса, својот Хомеров род. Следи тие како изродишта без перде и
срам се обединуваат со Азијатите од кавказко-црноморски простори со кавказко бело капче (кече), со
кавказко- црноморски традиции со барања без свој завршеток, да станат народ во Р.Македонија, а сè
до денес тие меѓусебно не се разбираат- па во Р .Македонија се под 15%, со јазик на под 1,5% изроди
Шкиптари кои ја упропастуваат светата само македонска Македонија, библиска и православна. И тие
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Арнаутите (арнаут=одметник) со православен двоглав орел на Македонецот Скендербег (Пуквил) со
свој 100% мајчин и татков тн.словенски јазик ништат сè негово- вие проклети сте биле и ке останете:
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. И 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..!“. ЕЈ ПРОКЛЕТИ АРНАУТИ !
ПА СÈ ДОДЕКА ВО ФРАНЦИЈА СО 50% ФРАНЦУЗИ САМО ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК Е СЛУЖБЕН , ВО
БРИТАНИЈА АНГЛИСКИОТ СО АНГЛИЧАНИ КОИ НЕ СЕ НИ ПОЛОВИНА ДРЖАВЈАНИ НА НИВНАТА
БРИТАНИЈА, ШТО ВАЖИ ИСТОТО И ВО ШАНИЈА САМО СО ШПАНСКИ ЈАЗИК ..., САД КАКО КАЗАН
НА РАСИ И НАРОДИ САМО СО АНГЛИСКИ ЈАЗИК НА МАЛОТО АНГЛИСКО МАЛЦИНСТВО, КАКО И
ВО ШКИПТАРИЈА И КОСОВО КАЗАН НА РАСИ (ГЕГИ [НА ЧЕРКЕЗИ И ТАРАРИ ] И ШКИПТАРИ ) СО
МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК... КАДЕ ЖИВЕАТ ВЛАСИ КАКО ГРЦИ, МАКЕДОНЦИ, СРБИ ...,
ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ НЕ СЕ СЛУЖБЕНИ , ИЛИ ВТОРИ СЛУЖБЕНИ ЈАЗИЦИ , РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ,
ПРЖИНСКИТЕ ДОГОВОРИ И ТИРАНСКАТА ПЛАТФОРМА СО ДВОЈАЗИЧНОСТ ВО Р .МАКЕДОНИЈА
СЕ САМО РАСИСТИЧКО-ФАШИСТИЧКИ НА ДВОРАСНИОТ ТН.НАРОД АРНАУТИ СО ПОД 15% ОД
ЗДРАСТВЕНИТЕ ИСПРАВИ ВО Р .МАКЕДОНИЈА . РАСИСТИ И ФАШИСТИ СЕ И ПОДРЖУВАЧИТЕ ...
АРНАУТИТЕ ОТСЕКОГАШ БИЛЕ ГРУБИ КАКО АРНАУТОТ АРТАН ГРУБИ КАКО НАЈГОЛЕМ ЛАЖГО ТИЕ НЕ БИЛЕ ИЛИРИ ДОМОРОДНИ ТУКУ СО УКРАДЕНИ ИМОТИ ОД ПРАВОСЛАВНИ ДО 1913 ГОД.
Арнаут Артан Груби за албанската телевизија Channel изјавил: „JÇK ги води институциите во FYROM.
Постигнавме двојазичност, сега е промена на името. Албанците (Илирите) се автохтон народ на
Балканот, не им дозволуваме на славодошлјаците да си играат мајтап“. Мајтапот е за Илири и Траки:
Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) со дворасно- двоконтнентално потекло на Черкези и Татари
како Азијати и Геги со 90% и Шкиптари 10% одредени тн.Словени со сите тн.словенски гласа, темен
вокал (ë) кој до денес е само тн.словенски, македонското ѕ, како Бриги со Бригос градот Драч со богот
Арес=јарес=јарец кој ги краси Битола, Охрид...со својот македонски крал Пир претставен како богот
Арес со своите рогови, што важи со Скандербег кој бил Македонец (Ф.Пуквил). Според М.Барлети (16
век), Ѓорѓи Кастриот бил крал на Македонија и Епир. Поимот Епир го внел императорот Нерон, што
било од Македонецот Пир + а = Епир. Епир се протегал до Црн Дрим (Барлети), а север бил Илирик.
Илири отсекогаш биле Словените, потврдено со Канцеларијата на Виена; Напалеон Бонапарта имал
своја провинција Илирик со Словенија и Хрватска. Ова не го знаат или лажат Арнаутите. Ова лажење
се гледа, што тие истовреме биле и Илири и Дарданци, според нив дарда=круша на шкиптарски јазик,
иако Дарданија никогаш не била крушарска. Кутрите или лажговците Арнаути не знаат што значело
Дарданија, митолошки од Дардан=дар дан, 100% тн.словенски, варварски и пелазгиски, како што си
говореле Хелените (Херодод...Платон...), Македонците (истите и Јустин), Римјаните (Дионисиј 1 век
нова ера). Сета оваа вистина Арнаутите ги зафатил бес, со својата беса, а Бесите биле Траки, со која
во Македонија се населиле последните векови, православните од своите огништа ги истребиле, сите
нивни имоти ги ограбиле- тие станале аранутски. Меѓутоа, ним им недостасува доказ за сопственост.
Таквиот доказ тие го немале до 1913 година. Бидејќи арнаут=одметник, тие одметници биле и потоа.
Со тоа што тие во Македонија се колонисти, тие во неа нема што да бараат. Или инаку кажано, оваа
наша Р .Македонија никогаш не смее да биде арнаутска.Бидејќи арнаут=одметник арамија сè е можно.
Па малцинството Арнаути со под 15%, и со под 1,5% Шкиптари,стоп за монголскиот шкиптарски јазик.
Подржувачите на Арнаутите,САД, Европа и НАТО биле и ќе бидат само непријатели на Македонците.
БИДЕЈЌИ АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) СЕ САМО ТУРСКИ КОЛОНОСТИ
БЕЗ ДОКАЗ НА СОПСТВЕНОСТ НА ИМОТИ ДО 1913 ГОД., Р .МАКЕДОНИЈА НЕ Е МУЛТИЕТНИЧКА
Денес (20.01.2019), на Сител во 1615 часот, го гледав излагањето на Никола Димитров, на кого раката
не му се исушти-ла, по препорака на неговиот татко протеран од окупираниот дел на нашата Егејска
Македонија од 1913 год., и тоа само како потписникна спогодбата со Елада Циганлија со индискиот
музички инструмент бузука и со новиот јазик само од 1868 година,изјавувајќи дека Р.Македонија била
мултиетничка држава, поради што не смеело да биде Р .Македонија македонска-имало дури Албанци.
Еј проклет изрод ништач на родот на својата мајка и татко, и родот на сите Македонци под окупапција
на Грците Цигани, Бугари Татари на Габорис габор на габорите=Татарите, Арнаутите во Шкиптарија и
Косово без наши национални права, изродени од својот род, со негов потпис и во наша Р .Македонија.
Тој безвредникне знае дека Швајцарија е држава на домороднинароди, што важи и за Белгија итн., а
Арнаутите како Геги (Черкези и Татари) со кавказко бело кече...90% и Шкиптари одродени тн.Словени
10% се само турски колонисти, без доказ за сопственост на имоти до 1913 година кои потполно биле
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ограбени и присвоени од православни. Ова се потврдува со самиот навод арнаут=одметник, арамија.
Дека никогаш немало Албанци е доказ Турција- за Турците имало само Арнаути, познати како качаци.
Бидејќи Арнаутите во Р .Македонија се под 15%,со монголски шкиптарски јазик на под 1,5% Шкиптари,
Македонците се подомородниод Германците во Швајцарија со германски службен јазик, што важи а
и во Белгија, да не говориме за Франција со 50% Французи францускиот, што исто важи за Шпанија и
Британија за шпански и англиски, како и во САД казан за топење на раса и народи само со англиски.
Бидејќи нормите кои владеат во САД, Европа и НАТО не важат за античките=етничките Македонци,
САД, Европа и НАТО се гробница за Македонците, геноцидниза Егејците и Пиринците се векови итн.
ДОКАЗИ ДЕКА ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ СЕ НАСЛЕДНИЦИ НА АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ: 1) КОГА
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ДОШОЛ ВО ЕГИПЕТ ТОЈ СЕ ЗАПОЗНАЛ СО БОЖЕСТВОТО ХОРУС , А
ПО НЕГОВА СМРТ НЕГОВОТО СЛАВЕЊЕ СЕ ПРЕНЕЛО ВО МАКЕДОНИЈА . ТОКМУ И ЗАТОА ОВДЕ
СКЛАВИНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА , ЗА КОИ ПИШУВАЛ ПРОКОПИЈ (6 ВЕК ), КОЈ НЕ ПОЗНАВАЛ ЖИВИ
СУШТЕСТВА СЛОВЕНИ ИСПРАВЕНИ НА ДВЕТЕ НОЗЕ СО ЧОВЕЧКИ ЛИК, ГО ОБОЖУВАЛЕ ХОРУС ,
НО НИЕДНО БОЖЕСТВО КОЕ СЕ ПОЧИТУВАЛО ВО СКИТИЈА , СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ СОСЕ
ЦРНО МОРЕ И ЗАТКАРПАТИ; 2) МАКЕДОНЦИТЕ СÈ ДО ДЕНЕС ГО СЛАВАТ СВ .ТРИФУН , НАШИОТ
ДИОНИС=ДИАНИС=ДИАНИШ=ПИАНИШ ОПИАНИШ, ВО СТАР ЕГИПЕТ ПОЗНАТИОТ ОПИУМ=ОПИ
УМ, СПОРЕДИ СО МАКЕДОНЕЦОТ ЕУМЕН = Е УМЕН=У МЕН-ЕС , МИНОС МИТОЛОШКИ ПОВРЗАНО
СО ОСТРОВОТ КРИТ: МЕН=ЧОВЕК - МИНА=ЛУЃЕ . БИДЕЈЌИ СКИТИТЕ НЕ ГО ОБОЖУВАЛЕ ДИОНИС
МАКЕДОНЦИТЕ НЕМААТ ВРСКА СО ПРОСТОРИТЕ НА СКИТИТЕ ; 3) СКИТИТЕ УЖИВАЛЕ СО СВОЈ ,
НАЈБИТНИОТ КОНОП (ХЕРОДОТ), КОГО МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГО ПОЗНАВАЛЕ - ЗА НИВ БИЛ БИТЕН
ЛЕНОТ ЗА ЛЕНЕНА ОБЛЕКА ИТН. 4) МАКЕДОНЦИТЕ ДО ДЕНЕС ГО ОБОЖУВААТ ДАБОТ, КОЈ МУ
БИЛ ПОСВЕТЕН НА ЗЕВС , БЕЗ КОГО МАКЕДОНЦИТЕ НЕ МОЖЕЛЕ , И ДЕНЕС НЕ МОЖАТ СО СВОЕ
КОЛЕДЕ. 5) МИТОЛОГИЈАТА БИЛА ПОВРЗАНА СО КРИТ КОЈ ИМАЛ НАЈСТАРА ЦИВИЛИЗАЦИЈА , А
ЧИЈ ЈАЗИК БИЛ ХОМЕРОВ . ПА ТОЈ БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815), СЛАВО -МАКЕДОНСКИ
СО 4000 ХОМЕРОВИ ЗБОРА (ЧУЛКАС- 1907) А НЕПИСМЕНИОТ УПОТРЕБУВА 1000 ЗБОРА И САМО
МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР- ХИЛГЕМАН) ИТН., ИТН. БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ДОМОРОДЦИ ВО
МАКЕДОНИЈА СПОГОДБАТА СО ГРЦИ ЦИГАНИ СО ИНДИСКАТА БУЗУКА ОД 14-15 ВЕК И ЈАЗИКОТ
ОД 1868 ГОДИНА, СО БУГАРСКИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО БУГАРИЈА СО ТАТАРСКОТО ИМЕ БУГАРИ И
КАВКАЗКО- ЦРНОМОРСКИ АЛБАНЦИ- АРНАУТИ И ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ ШКИПТАРИТЕ НЕМА
ШТО ДА РАЗГОВАРААТ. ТОА ШТО ИМ СЕ СЛУЧУВА НА МАКЕДОНЦИТЕ Е ДОКАЗ ШТО ТИЕ СÈ ДО
ДЕНЕС НЕМААТ ВОДАЧИ (УГИЧИ) ДА СИ ГО ВОДАТ НАРОДОТ (СТАДОТО), ЗАТОАШТО ТИЕ СИТЕ
ВЕКОВИ САМО СЕ ИСТРЕБУВАЛЕ . А БИДЕЈЌИ Р .МАКЕДОНИЈА ЈА ВОДАТ ДЕТИШТА, ТЕШКО НЕА .
КОИ СЕ ГРОБАРИТЕ НА Р .МАКЕДОНИЈА ? ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ КОЈ ГО УНИШТИ СЕЛОТО ; КРСТЕ
ЦРВЕНОВСКИ КОЈ СКОПЈЕ ГО НАПРАВИ ОГРОМЕН ГРАД СО АРНАУТИ ШТО ГО КРИТИКУВАШЕ И
ТИТО ДЕКА ЌЕ ГО СМЕНИ НАЦИОНАЛНИОТ СООДНОС ВО ПОЛЗА НА АРНАУТИТЕ , И ТОА САМО
ОД СЕМЕЈНИ ПОБУДИ; БОРИС ТРАЈКОВСКИ КОЈ ПРИФАТИ С È ОД САД ВО ПОЛЗА НА АРНАУТИ А
БЕЗ НИКАКВА РЕЦИПРОЧНОСТ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ШКИПТАРИЈА ; ПА БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ
СО АРНАУТУЗИРАЊЕ НА Р .МАКЕДОНИЈА ; НИКОЛА ГРУЕВСКИ СО СКОПЈЕ 2014 РАСКАРУВАЈЌИ
ГИ НАСТАВНИЦИТЕ, ПРОФЕСОРИТЕ , РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА, ЛЕКАРИТЕ ...ДА НЕ ГЛАСААТ ЗА
НЕГОВАТА ВЛАСТ А НЕ ЗА ВМРО - ДПМНЕ И ЗОРАН ЗАЕВ С È ДО ДЕНЕС . ЕВЕ ЕДЕН ДРУГ ДОКАЗ :
VIDEO Analiziramo: Zašto Slovenci ostaju, a Hrvati odlaze iz zemlje
Aduti Dežele: Ravnomjeran regionalni razvoj, ujednačena kvaliteta života na selu i u gradu, u tranziciji nije
bilo grabeži..., во VL, 22.01.2019.
Zašto je Slovenija, mala nacija s dva milijuna ljudi, uređenija i naprednija od Hrvatske? Ne možemo se sa
Slovencima usporediti ni po standardu, ni po povjerenju građana u državne institucije.
U EU se Slovenija tretira kao ozbiljna državu koja se zna izboriti za svoje interese, a ne kao zemlju – slučaj i
nitko je ne spominje u kontekstu s Hrvatskom, Rumunjskom, Bugarskom koje imaju ozbiljnih demografskih i
gospodarskih problema te onih s korupcijom. Slovenci si mogu dopustiti i da stave žicu na granicu a da ih se
ne kritizira, ne spočitava im se da su ksenofobi, da Bosance zapošljavaju na crno i za slabo plaćene
poslove...
Politolog, prof. Zdravko Petak ističe da je Slovenija imala uravnoteženiji i pametniji put transformacije iz
socijalističkog u kapitalistički sustav na koji su utjecali prestižni ekonomisti poput Jože Mencingera. U nas je
ta transformacija, dodaje, bila puno bliže grabežu. – Slovenci su uvijek imali ravnomjerniji regionalni razvoj,
nisu gurali sve u Ljubljanu nego i u Novo Mesto, Maribor, pazili su da im regije budu ravnomjerno razvijene.
Nisu dopustili radikalnu deindustrijalizaciju, zadržali su institute socijalnog partnerstva mnogo jače nego mi.
Debelo su iznad nas po kvaliteti ekonomske politike, demokracije, uloge nevladinih organizacija. Po razini
korupcije Hrvatska se godinama ne uspijeva prebaciti preko koeficijenta 50, a Slovenci su debelo iznad 60.
Zadnji PISA testovi pokazuju da su mladi Slovenci u matematičkoj pismenosti među prvih 15-20 zemalja
svijeta, a po čitalačkoj pismenosti i poznavanju znanosti debelo su iznad prosjeka zemalja OECD-a, a mi
smo po sva tri ta kriterija ispod prosjeka. Godinama ne uspijevamo izdvajati za istraživanje i razvoj
minimalno traženih 1,5% BDP-a, a Slovenci kontinuirano izdvajaju iznad 2%, čak blizu 2,4-2,5% BDP-a –
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kaže Petak.
To što su ispred nas dvije klase omogućuje im i da skreću prema uskogrudnosti jer ih se ne doživljava kao
nekoga tko stvara probleme i ima problem sam sa sobom. Bolje štite nacionalne interese i imaju veći
autoritet u EU od nas. U službi građana – Mi smo na popisu zemalja koje imaju 20-21% rođenih u Hrvatskoj
koji žive izvan zemlje, a manje od 5% Slovenaca živi izvan zemlje, što je na razini skandinavskih zemalja.
Slovenci ne gube svojih dva milijuna stanovnika i imaju povjerenja u svoju državu – ističe Petak.
Uspješnije su napravili transformaciju iz socijalističke ekonomije u socijalno-tržišnu te iz autoritarnog poretka
u demokratski. – Političke ostrašćenosti kod nas nisu vezane uz rasprave o razvojnim temama i
modernizaciji, nego uz to tko je koga htio udariti. To je hrvatska razina, kao i stalno vraćanje u 90-e, čime se
treba baviti pravosuđe. Trebamo se baviti time kako spasiti krajeve koji ostaju bez ljudi, kako se dići na 4,5%
rasta i regionalno razvijati da ne ovisimo samo o turizmu. Ništa se ne rješava 20 godina i samo se vrtimo
ukrug. Često sam na sveučilištu u Ljubljani, koje nije Harvard, ali ne pada kao mi – govori Petak, koji odlično
surađuje sa svojim slovenskim kolegama.
I sociolog dr. Drago Čengić kaže da je početkom 80-ih Slovenija stalno gledala preko granice kako
funkcionira kapitalizam. Još u bivšoj državi imali su ideju o posebnosti Slovenije i regionalnu politiku koja je
pridonosila ujednačavanju razlika između sela i grada. – Jaz između urbanog i ruralnog kod njih se
smanjivao, pa su Slovenci otkrivali prednosti prvih suburbija, a u nas imate ljude u okolici Zagreba i Velike
Gorice koji su formalno u naseljima koja pripadaju gradu, a nemaju uređenu kanalizacijsku mrežu. Slovenija
ima kvalitetne institucije u službi građana, a kod nas se priča u dijelu institucija svodi na onu “država - to
smo mi” ili “država - to sam ja”. Prijateljev sin koji je iz Zagreba otišao studirati u Maribor elektrotehniku
oduševljen je koliko su ondje profesori i asistenti posvećeni studentima. Načelo u našim institucijama često
je vezano uz shvaćanje grupe na vlasti ili zavičajne ili interesne mreže, a ne uza zakon. Zakonito postupanje
institucija u Sloveniji je bitan element njihove državnosti kao kontinuiteta bez obzira na to tko bio na vlasti.
Mi imamo niz političara u vlasti i oporbi koji ne razmišljaju što je stvarna misija politike, sve se svelo na
dvorske igre. Nikoga nije briga za probleme u znanosti, umirućim industrijama, ali je važno nekoga optužiti
za veleizdaju. Naš se biznis svodi na rentiranje svega postojećeg bez ulaganja u budućnost. Često se
ponašamo kao da za našeg života treba sve uništiti za privatne potrebe, a budućnost je deklarativno bitna –
ističe Čengić.
Ksenofobija siva točka Slovenci se dobro znaju zauzeti za svoje interese u EU. – U pozadinskoj fronti, u
odnosima sa stručnim ešalonom EU i s vrhovima političke klase EU znaju bolje obrazlagati svoje interese,
kao što znaju primiti Putina a da im se to ne zamjera. Hrvatska se ne zna dovoljno založiti za sebe u
europskim centrima moći, nemamo definirane srednjoročne i dugoročne interese. Skloni smo pasivnoj
imitaciji općih trendova, a ne razmišljanju svojom glavom i zauzimanju za svoje interese. Kasno se
probudimo i ne predviđamo događaje pa je tek sad manjak radnika postao tema. Država na problem
iseljavanja ne reagira s modelima povratka dijela ljudi koji bi se vratili jer nisu svi sretni u inozemstvu, ali
morate stvarati pretpostavke da se vrate ljudi u urbana i ruralna područja, obogaćeni novim znanjima – kaže
Čengić. Zanimljivo je i njemu da i kod Slovenaca ima sivih točaka poput ksenofobije, ali se generalno to
smatra nevažnim za funkcioniranje slovenskog društva i njegovo mjesto u EU. Možda zato što su nijanse
ksenofobije, rasizma ili nacionalizma u svakoj zemlji različite – kaže Čengić.
Smatra da se u Hrvatskoj moraju pojaviti nove političke snage i definirati u idućih 10 godina pet ključnih
tema poput obrazovanja, demografije, gospodarskog razvoja, vanjske politike i zaštite prirode, oko kojih je
nužan konsenzus političke, gospodarske, kulturne i akademske elite. Slovenci su i manje patrijarhalni od
Hrvata. Slovenija se ubraja u vrh EU sa Švedskom u kojoj se muškarci i žene svakodnevno brinu za djecu
pa to radi 88% Slovenki i 82% Slovenaca, a u nas se samo 54% muškaraca svakodnevno brine za djecu.
Lošiji od nas su samo Grci. I po obavljanju kućanskih poslova i kuhanju Slovenci su debelo ispred Hrvata. I
demograf Stjepan Šterc slaže se da Sloveniju ne ubrajaju u zemlje kojima prijeti izumiranje iako je mala, ali
je uređeno društvo i prema djeci i majkama odnosi se bolje nego u Hrvatskoj.
НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА НЕ ИМ ТРЕБА ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕФЕРЕНДУМ ЗА ОНОЈ
ПРЕДАВНИЧКИОТ НА ЗАЈЕВ СО ЦИГАНИ ГРЦИ, ИСМЕЈУВАЈЌИ ДВА ПРЕТХОДНИ СО КОИ СÈ Е
ИСКАЖАНО, ТУКУ ПОТРЕБНО ДА СЕ КАНДИДИРА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Р .МАКЕДОНИЈА ОНОЈ
ЗАЕВ КОЈ БИЛ ЗА ГРЦИТЕ ЦИГАНИ, БУГАРИТЕ ТАТАРИ И ТАТАРСКИТЕ АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИТЕ ,
ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) СО ТАТАРО-ТУРСКИ ЈАЗИК (Г.МАЈЕР ). АКО ЗАЈКО КУКУРАЈКО ... ГИ
ДОБИЕ ИЗБОРИТЕ , И ТОЈ ПОСТАНЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Р .МАКЕДОНИЈА , СО СРЕЌА ДА МУ БИДЕ .
ВО КОЛКУ ТОЈ НИВ НЕ ГИ ДОБИЕ , ТОЈ СО БАНДАТА ТРЕБА ДА ЈА НАПУШТАТ Р .МАКЕДОНИЈА .
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛЕКСАНДРИЈА ВО СТАРАТА ЕРА ИМАЛЕ ПАРНА МАШИНА- ЕВРОПЈАНИТЕ
НЕ ЗНАЕЛЕ ШТО Е ПАНИЦА, ЛАЈЦА И ВИЛУШКА. НИМ КАКО КАНИБАЛИСТ ТОА НЕ ИМ ТРЕБАЛО
Х.Џ. Велс истакнува: „...Уште 400 годинипред царевите од домот на Антонин Херон Александрисјкија
соградил првата парма машина...“. Во Породинската куќа на Велушка Тумба имало најстара куќа сосе
кухинскиприбор, како спротивност во Европа каде не се знаело за паница, од пан, според богот Пан,
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ниту лажица и вилушка. Ова на Европјаните не им било потребно, тие биле канибалисти, што било и
во 16 век, јадење на живо човечко месо, употребено и во 21 век истребувач на сè македонско, тоа да
изчезне, чедо на хазарот Сорос, со хазарско писмо со Кирилица и јидиш јазик кој бил наш словенски.
Тешко на Македонците од човекојадци, цицачи на човечка крв, најбитна детската за човечки ѕверови.
НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС . ДО
КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! АКО ТИЕ ЅВЕРОВИ ЈА
ПРИФАТЕА НЕГОВАТА КНИГА, ВО КОЈА СЕ ИЗБРОЈАНИ 4000 ЗБОРОВИ ОД РАНИОТ ХОМЕРОВ
ЈАЗИК, А НЕПИСМЕНИОТ УПОТРЕБУВА 1000 ЗБОРА , ГРЦИТЕ ЦИГАНИ НЕ ЌЕ МОЖЕА НИКАКО ДА
ЈА ПОТВРДАТ НА 25.01.2019 КУКАВИЧКАТА УЛОГА НА НЕМАКЕДОНЦИ, ИЗРОДИ, ПРЕДАВНИЦИ И
АРАМИШТА. ДЕКА ТАА КНИГА НЕ Е ЕДИНСТВЕНА ПИШУВАЛЕ ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ
(1815) ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК САМО КАКО СЛОВЕНСКИ А И КИНДЕР - ХИЛГЕМАН МАКЕДОНСКИ.
СЕ ПОСТАВУВА ПРАШАЊЕ , ДАЛИ ВО Р .МАКЕДОНИЈА ЌЕ ИМА УСТАНОВИ, ПАРТИИ,ЗДРУЖЕНИЈА
... КОИ ЌЕ СЕ ГРИЖАТ ЗА СÈ МАКЕДОНСКО.ОВИЕ ДОСЕГА ОСТАНАЛЕ САМО ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ, ДА
ГО ЛАЖАТ И КРАДАТ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, ВИДЕНО СО АРНАУТИТЕ (ТАТАРИ ...) И БУГАРИТЕ .
Janko Tomov Ристо, јас се сложувам со тебе дека оваа книга на Чулкас дека треба да се преведе и да се отпечати на
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ако сака. Како што јас печатам компјуерски, секој тоа може да го направи. За таа да се преведе на англиски..., и испечати во
поголем тираж, испраќајќи ја насекаде, не смее да биде проблем за Македонците низ целиот свет. Тоа што не и е направено
од 1945 година се до денес, нешто е труло кај нас Македонците во цел свет. Ова што ни се случува, ништо не е случајно.

ГРЦИТЕ ЦИГАНИ ГО УБИЛЕ ЧУЛКАС, ТОУБ, ОИКОНОМИДЕС- КРАЈ 25.01.2019 СО МАКЕДОНЦИТЕ
Од 27.12.2018, секој ден на ист месец пишувам дека еладскиот (грчки) лингвист Чулкас- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ
ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) изброил кај Леринчани 4000 зборови од Ран- Хомеров јазик...
И што станало со Чулкас ? Тој се „обесил“. Кутриот Грк ја кажал вистината, и со него си се завршилонека му е лесна земјата. А дали само тој вакво нешто направил ? Следел Еванс кој разбирал српски,
се спасил со Критскиот јазик кој во 1913 година бил словенски (грчкиот само од 1868 година), што не
било и со бугаринот В.Георгиев, тој да се спаси. Па што било со него ? Тој се „откажал“ од клучот ! И
што потоа ? Неговиот клуч го презел Вентрис по мајка полјак. И што станало со него ? Му направиле
собраќајка- и со него си се завршило... Следел канадскиот историчар Џ.Х.Тоуб. Што згрешил тој- тој
ги посетил Македонците во Пакистан во долината Ханза. Тој отишол во Атина, за да соопшти, дека
Македонците говореле словенски ! Што направиле клетите грчишта ? Со кафето го отруле ! И нему
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, цели десет годининеговото семејство сакале да си го земат мртовецот.
Зошто тие не го предавале ? Виновен бил гробот во циганска Елада со индиски музички инструмент
бузука од 14- 15 век и со нов јазик само од 1868 година, наследник на Александријскиот коине (во 19
век наречен старо-грчки), кој произлегол од старо-египетскиот, поради што со коине и катаревуса од
1868 г. не се разбира-л Хомеровиот јазик- тој бил само словенски (германски лијнгвист Пасоф- 1907),
и само македонски (германски лингвисти Киндер- Хилгеман). Наведени автори познавале словенски.
Зошто бил виновен гробот во циганска Елада ? Страдалникот бил закопан во гроб со пресуво тло, а
органските делови (кожа, мускули...) во кои има траги на органскиот отров не се распаѓале. А зошто?
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. Какви биле доказите. И тој ги
посетил ископините на гробот на Филип Македонски, а изложувањата биле донесени од музеите од
Атина, а оставштината на македонското било скриено. Зошто ? Само за потсетување, Македонците
пишеле со црти и рецки, кои во 19 век биле прогласени за словенски, иако писмото било во Западна
Азија каде никогаш не живееле мајмунски Словени- човечкиот ембрион во ниеден стадиум не личи на
ниеден вид мајмун, човекот има 46 хромозоми, а сите видови мајмуни 48, меѓусебно неплодни- крај.
Бидејќи со мајмунските Словени дошло крај, а за ѕверовите на САД, Европа, НАТО и Р.Македонија
Македонците и денес останале Словени, со словенски јазик, 25.01.2019 дошол крајот, Македонците
САД, Европа и НАТО ги закопале, во многу длабоки гробови, за тие повеќе да не видат виделина. Со
нивното погребување, ќе се погреба најбогатите македонски носии, македонски ора, песни, традиции
кои влечат корен од постледено доба, со најстара куќа во Породин во Велушка Тумба, со целокупен
намештај и кухисни прибор што дивјаците Европјани како канибалисти дури во 16 век не познавале.
Да се надеваме дека Македонците ќе се сплотат, ќе соберат средства книгата на Чукас да се преведе
за прв пат во светот на негрчки јазик, како што Хомеровиот јазик од коине е преведен на сите светски
јазици, ќе создадат свои установи, партии, здруженија...кои ќе се грижат за сè македонско, со што ќе
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им се рече доста лажевте изроди на човечиот род, незадоволни со недозавршениот геноцидврз нас
Македонците. Македонците конечната битка не ја завршија- македонската победа е сигурна со наша
вистина,а таа е дека Хомеровиот јазик останал само наш словенски, славо-македонски и македонски.
Paskal Kamburovski Браво Јунаку за впечатливиот напис.

ЕЈ ГЛУПИ МАКЕДОНЦИ- СПОРЕД ПОЕТОТ СОЛОМОС (1789-1856), НАЦИОАНАЛЕН ЈАЗИК „...КОЈ
НИКОЈ НЕ ГО ЗБОРУВАЛ НИТУ ПАК ГО ЗБОРУВА НИТУ ПАК ЌЕ ГО ЗБОРУВА “ ЕЛАДЦИТЕ СИ СЕ
ОДРОДИЛЕ ОД СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК, А НАС МАКЕДОНЦИТЕ ВО 20- 21 ВЕК НЕ ГРЦИЗИРААТ
Еладскиот поет поет Соломос пиши 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 само од
коине (тн.старо-грчки) кој бил прв христијански јазик благодарејќи на едниот Апостол Павле- тој него
го познавал како Александријски јазик, што било само по смртта на Александар Македонски. Апостол
Павле не го познавал јонскиот јазик кој се употребувал во Атина..., што се чита и кај Х.Џ.Велс
(1929)... Следи кога Ј . Ф . Фалмерајер отишол во Атина итн., тој таму видел дека не се говорел коине
туку таму живееле Словени- тие говореле словенски, со свој словенски акцент... Па тој и други
слични како него заклучиле, Хелените во Елада се одродиле со словенскиот јазик. Меѓутоа,
состојбата била сосема обратна: Хелените говореле Хомеров јазик кој бил словенски (германски
лингвист Пасоф- 1815) и славо-македонски на Леринчани (Чулкас- 1907), од него собрани 4000
Хомерови зборови, со што на потег сме само ние Македонците, што со ова дури ви досадувам...А и
според германските лингвисти Киндер- Хилгеман, Хомеровиот јазик бил само македонски, од кој
произлегол и бугарскиот јазик итн.
Еј македонско интелигенцио, каде си, каде си се вовлекла, никаде те нема, сета си се уплашила од
вистината?! Вие сите сте изроди на својот род, без потекло и достоинство, без ништо македонско.
ДА НЕ ЗАБОРАВИМЕ : ТИТО ГО ОБВИНУВАВМЕ ШТО НЕ ГИ СПОМНУВАЛ МАКЕДОНЦИТЕ КОГА СЕ
РАЗГОВАРАЛО СО ЦИГАНСКА ГРЦИЈА И ТАТАРСКА БУГАРИЈА ; ТИТО ПОДРЖУВАЛ АРНАУТИ- ПА
Р .МАКЕДОНИЈА ЈА НАПРАВИ АРНАУТСКА КРСТЕ ЦРВЕНКОВСКИ ОД СЕМЕЈНИ ПОБУДИ; И СФРЈ
СЕ РАСПАДНА, СЕ ПОЈАВИ ВМРО - ДПМНЕ - СЛЕДНИОТ КОНГРЕС ЌЕ ГО ОДРЖЕЛЕ ВО СЛОБОДЕН
СОЛУН ... ; ОД 1991 ГОДИНА СÈ ДО ДЕНЕС ЧЕЛНИЦИТЕ И ПРАТЕНИЦИТЕ НЕ ЗНАЕЛЕ НИШТО ЗА
ЕГЕЈСКИОТ И ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ... СО СВОИТЕ МАКЕДОНЦИ; МАКЕДОНСКИОТ
ПАРЛАМЕНТ БЕШЕ ПОЛЕ САМО ЗА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА БЕЗ ГРАНИЦИ МЕЃУСЕБНО ПОВРЗАНИ , А
И СО ТАТАРСКА БУГАРИЈА НА АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ) СО МОНГОЛСКИОТ
ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК И БУГАРОМАНИТЕ ДА СЕ ИЗБРИШЕ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК , ИСТОРИЈА ...,
ЗАОКРУЖЕНО СО СПОГОДБАТА НА ГРЦИ ЦИГАНИ СО НАЦИОНАЛНИОТ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ
БУЗУКА; НА 25.01.2019 СЕ ЗАВРШИ СО СÈ МАКЕДОНСКО; МЕЃУТОА, ШТО ГРЧКОТО ЗБИРИШТЕ
ГО ИСТАКНА, ЕГЕ ЈСКА МАКЕДОНИЈА НЕ БИЛА ГРЧКА- ТАА САМО НА СИЛА ПОСТАНАЛА ГРЧКА ,
ПРОТЕРАНИТЕ МАКЕДОНЦИ, ВО ТАШКЕНД... УЧЕЛЕ ОД МАКЕДОНСКИ БУКВАР , ИРИНА ГИНИ, М
+ ИРЕНА = МИРЕНА, ИРКА=МИРКА, КАКО МАКЕДОНКА БИЛА СТРЕЛАНА, НИКОГАШ ВО НАШИОТ
ПАРЛАМЕНТ НИШТО НЕ СЕ СПОМНАЛО. И ШТО СÈ ОВА ГОВОРИ ? СИТЕ МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ
СОСЕ ВМРО- ДПМНЕ НЕ БИЛЕ НАРОДНИ МАКЕДОНСКИ, ТУКУ САМО НА ЧЕЛНИЦИТЕ СО СТАТУТ
НА ПРЕТХОДНИОТ СИСТЕМ, ПАРТИСКИОТ ВОДАЧ=ГАЗДА ДА ГО СОСТАВИ СВОЕТО ДРУШТВО …
ЗА ЧЕЛНИЦИТЕ ДА СЕ ОДРЖАТ. КОГА НИВ НЕ ГИ ИЗБИРА БАЗАТА ТУКУ ОДВРАТНАТА ВРХУШКА ,
НИКОГАШ МАКЕДОНСКИОТ ПАРЛАМЕНТ НЕ БИЛ МАКЕДОНСКИ ТУКУ НА ПАРТИИ- НА ГАЗДИТЕ .
ПА ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Р .МАКЕДОНИЈА МОЖЕ ДА СЕ КАНДИТИРА САМО ЛИЦЕ ДОКАЖАНО ВО
СТРУКАТА И НАУКАТА, ПОТВРДЕНО МЕЃУ СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД, КОЈ Е СПОСОБЕН ДА
СЕ БОРИ ПРОТИВ НЕПРИЈАТЕЛИТЕ НА СÈ МАКЕДОНСКО. ПА СО ВЕКОВИ НАШИ НЕПРИЈАТЕЛИ
БИЛЕ И СЕ ГРЦИТЕ ЦИГАНИ КАКО НОВ НАРОД СО НОВ ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОДИНА СО КОГО
НЕ СЕ РАЗБИРА- Л СТАРИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК НА ХЕЛЕНИТЕ ПЕЛАЗГИ КАКО МАКЕДОНЦИТЕ СО
СВОЈОТ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ; БУГАРИТЕ СО ДВА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИКА ОД 19 ВЕК СО ГОВОР
ОД ВАРНА КОЈ НЕ ГО РАЗБИРАЛ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ , А НА НЕГО БИЛ ЛОШ ПОЕТ Р . ЖИНЗИФОФ И
ВТОРИОТ ЈАЗИК ОД 20 ВЕК БЛИЗОК НА БРСЈАЧКИОТ ГОВОР ЗА КОГО Г .П . СЕ ЗАЛОЖУВАЛ КОЈ
ДЕНЕС Е МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК; КАКО И ДВОРАСНИТЕ АРНАУТИ КАКО ГЕГИ АЗИЈАТИ (ЧЕРКЕЗИ И
ТАТАРИ) СО БЕЛО КАВКАЗКО КАПЧЕ (КЕЧЕ ) И БРСЈАЧКИТЕ ИЗРОДИ ШКИПТАРИ СО СИТЕ НАШИ
ГЛАСОВИ СО НОВ ЈАЗИК САМО ОД 19 ВЕК (ЛАРУСА, АМИ БУЕ , ФАЛМЕРАЈЕ Р ...СО ГЛАСОВИТЕ
НА ВУК КАРАЏИЌ КОЈ ТВОРЕЛ ВО 19 ВЕК ) СО МОНГОЛСКИ ЈАЗИК (Г.МАЈЕР ) А КАКО ТУРСКИ БЕЗ
ХОМЕРОВИ РОДОВИ КОИ ГИ ГРЕШАТ И КАКО ТАКОВ ПОД 1,5% ШКИПТАРИ Е 100% ЗЛОЧИНСКИ .
СО ТОА ШТО АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) ВО Р .МАКЕДОНИЈА СЕ ПОД
15%, КАКО ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) СО БЕЛО КАВКАЗКО КАПЧЕ (КЕЧЕ ) 90% И ШКИПТАРИ 10%
ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ СО СИТЕ ТН.СЛОВЕНСКИ ГЛАСОВИ КОИ ОСТАНАЛЕ НАСЛЕДСТВО НА
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ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР - ХИЛГЕМАН) САКААТ ДА БИДЕ СЕТА НАША
Р .МАКЕДОНИЈА И АРНАУТСКА СО ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК КОЈ Е МОНГОЛСКИ (Г .МАЈЕР ) ТУРСКИ
ЈАЗИК БЕЗ РОДОВИ ГРЕШАТ СО ХОМЕРОВИТЕ РОДОВИ , АРНАУТИТЕ БИЛЕ И ОСТАНАЛЕ САМО
ИСЛАМСКО=ТУРСКО ЗДРУЖЕНИЕ ВО БОРБА ПРОТИВ ПРАВОСЛАВИЕТО , ШТО НАЈМАСОВНО ДО
ДЕНЕС Е ВО ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА НА ХАЗАРИ ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ СО СЛОВЕНСКА АЗБУКА
СО КИРИЛИЧНИ СЛОВА И ЈАЗИК ЈИДИШ КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ (СИНТАКСА...), ЧИЈА Е ЦИА КОЈА
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ГО ПРОГЛАСИ КАКО ИЛИР ЗА АЛБАНЕЦ,А АЛБАНЦИТЕ ВО 1913 ГОД.
НЕМАЛЕ НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО (ВИЛКИНСОН), БЕЗ АЛБАНСКИ ЈАЗИК ТУКУ САМО ТУРСКИ СО
ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ДЕЛО НА АВСТРИЈА , СО ПРВИ ШКОЛИ ВО 1924 ГОДИНА, ДЕНЕС НИШТАТ
СÈ ПРАВОСЛАВНО МАКЕДОНСКО. ЕЈ АРНАУТИ, ХАЗАРИТЕ ВЕ КОРИСТАТ КАКО ЖИВО МЕСО ...!
ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕМА ДРЖАВНА ТАЈНА - ТУРСКИТЕ АРНАУТИ СЕКОГАШ СИ ОДАВАТ ТАЈНИ !
Вчера (01.02.2019) слушаме, предлагање и расправа за амбасадорите била државна тајна, те и затоа
за нив расправата морала да биде зад затворени врати. Па каква државна тајна за амбасадорите кои
се и Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари),како што има и членови во комисијата, собранието, влада
со своите министерства. Па Арнаутите со изродите во Собранието, Владата и министерствата тајно
се спремале против сè македонско, бришење на името со Грците Цигани со националниот цигански
музички инструмент бузуки од 14- 15 век на населените Индијци на Пелопонез..., историјата со сета
култура со Бугарите на Габорис габорот на габорите=Татарите и јазикот со Тиранската платформа...
Само да се потсетиме, во првите собраниски избори во собраниската седница беше истакнато, таа и
таа седница како тајна морала да биде затворена од јавноста. На ова пратениците на ВМРО- ДПМНЕ
истакнале, каква затворена седница како тајност кога со нас се кодошите Шкиптари, погрешно за нив
кажано, тие биле Арнаути, арнаут=одмерник- Албанија била на Кавказ, за Турците само Арнаути. Да
не се изуми бугарашот Лупчо Георгиевски кој ги отвори досијата- за миг изчезнаа лојалните Арнаути.
ВАСИЛИЈ ВТОРИ МАКЕДОНСКИ ГО ПРОГЛАСИЛ СКОПЈЕ ЗА ГЛАВЕН ГРАД - ПОД НЕГО БИЛА И
СОФИЈА. ТАА СПОРЕД ИЗВОРИТЕ БИЛА ВО МАКЕДОНИЈА (Р .ЛАНГЕ ). ПА БИДЕЈЌИ ВИЗАНТИЈА
БИЛА САМО ВОЗОБНОВЕНО МАКЕДОНСКО ЦАРСТВО, ВАСИЛИЈ ВТОРИ МАКЕДОНСКИ МОЖЕЛ
ДА ЈА СОЗДАДЕ САМО ТЕМАТА БУЛГАРИЈА СО ГЛАВЕН ГРАД СКОПЈЕ , ПОД КОГО БИЛО СЕЛОТО
СОФИЈА. ИСТОВРЕМЕНО ВАСИЛИЈ ВТОРИ МАКЕДОНСКИ ПОКРАЈ ДУНАВ КАДЕ БИЛЕ БУГАРИТЕ
ТАТАРИТЕ И ЈА СОЗДАЛЕ БУГЛАРИЈА СО ТАТАРСКИ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК КОЈ ГО ГОВОРЕЛЕ СИТЕ
БУГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ СОЗДАЛ ТЕМИ ПАРИСТРИОН И ПАРДУНАВОН . СО ТОА ПОВЕЌЕ НЕМАЛО
БИЛО БУГАРИ СО СВОЈАТА ТЕМА (ОБЛАСТ)- ЗА НИВ КРАЈ . ВО 19 ВЕК БИТОЛА БИЛА ЦЕНТАР НА
РУМЕЛИЈА КОЈА СЕ ПРОТЕГАЛА ДО ГРАНИЦАТА НА ЕЛАДА НА ГРЦИТЕ ЦИГАНИ СО ИНДИСКИОТ
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКА. ТАА СЕ ПРОШИРИЛА НА СЕВЕР , ДЕЛО НА БИЗМАРК . ЦРКВИТЕ
ВО ЕЛАДА СО СЕЛОТО АТИНА БИЛЕ ПОД ПРАВОСЛАВНАТА СОБОРНА ЦРКВА СВ .ДИМИТРИЈА
БИТОЛА. А ПОД БИТОЛА И СВ .ДИМИТРИЈА БИЛА СЕТА ШКИПТАРИЈА , СПОРЕД ШКИПТАР , САМО
СКИПТАР СО ПРАВОСЛАВЕН ДВОГЛАВ ОРЕЛ КОЈ ГИ КРАСЕЛ МАКЕДОНСКИ ЦРКВИ И ЦРКВАТА
СВ.ДИМИТРИЈА. ЕЈ МАКЕДОНЦИ СО СВОИТЕ СКОПЈЕ И БИТОЛА БЕЛОСВЕТСКИТЕ БАНДИТИ ЗА
НАВЕК САКААТ ДА ВЕ УНИШТАТ СО НАЈСТАРИТЕ БРИГИСКИ И ПЕОНСКИ ГОВОРИ - ПА СПОРЕД
ТОЈНБИ , ПЕОНЦИТЕ ГОВОРЕЛЕ НА СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК . ТАКВА ВИ Е СУДБИНАТА ОД ЅВЕРОВИ !
ПОПИСОТ ВО 2002 БИЛ ФАЛСИФИКУВАН:
„Постојат докази дека пописот бил фалсификуван од 17% на 25% Албанско население! February 2,
2017
Согласно резултатите од последниот попис спроведен во 2002 година, во Македонија живеат 25.17%
Албанци од вкупното население. Сепак, овие податоци уште од самиот почеток се оспорувани, а
официјална верификација од други институции или меѓународни организации нема albanci
Во текот на 2009 година, до Републичкиот јавен обвинител – тогаш Љупчо Шврговски, од страна на
лидерите на партиите ВМРО- ДП и Народно движење за Македонија, Владимир Голубовски и Јанко
Бачев поднесоа кривична пријава со која тврдеа дека во времето на спроведувањето на пописот
биле вршени притисоци врз лицата кои ги обработувале прашалниците. За тоа исто така велеа дека
имаат докази. Голубовски и Бачев бараа поништување и на Рамковниот договор, од кој, како што
велат, Албанците добија, а Македонците изгубија се.
– Албанското малцинство со помош на сила, оружје и странски ментори ни наметна да ги прифатиме
нивните барања како стекнати права, остварени со Рамковниот договор, а не како правата на сите
други граѓани, како родени права. Затоа во ситуација кога знаеме дека резултатот на пописот е
фалсификуван и во ситуација кога оваа етничка заедница агресивно продолжува со нови барања кои
се разоткриваат како нивна позиција како во федерална држава, Македонија мора да го провери
резултатот. Уште повеќе, се знае дека тогаш биле 16 проценти, сега се уште помалку и во иднина
нивниорт број ќе продолжи да се намалува. Сведоци сме дека, како овој нивен аргумент се намалува,
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стануваат се поагресивни, изјави тогаш Голубовски, пренесува „Вечер“.
– Фрапантни се сознанијата до кои дојдовме при прибирањето на доказите. Тие велат дека
албанското малцинство во Македонија е околу 17 отсто. Оваа фалсификувана статистичка операција
е изведена со извонредно разработена криминална технологија, од фазата на попишување и
собирање податоци на теренот, па се до влезот на податоците во компјутерскиот систем, рекол
Бачев во изјава пред седум години.
Имено, доколку преку спроведувување на нов попис се докаже дека во Македонија живеат помалку
од 21% Албанци, во тој случај престанува да важи Охридскиот рамковен договор, од кој правата на
двојазичност во општини со мнозинско Албанско население, правичана и еднаква застапеност врз
основа на кое право голем број беа вработени неоправдано во државните институции,
истакнувањето на знамето на малцинската група и редица другиправа би биле укинати, односно би
важеле само во оние средини каде што процентот е поголем од 21%, а не на ниво на државни
институции.
По овој повод, и претседателот Иванов во неговото претпоследно излагање пред нацијата, рече дека
доколку некој се повикува на права кои произлегуваат врз основа на статистички податоци, тогаш тие
податоци треба одново да бидат верификувани.
Во Македонија последен пат попис се спроведе во 2002 година, а обидот од пред неколку години
беше задушен под притисок на т.н. меѓународна заедница, со цел да се заштити и обезбеди
постоењето на Охридскиот рамковен договор“.
Дополна до преземениот допис: според здраствените исправи Арнаутите (Черкези, Татари и
Шкиптари) се 14,7%.
Следи Рамковиот договор не важи- Арнаутите се само дворасно малцинство на Азијати Геги 90% и
одродени тн.Словени Шкиптари 10% само со граѓански права.
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ РЕКОЛ МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ - А БУГАРИЈА НА ЦИГАНИТЕ И ТУРЦИТЕ
“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 кажаното е спротивно на Бугарите Татари на Габорис габорот
на Бугарите=Татарите со чувашки=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 когоденес (04.02.2019) Габорис габор Борисов ќе положел цвеќе...Секако Борисов,изрод на својот
македонски род со зајаковата опашка а не со татарската коњска опашка која се веела во Османовата
војска чии Цигани како турски колонисти во Бугарија до 2030 година ќе бидат мнозинство. Циганското
мнозинство ќе биде во отсекогаш македонска Бугарија во со само македонска Софија (Р.Ланге), само
во македонскиот Филиполис македонскиот главен град 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. Тие се изигруваат со името и делото на само нашиот Гоце
Делчев, кој како Македонец од Софија во Скопје свечено било испратен, само според само неговата
желба, тој да биде закопан во главниот град на Слободна Македонија,исполнета од Георги Димитров.
МАКЕДОНЦИТЕ ВО 19 ВЕК НЕ БИЛЕ БУГАРИ - БУГАРИТЕ ОД 20 ВЕК СИ СЕ ПОМАКЕДОНЧУВАЛЕ !
Ристо Ивановски, во „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998) пишува: „За Григор Прличев
сведочо Иван Крајничанец, кој бил негов ученик од Солун. Според него, ‘Григор Прличев не можел да
го совлада бугарскиот јазик и повеќе си зборуваше и пишуваше на брзјачкото наречје. Тој не тераше
нашите преводи од грчки и француски јазик да ги изговараме на брзјачко наречје’. Втор пример е
изјавата на Љубен Каравелов, кој говорел дека ‘господинот Рајко Жинзифов е лош поет заради тоа
што е неталентиран и заради тоа што не го знае бугарскиот јазик !’. Се гледа дека овој нов јазик не
бил познат, тие продолжиле да говорат на нивните наречја“. Па булгарскиот јазик бил говор само од
Варна, кој Македонците тешко го учеле и разбирале. Што ова говори ? Тој јазик не бил македонски !
Кој е денес македонски службен говор ? Само оној на кој Григор Прличев ги терал своите собраќа тие
да општат меѓусебно. Следи заклучокот: јазикот на Григор Прличев не бил булгарски туку само наш
македонски- брзјачки. Овој е службен јазик во Р .Македонија. Во 19 век Македонците не биле Бугари.
Зошто денешниот бугарски јазик нас на Македонците ни е поблизок ? Одговорот е едноставен- тие за
да им се доближат на Македонците, а не обратно, тие внеле втор јазик, кој бил западен поблизок на
македонските говори, сите одлично разбирливи со брсјачкиот кој бил на Григор Прличев, и на многу
други а и мој по татко и мајка кој трето лице еднина завршува на т како што бил прајазикот на белата
раса која стигнала во Јапонија со дативното у (Аину + в + к + л = влакину- влакнести белци)...Следи
Бугарија во 2/2 од 20 век си ги помакедончила своите Бугари. Еј кутри Бугари со свои празни лејки !
ДЕНЕС (06.02.2019) СЕ ПОТПИША ДОГОВОР СО НАТО, ВОЈНАТА ПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА , СО
КОЈА НА ДРЕВНИТЕ МАКЕДОНЦИ ИМ СЕ ЗАПЕЧАТИ СУДБИНАТА КАКО СЛОВЕНИ , НЕПОЗНАТИ
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ВО ИСТОРИЈАТА, ПОТВРДЕНО СО КНИГИТЕ НА ПРОКОПИЈ (6 ВЕК ) КОЈ ПИШИ САМО СКЛАВИНИ.
БИДЕЈЌИ СКЛАВИНИТЕ ГО ОБОЖУВАЛЕ ХОРА , КОЈ ОД ЕГИПЕТ БИЛ ДОНЕСЕН НА БАЛКАНОТ, И
ТОА САМО ПО СМРТТА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ, ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ ИСТИТЕ
КАКО АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ, ЧЕДА НА СОНЦЕТО СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК . БИДЕЈЌИ СО
АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ КОИНЕ СО СВОЈОТ НАСЛЕДНИК ЕЛАДСКИ КАТАРЕВУСА НЕ СЕ РАЗБИРА - Л
ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК, НИЕ СМЕ ДОМОРОДНИ. ДОГОВОРОТ СО НАТО ГО ПОТВРДИ ЗЛОСТОРОТ
ОД БУКУРЕШТ (1913), ГЕНОЦИДИТЕ ОД ГРЦИТЕ ЦИГАНИ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ СÈ ДО ДЕНЕС,ШТО
ВАЖИ И ЗА ВО БУГАРИЈА , И СИТЕ КРВОЛОЧНИ ЅВЕРСТВА ОД АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И
ШКИПТАРИ) ВО 19, 20 И 21 ВЕК . ЅВЕРСТВАТА ЌЕ ПРОДОЛЖАТ СÈ ДО ПОТПОЛНО ИСТРЕБУВАЊЕ
НА АНТИЧКИОТ=ЕТНИЧКИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД СО ЕГИПЕТСКИОТ ХОРУС ИСТОВЕТЕН И СО
КРИШНА ВО ИНДИЈА, ДОИСТРЕБУВАЈЌИ ГО И ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК . ОВА БИЛО САМО ПОРАДИ
ТОА ШТО ВРЗ СÈ МАКЕДОНСКО ИМА МИЛЕНИУМСКИ ЗАГОВОР ОД ВАТИКАН ДА СЕ БРИШИ СÈ
МАКЕДОНСКО ПРАВОСЛАВНО СО ПОЧЕТОК ОД 1071 ГОДИНА СÈ ДО ДЕНЕС. ВАТИКАНСКИ ЧЕДА
СЕ ЕВРОПА, ЧИЈ СОЈУЗНИК БИЛО РУСКОТО ЦАРСКО СЕМЕЈСТВО , НО НЕ РУСКИОТ НАРОД КОЈ
Е ИСТОВЕТЕН СО МАКЕДОНСКИОТ. ВРЗ МАКЕДОНИЈА СЕ ОСОКОЛИЛЕ СИТЕ НЕПРИЈАТЕЛИ НА
ПРАВОСЛАВНА РУСИЈА , КОИ ВО БАЛКАНСКИТЕ И СВЕТСКИТЕ ВОЈНИ БИЛЕ ПРОТИВ РУСИЈА .
БИДЕЈЌИ ЌЕРКАТА НА ШЕКСПИР БИЛА НЕПИСМЕНА , ШЕКСПИР НИШТО НЕ НАПИШАЛ. СЛИЧНО
БИЛО СО АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК, КОЈ НИКОГАШ И НЕ ПОСТОЕЛ. И ЗАТОА НЕ ПОСТОЕЛ АНГЛИСКИ
НАРОД. ШТО СЕ АНГЛИЧАНИТЕ ? ВЕШТАЧКА ТВОРБА КАКО ШЕКСПИР СО АНГЛИСКИ ЈАЗИК КОЈ
БИЛ АРАМИСКИ, РАК НА ЛИНГВИСТИКАТА И СО РАСИПАНИ СЛОВЕНСКИ ХОМЕРОВИ ЗБОРОВИ !
Англија се бореле со својот арамилок, и прва жртва била Русија. Бидејќи Русија била православна,
таа православието го штитела. Во полза на Турција, Англија ја добила Кримската војна-Русија изгуби.
Русија изгуби и во Елада- Русија ја ослободи Елада со помош само со на венецијанската флота. Прв
еладски претседател бил руски дипломат Каподистрија. Тој бил убиен- убијците ги криеле англиската
амбасада. Доаѓа баварски принцОто за крал... Англија учествува во создавањето на Албанија, до со
Велика Албанија, а во борба против Русија. Во поделбата на Македонија учествувала Англија. Таа е
носител на злосторите врз Македонците, посебно во Егејскиот дел на Македонија, која ги запалува со
напалмбомби, дури англискиот масонот Тито не дозволува Македонците да влезат во неговата СФРЈ
која беше ангиска, а потоа неврзана против Русија со сите неврзани, дело само на Англија.Крволочна
Англија со тоа не завршила, Англија Р .Македонија крволочно ја уништи,што се озакони на 06.02.2019.
Што биле Англичани ? Пробисвет, неписмени и без свој јазик.Дали тоа овде може да се докаже- и тоа
едноставно-англиски David Icke наведува: „Помислата за најгласовитата драма на светот ја напишал
аналфабетот од Статфордупон-Авон по име Вилиам Шекспир едноставно е смешно…Каде Шекспир
научил француски, италијански, шпански, дански те класичен латински и грчки јазик? Одговор енигде. Шекспировиот близок пријател Бен Џонсон рекол дека ‘бардот’ знаел ‘малку латински и уште
помалку грчки!’ Меѓутоа, Бекон и Де Вере биле врсни познавачи на тие јазици.За Шекспировата ќерка
Јудит било познато дека таа е неписмена, те до својата дваесет и седма година не знаела да се
потпиши. Доста уверливо, значи, звучи дека човек со така богато писателско искуство си имал ќерка
која не знаела да го напише ни своето име..“.
Како се дошло до англиски јазик само од вториот милениум н.е., тоа било време кога Европа си била
канибалстичка ? Во 300 г.п.н.е., за време на Птоломеите во Александрија, бил создаден коине (во 19
век таканаречен старо-грчки), кој го заменал старо-египетскиот- тој бил семитски. Ова било повод со
коине и неговиот наследник катаревуса да не се разбира-л Хомеровиот јазик кој бил само наш јазик
(словенски- Пасоф, славо- македонски- Чулкас и само македонски- Киндер со Хилгеман). Греикот Лив
Андроник, во 240 г.п.н.е., ги преведува делата на Хомер на латински. За тоа тој да го направи, тој во
коине внел и римски зборови, кои биле варварски и пелазгиски (Дионисиј), сите само тн.словенски.
Бидејќи латински јазик бил беден со зборови, биле внесени уште 10.000 коински зборови. За нив се
говори, за грчко и латински потекло. 10.000-те зборови биле внесени во француски, а од тој јазик и во
англискиот кој бил нов јазик. Следи мноштво зборови во англискиот јазик се наши Хомерови. Сè ова
говори, англискиот јазик е арамиски. Не само тој да е арамиски, тој е и рак на лингвистиката. Еве го
доказот: поминало преку 8.000 годиниа да биде а, и=и, е=е..., што повеќе не важи во Шекспировиот
англиски јазик, на Шекспир кој бил необразован, како што била и е англиската нација. За таа да се
образува учи како се изговараат и пишат зборовите, што кај нас никако непостои со а=а, и=и, е=е…
Еј мои 350 милиони Словени кои до денес сте еден ист народ со ист јазик засрамете се со учењето
на расипаниот ангиски јазик, рак на лингвистиката, враќајќи ве сите вас пред 8.000 г.п.н.е.- дрскост.
АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИТЕ , ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ) БИЛЕ ТУРСКИ КОЛОНИСТИ . ПА ТИЕ САМО
УБИВАЛЕ СÈ ПРАВОСЛАВНО И РУСКИОТ КОНЗУЛ- СО РАМКОВИОТ ДОГОВОР И МАКЕДОНЦИТЕ
Како дете во Битола одевме на циркус, и циркусот да го гледам бев качен на Рускиот Крст кој беше
подигнат во име на Рускиот Конзул во Битола Ростовски кај кого учителствуваше Крсте П. Мисирков.
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Него го убил Албанец. За Турците немаше Аланбци туку само Арнаути. Кога била престрелката од на
Арнаутот, се скрил и К. Петков Мисирков. Само така тој се спасил. Дали има за спас за Македонците
од Арнаутите ? Бидејќи престрелките на Арнаутите врз Православните и нас Македонците без прекин
траат во 19, 20 и 21 век, кои се подржани од САД, Европа и НАТО, тие сè православно ќе истребат па
и сосе Македонците чиј македонски јазик не го признаваат, во НАТО (воена профитна организација),
јазикот беше одбележен со знаме на Словенот Киро Глигоров-тој сè сам започнал како сè да е негово
Брејслфорд (1905), на стр. 149, вели: „...Тешко е да се добијат статистички податоци, а селаните не
сакаат да прават обопштувања на оваа тема, но ќе ти кажат дека таа и таа албанска селска населба
била створена пред околу осумдесеттина години, или пак, дека некое село порано си ја поседувало
сопствената земја и било населено само од ...(Православни), пред околу педесеттина годинисе
предало на некој си албански главешина. Оваа работа во западната половина на Македонија
продолжува постојано, барем веќе два-три века, а процесот се уште не е завршен.
Најзабабележително е на север, и во подрачјето кое некогаш било средиште на српскиот род...“.
Стр. 222: „...на 3-ти август, рускиот конзул во Битола, г. Ростовски...“ го убил еден Албанец. „...Ова за
период од четири месеци била втората жртва меѓу рускиот конзуларен персонал во Македонија
(првиот случај било убиството на Г. Стребина во Митровица) и се разбира преку тоа не можело да се
помине. Никој не помислувал да бара казнување на силеџиите кои биле одговорни за колежите во
Смрдеш и Битола, но како што еднаш ми забележа еден Македонец ‘Европската крв е скапа’...“.
Очигледен заговор врз Православните,браќа на Русите, чие православие еднаш мора да се истреби.
МОРА ДА СЕ УНИШТАТ НЕПРИЈАТЕЛИТЕ КОИ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ВРШАТ ГЕНОЦИД СО ВЕКОВИ
-ПОВИК ЗА ТУЖБАТА ПРОТИВ ЕЛАДА... ЗА ГЕНОЦИДОТ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК
За книгата на еладскиот лингвист Чулкас првпат дознав во 1997 година- тогаш во Салон 19/19 имаше
предавање за античка Македонија. Меѓу првите пет кои предавале за античка Македонија, и јас тогаш
предавав дека немало Словени туку Склавини.Во прилогја имав збирката од Музејот на Будимпешта
во која беа пронајдените докази дека северно од Црно Море со Дунав нема ништо што би имало било
што словенско. Сè она што во него имаше сè беше од југот (Египет, Балканот, Мала Азија...)- северно
само скитско,каде не го обожувале богот Дионис=дианис=пианис=пианиш, богот на виното кое е само
од грозје, а таму никогаш ја немало лозата- Скитите го пушеле конопот кој не бил познат на Балканот.
Меѓувреме дознав дека постоел германски лингвист Пасоф (1815), кој напишал,Хомеровиот јазик бил
словенски. Ова беше соопштено и во Грција, кое ги вознемири грчките духови, кои и до денес се уште
не се смирени. Како ова да не беше доволно, беше објавена уште една книга на германски лингвисти
Киндер- Хилгеман, Хомеровиот јазик бил македонски,од кого произлегле сите словенски а и бугарски.
Од 1997 година сè до пред 27.12.2017 книгата не ми беше достапна. Благодарејќи на ФБ- пријател од
него ја добив книгата. И па следи на 27.12.2017 да објавам за книгата, што го правам на ист ден секој
месец, со годиниги тормозам читателите, книгата да се прифати од надлежните: Претседател на Р .
Македонија, Претседател на Влада, Говорник во Македонското Собрание, МАНУ, Институт за национална историја, Истинтутот за македонски јазик, Институтот за старословенски јазик итн. А исто така,
тоа важеше за македонски претпријатија, Македонци материјално осигурани, како во Р.Македонија и
во странство. На мое изненадување, никој не се јави, како во РМакедонија и светот нема Македонци.
Бидејќи германскиот лингвист Пасоф (1815) ги ошамари Грци Циганчишта за Хомеровиот јазик само
како словенски, па грчкиот лингвист Чулкас (1907) ги обесвести со од него кај Леринчани изброените
4000 збора на Хомеровиот јазик и тоа само како славо- македонски, поразот на одродените Грци од
Хомеровиот јазик беше не издржив. Меѓутоа, шамарите кои ги доживувале Грците Цигани со својата
индиска бузука не биле доволни, Грците Цигани дури ги паднале во несвест и германските лингвисти
Киндер- Хилгеман кои напишале, Хомеровиот јазик бил само македонски, но никако грчки. Како било
можно ова да се случи ? Херодот, Тукидид, Платон...напишале, Хелените биле Пелазги кои говореле
со варварски јазик. Бидејќи Варвари биле Македонците, а според Херодот, Хелените во Јонија биле
Варвари, следи истоветување на Хелени со Македонци. Наведените автори кажувале и, Хелените си
говореле пелазгиски јазик, а Македонците биле Пелазги (... Јустин...). Пелазги биле Етрурците кои го
создале Рим (Херодот...). Римјаните говореле само варварски и пелазгиски (Дионисиј- 1 век н.е.). Сè
ова говори, во старата и новата ера немало грцизирање или латинизирање. Грцизирањето со јазикот
коине почнало од 300 г.п.н.е., и тоа во Александрија. Бидејќи коине бил наследник на старо-египетски
кој бил семитски, со коине и со негов наследник катаревуса само 1868 година не се разбира-л нашиот
Хомеров јазик. Бидејќи ваква била состојбата бил убиен Чулкас, а Македонците до денес не убиваат.
Сè ова говори, книгите на наведените автори (грчки, германски и други) најитно да се прифатат, тие
да се преведат на македонски, англиски и други јазици, и да им се рече доста бе Грците Цигани со
своите браќа Бугари и Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари), да се тужат за геноцидсо векови врз
нас Македонците од Грците Цигани, Бугари Татари и Арнаути со човечки лик,сите крволични ѕверови.
Бидејќи Чулкас бил учител во Битола, во Битола да се подигне споменик во негово име, во Битола да
се одржува собир да се расправа за Хомеровиот јазик- Битола главен град на Румелија (Македонија).
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО 1848 ГОДИНА БИЛЕ ЧЕДА НА АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИОТ- ВО 1849 ГОДИНА БЕЗ
ХЕЛЕНИ ТУКУ САМО РОМЕЈЦИ (РИМЈАНИ). БУГАРИ СО БУГАРСКА ДРЖАВА САМО ОД 1908 ГОД.
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 книгиза тоа“.
Се заклучува, во 1848 година Македонците го славеле Александар Македонски- тие 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 пишел 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 пиши Х.Л.Штефан. Секако, јазикот во султановото кнежество Бугарија бил говор од Варна кој не го
разбирал Григор Прличев, а тој во 2/2 на 20 век бил поблизок на брсјачкиот говор на Григор Прличев.
Па изложеното потврдува, Македонците се обврзани да ги тужат грчко-циганските изроди и Татарите.
Risto Ivanovski Обраќајќи им се на пратениците од редот на КПГ кои претходно најавија дека ќе гласаат против Договорот
од Преспа, Ципрас ги нарече „националисти“, потсетувајќи ги на нивните претходници кои биле интернационалисти: „Не
сакам да се осврнам ниту на славомакедонскиот Буквар што комунистите го делеа во Ташкент на децата на
славомакедонските борци на Демократската армија на Грција. Не сакам да се осврнам ни на 70.000 бегалци од Граѓанската
војна кои грчката држава ги лиши од правото во 1983 година да се вратат во нивната татковина. Ниту ќе се осврнам на
славомакедонката Ирини Гини - Мирка Гинова, првата жена егзекутирана во граѓанската војна. Комунистка. Со овие грижи
на совест што ги имате - да си се справите сами!“.

БИДЕЈЌИ СОЛУН СЕКОГАШ БИЛ МАКЕДОНСКИ, ХИТЛЕР СОЛУН ГО ПОНУДИЛ НА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Хитлер и го понудил Солун на Југославија МАКЕДОНИЈА 06.02.2019 / 11:06, во Репѕблика:
Германскиот новинар Михаел Мартенс, во статија за весникoт „Катимерини“, открива дека во 1939
година Адолф Хитлер му понудил на Кралството Југославија да го добие Солун во замена за
приклучување кон тројниот пакт.
Според документи од германските архиви до кои дошол Мартенс, посредникво преговорите бил
новинарот Данило Грегориќ, кој бил близок до југословенскиот регент, принцот Павле, и премиерот
Драгиша Цветековиќ.
Во средби со германски дипломати во Белград, а потоа и во Берлин, во 1940 година, Грегориќпренел
пораки од Цветковиќ дека Југославија би можела да се откаже од своето пријателство со Британија и
да ја напушти политиката на неутралност, доколку Германија биде подготвена да и го отстапи Солун
по очекуваното освојување на Грција.
Прашањето добило на интензитет во 1940 година, кога Италија почнува војна против Грција.
„ Југословенските кругови сериозно размислуваат за можноста да го освојат Солун по колапсот на
Грција. Излегувањето на Југославија на Егејот може да биде основа за преговори, јавил Виктор фон
Херен, германскиот амбасадор во Белград, во порака до Министерството за надворешни работи.
Германските власти го разгледале прашањето, вклучително и етничкиот состав на населението во и
околу Солун.
„Анектирањето на Солун кон Југославија интензивно се разгледува во Белград. Во врска со ова
прашање, експертите за Југославија посочуваат дека населението кое живее меѓу Солун и сегашната
југословенска граница е од словенско потекло, му се врши еленизација. Ќе биде потребно само кусо
време за словенските елементи да излезат на површина, оценила германската амбасада во Белград,
додавајќи дека, сепак, Хрватите може да се против овој чекор бидејќи со него дополнително би се
засилила позицијата на Србија во кралството, бидејќи Солун би бил под нејзина контрола.
Германскиот офицер Ернст фон Вајцекер, татко на идниот германски претседател Карл фон
Вајцекер, подготвил белешка за планираното препуштање на Солун на Југославија, оценувајќи дека
процесот би се одвивал паралелно со предавањето на деловите на Грција од Струма до Еврос на
Бугарија, со што и Бугарите би добиле излез на Егејот. Бугарскиот амбасадор во Берлин Парван
Драганов, пишува Мартенс, исто така доставил барање до германските власти за Солун, или во
најмала рака градот да не и се даде на Југославија веднаш по очекуваниот пад на Грција.
Прашањето конечно дошло до највисоко ниво – меѓу Хитлер и принцот Павле, кој изразил резерви за
приклучувањето на Тројниот пакт и посочил дека југословенското кралско семејство има симпатии
кон Англија, но дека сепак сака да го добие Солун.
Понудата, во име на Хитлер, до Белград ја потврдува лично неговиот министер за надворешни
работи Јоаким фон Рибентроп. Договорот Југославија да се приклучи кон Тројниот пакт е склучен на
25 март 1941 година, но ова предизвикува државен удар во кралството, координиран со Лондон, при
што принцот Павле е отстранет како регент, а кралот Петар Втори е прогласен за полнолетен
владетел. Две недели подоцна Германија ја окупира Југославија.
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СОРОС НА КАВКАЗКИТЕ ХАЗАРИ ГИ ПОДРЖУВА КАВКАСКИТЕ ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИИ ТАТАРИ ) СОСЕ
КАВКАЗКО БЕЛО КЕЧЕ ДА ИСТРЕБУВААТ ПРАВОСЛАВНИ , САМО ДО ПОТПОЛНО УНИШТУВАЊЕ
Денеска (14.02.2019) дезертерот од Македонската армија, соборец на УЧК- ата на шкиптарски јазик
кој е монголски, непознат за Гегите во Косово до 1972 година, а во Црна Гора до 1980 година,
говореше во Шкиптарија, ш=с, според скиптар со двоглаворел, носен од поглаварот на Охридската
црква, под која била сета Шкиптарија, ги поздравил своите собраќа Арнаути (Черкези, Татари и
Шкиптарти), кои во Р. Македонија како Геги се 90%, а како Шкиптари 10%, со свое учество под 15%,
поздравувајќи го она што на насилнички начин со подршка на САД амбасадорот, извршител на
Сорос, во потполност да се спроведе Тиранската платформа на Рама, измеќар на Сорос со бившта
сопруга водач на фонд.
Ако се земе во предвид дека Арнаутите вон Шкиптарија се само колонисти, тие не можат да си бидат
и домородци како Илири- тие се само турски колонисти и тоа во 19 и 20 век. И секој оној арнаут кој се
залага-л за Илирите, дури Дарданци според дарда=круша која никогаш не била крушарска, туку само
митолошки дардан=дар дан, а неполно луд, и тоа груб лудак, што не може да го трпи ни арбан=ар (ар
орани-ца) и бан (управител). Еве го доказот: за австриската канецаларија во 18 и 19 век Илири биле
Словените. Не случајно, Напалеон Бонапарта создал провинција Илирик, со Хрватска и Словенија...
Кој Арнаутите=Одметниците на најправославните простори ги подржува ? САД со својата ЦИА-шка,
според која Александар Македонски како Илир бил Албанец- Александар Македонски познавал само
Албанци на Кавказ, од каде е белото кавказко кече, со исти носии, игри и што не друго. Секако, да се
залагаат само Шкиптарите тие да бидат Илири, истовремено и Дарданци (Траки), иако е пресмешно
и дрско, не е толку застрашувачки. А тоа да бидат Гегите (Черкези и Татари) сè тоа е и прегрозно.Ако
кон ова им се додадат Александар румен црвен и Георги Кастриот како монголски тип е престрашно.
Што е тоа што нив ги подржува САД, со хазарски личност како што е Сорос ? Е потврдено, Хазарите
ги мразат православните, што било поврзано со бркањето на Евреите од Цариград. Оттаму тие си се
селат на Кавказ, создавајќи Хазарско Царство, чии Хазари содржат огромен монголски удел... Нивни
браќа се кавказките Черкези и Татари, кои Русите ги протеруваат. Нивното масовно колонизирање се
врши воглавно по Кримската војна, и тоа меѓу Врање и Шар Планина, без да ја населат Македонија.
Сè ова му е познато на Хазарите, поради што тие Арнаутите ги злоупотребуваат како живо месо и да
завладеат со Косово, него да го оплачкат. Исто се случило со Украина, во која изгубиле православни
на истокот од западните католици и Хазари, и неа да ја оплачкат. Како што тие го купиле Израел, во
кого мнозинство се Хазари, а малцинство Евреи втори по ред во Израел, тешко... на православните.
Zlatko Petrovic Darda je šiljata jabuka.

ЕЈ ЛУДАЦИ БУГАРИ, ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ГОВОРЕЛЕ САМО МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТИ, А ТАКОВ
БИЛ И БРЗЈАЧКИОТ ГОВОР НА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ - ТОЈ НЕ ГО РАЗБИРАЛ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК ОД
ВАРНА, А ВТОРИОТ БУГАРСКИ ЈАЗИК ОД ЗАПАДЕН ГОВОР ОД 2/2 НА 20 ВЕК БИЛ БЛИЗОК НА
БРСЈАЧКИОТ ГОВОР КОЈ ВО АСНОМСК-СКА МАКЕДОНИЈА БИЛ/Е СЛУЖБЕН ЈАЗИК . ГРИГОР
ПРЛИЧЕВ И РАЈКИ ЖИНЗИФОВ ЛОШ ПОЕТ НА БУГАРСКИ ЈАЗИК КОЈ НЕ ГО РАЗБИРАЛ, НЕ ГО
ПОЗНАВАЛЕ ТАТАРСКИОТ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК. БИДЕЈЌИ ЈАЗИК =НАРОД, А ИМАЛО ТРИ БУГАРСКИ
ЈАЗИКА, ИМАЛО ТРИ БУГАРСКИ НАРОДИ СО ПО ЕДЕН ЈАЗИК . БИДЕЈЌИ ВО МАКЕДОНИЈА ДО
ДЕНЕС НЕ СЕ ГОВОРЕЛ НИЕДЕН БУГАРСКИ ЈАЗИК , МАКЕДОНЦИТЕ ГОВОРЕЛЕ СО СВОИ
ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА. ДА СТЕ ЗДРАВИ И ЖИВИ МАКЕДОНЦИ ЗА НАВЕК !
Допредин 100 годинив Северна Гьрция говорили на бьлгарски јазик, 02 Декември 2014, превземено
денес (16.02.2019) од ФБ- страна на Македонец од Пиринска Македонија:
Интервю на известния гръцки композитор Стаматис Краунакис в забавно предаване на гръцката
телевизия предизвика бурни реакции и нов спор между управляващата Нова демокрация и
коалиционната радикална левица СИРИЗА.
Изявлението, което разбуни страстите в голяма част от гръцкото общество бе: „Дойде приятел от
Северна Гърция и ми каза: „От колко годинихората в Северна Гърция говорят на гръцки език? От
сто? Преди освобожденията са говорили на български”. Както казват, никойот живеещите над Ламия
(град в Централна Гърция – б.а.) не разбира гръцки език”.
На смущението на водещата на предаването Катерина Каравату, която е родена и израснала в
Солун, която каза: „Не е ли свързана с това и душевността на хората?”, Краунакис отвърна с думите:
„Разбира се, но да не се ли събуди всеки народ в този момент, в тази изстрадала Европа, която е
подчинена на банките, а Германия размахва пръст като Дамоклев меч над съдбите на народите от
южната част на континента?”.
В коментар за реакциите, които предизвикаха думите му по време на предаването, ден по-късно
Краунакис заяви: „Скъпи приятели и врагове от северната ни Гърция…в телевизионно предаване,
което се проведе вчера, неделя, в деня на Свети Андрей, говорим по много теми, като някои засягаха
свободата, езика и душевността…една – две думи за езика бяха интерпретирани погрешно, като
бяха изолирани от всичко което казах. Бяха прострени на въжето в интернет и ме „представиха” като
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някой, който „поставя под съмнение принадлежността на жителите на област Македония към
гръцката нация”. Гледах видео материала отново и не мисля, че от думите ми може да бъде изведен
такъв извод. Но тъй като получих много съобщения от хора, които ми писаха с много болка и
съжаление в качеството си на представители на приятелите от тази част на родината ми, където съм
бил уважен, обичан, оценен и т.н., не бих искал да остане дори сянка от праха, който се вдигна около
този случай. Аз не съм нито историк, нито езиковед, а просто артист. Реших, че би имало смисъл в
един неделен ден, когато едно дете умира от гладна стачка да отправя призив към президента на
републиката и правителството по този повод. Преди да започнем изобщо представянията,
разговаряйки просто така. Странно е, че никъде не видях изолирано и представено това мое
изявление, кой би очаквал да се случи обратното разбира се, а само онова, което ме поставяше в
открит морален конфликт с част от Гърция, откъдето са двете ми баби, дядовците ми – бойци и
където съм получил награди и съм се радвал на огромен интерес от страна на публиката. По време
на представлението „Ахарнис” в Горския театър в Солун масовият поток от зрители предизвика
прекъсване на трафика. Навсякъде имахме много голяма публика – във Вероя, Преспес, Драма,
Александруполи, Комотини, Ксанти…На много места открихразлични културни пространства, бях
първият, който свали цените на билетите през зимата на 2011…в големия сняг.
Затова смятам за много съмнително изолираното представяне на изявленията, които доведоха до
конфликт между нас в една толкова тежка епоха. Не искам да оставя това така…Аз съм първият,
който настъпва главата на змията, за да изчезне! Извинявам се искрено, ако съм ви засегнал без да
искам. Това беше съвсем извън намеренията ми и целта на дискусията беше съвсем различна.
Надявам се ..тези думи да поставят край на недоразумението, а насилието и цинизмът да не намират
почва никога. Пожелавам ви успешен месец. Езикът ни е нашето бъдеще. Искам да ме извините и за
още нещо. Така и не се научих как се поставят ударения чрез клавиатурата. В следващия живот
може би! Стаматис Краунакис. 1/12/2014 в една държава на колене”.
Фактът, че в същото интервю композиторът коментира връзката на артистите с политиката
предизвика реакции на политическо ниво. От Нова демокрация призоваха СИРИЗА да отпише
Краунакис от „клуба” на поддръжниците си, а самия него – да оттегли спорното изказване. „Обидите
срещу Северна Гърция и в ущърб на половината население на Гърция, на живеещите в Северна
Гърция излагат онзи, който ги отправя. Дори ако той се определя като „приятел на СИРИЗА”, се
посочва в съобщението на Нова демокрация. То продължава с призива към Стаматис Краунакис „да
оттегли изказването си, а СИРИЗА да го отпише от списъка с поддръжниците, който г-н Ципрас
представи преди европейските избори. В противен случай ще означава, че СИРИЗА споделя
неговите неприемливи възгледи”.
По време на интервюто Краунакис бе заявил за политическите си възгледи: „Смятам, че артистът се
намира много над който и да е политик. Политиците имат нужда от нас, а не ние от тях. Когато
артистите се превръщат в опашка на която и да е партийна процедура, те не заслужават нищо друго
освен оплюване. Много хора ми казват, че съм от СИРИЗА, понеже работя в радиото на СИРИЗА. Не,
не съм от СИРИЗА, просто съм приятелски настроен към партията. И си запазвам правото да не съм
никак приятелски настроен в момента, в който ще видя и там нещата започнат да стават
непоносими".
ДОДЕКА БУГАРИЈА НЕ ЈА ВРАТИ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА , ТАА БИЛА/Е НАЈГОЛЕМ НЕПРИЈАТЕЛ
Подржувајќи ја спогодбата со Грција Циганлија сосе втор служнен јазик монголскиот шкиптарски како
турски без родови, Владо Бучковски изјавил во Софија вчера (16.02.2019): „...Македонија не може да
има поголем сојузник од Бугарија“. Па сè додека Бугарија не ја ослободи окупираната наша Пиринска
Македонија, не ги признае и исплати злоделата за време на фашизмот, таа е најголем непријател. И
само така ќе започне процесот на завршување на Букрештанскиот договор, обединувајќи се нашата
Македонија. Токму затоа со векови се бореле Македонците против најголемите непријатели Бугари.
„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,
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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.
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,
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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,
БИДЕЈЌИ НИКОГАШ НЕМАЛО ЕТНИЧКИ ГРЧКИ И БУГАРСКИ НАРОД, 1767 Г . СО УКИНУВАЊЕТО
НА ОХРИД. АРХИЕПИСКОПИЈА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ СУЛТАНОВИ ГРЦИ -1870 СУЛТАНОВИ БУГАРИ
Грчки и бугарски етнички народ никогаш немало. Ова се образложува многу поедноставено, поимот
гркникогаш не бил во употреба, потврдено и со Филип и Александар Македонски-па тие војувале и се
бореле против Хелените, но никако против Грци-такви никогаш немало. Поимот Грци како навредлив
почнал да го употребува царот Отон Први, со значење греик=дојденец. И според него, Македонската
династија, која владееле со јужна Италија, Македонците неа да му ја ослободат на Ватикан.Па по неа
следеле Комнените, кои биле Македонци, со имотите на Цар Самуил. Цар Самуил не бил никаков си
грк, туку сама Римјанин ( Ромеец), а Ромејци биле и Еладците во 1849 (Фергусон). Па со тоа што во 19
век немало етнички народ Грци, никакви Еладци, не можело да има и никаков народ Бугари. Бидејќи
таткото на Самуил Никола бил поставен како намесник во Македонија од Македонската династија тој
не е можно да биде бугарин- тој бил само Римјанин ( Ромеец), како што биле Константин и Методиј од
Солун околу која имало Склавини=Обласници кои го обожувале Хора- тој бил египетски Хорус итн.
Во Склавините се говорел склавински јазик, кој го говорел Самуил со еден брат непознат заедно со
Отон Први (Видман). Бидејќи Цар Самуил бил цар на Склавинаја, тој бил склавин од во Македонија.
Кога се говори за етнички народ, тој мора-л да биде само еднорасен. Бидејќи во 14- 15 век биле
населени Индијци на Пелопонез со својата бузука, Еладците биле дворасни. На ова мора да им се
додадат и Кавказците како Грци со турски јазик колонизирани само по поделбата на Македонија итн.
Како што Еладците биле повеќерасен народ, истото важи за Бугарите. Бугарите биле Татари, со свој
симбол коњска опашка..., со татарски чувашки јазик. Бидејќи сè бугарско било македонско, што сум го
пишувал повеќе пати, ништо немало бугарско за тоа да биде етничко. Следи сè што било грчко, дури
и бугарско, било само црковно. По укинувањето на Охридската архиепископија, што важело за други
две цркви Трновска и Пеќка патријашија, имало само Грци. Токму ова беше повод, Македонците да
велат, ние не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Бугари. Па какви биле тие грчки и бугарски
црковни народи ? Само султанови- Грчката патријаршија ја управувал султанот. За меѓусебно тие да
се истребуваат Православните, тој создал Бугарската егзархија. Следеле меѓусебните колежи ... да
тече крв. Македонците се бореле да се возобнови Охридската архиепископија како македонска црква.
За потврда дека никогаш немало етнички народи доказ била и Српската црква. Македонците кои и
припаѓале на Српската црква биле Срби, на султановата Бугарска црква Бугари и султановата Грчка
црква од Цариград биле Грци. Бидејќи никогаш немало Еладска црква во Атина, немало Еладци итн.
БИДЕЈЌИ БУГАРИТЕ =ТАТАРИТЕ НА ГАБОРИС ГАБОР НА ГАБОРИТЕ =ТАТАРИТЕ БИЛЕ МОНГОЛИ ,
БУГАРСКИТЕ КРАЛЕВИ КРУМ И ИВАН АЛЕКСАНДАР СЕ ПРОГЛАСИЛЕ ЗА МАКЕДОНСКИ, КАКО И
СОФИЈА БИЛА ВО МАКЕДОНИЈА (ЛАНГЕ ), ПЛОВДИВ БИЛ ГЛАВЕН ГРАД НА МАКЕДОНИЈА , ПА ТАА
БИЛА ДО РЕКАТА ДУНАВ КАКО МАКЕДОНСКИ ПОЛУОСТРОВ , ШТО ГО ПРОМЕНАЛ ГЕРМАНСКИОТ
ГЕОГРАФИЧАР ЦОЈНЕ ВО 1808 ГОДИНА, ТОЈ ДА БИДЕ БАЛКАНСКИ КАКО ШТО БИЛ ПИРИНЕЈСКИ
СПОРЕД ПИРИНЕИТЕ , АПЕНИНСКИ СПОРЕД АПЕНИНИТЕ , ШТО НЕ СОДЕЈСТВУВАЛ, ЗАТОАШТО
ПЛАНИНАТА БАЛКАН Е МАЛА А И НЕ ИСТОВЕТНА СО НАВЕДЕНИТЕ , НА МАКЕДОНЦИТЕ НИШТО
БУГАРСКО НЕ ИМ Е ПОТРЕБНО . СО НАВЕДЕНОТО, СÈ МАКЕДОНСКО, А НА БУГАРИТЕ СÈ ШТО Е
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ВО БУГАРИЈА БЕЗ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА КОЈА ОСТАНАЛА САМО МАКЕДОНСКА. КАКО ШТО
НА МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ИМ СЕ ПОТРЕБНИ БУГАРСКИТЕ ДАТУМИ ... ЛИЧНОСТИ (БОРИС ...КРУМ ...
ИВАН)...ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА БУГАРИЈА ОД РУСИЈА , РУСКА САНСТЕФАНСКА БУГАРИЈА , НИТУ
СУЛТАНОВОТО БУГАРСКО КНЕЖЕСТВО , ПА СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА , БУГАРСКАТА
ДРЖАВА СО СВОЈОТ БУГАРСКИ НАРОД САМО ОД 1908 ГОДИНА СО ДРЖАВНОТВОРЕН ЈАЗИК ОД
ГОВОР НА ВАРНА КОЈ НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО 19 И 20 ВЕК , ПОРАДИ ШТО САМИТЕ
БУГАРИ СЕ ПОМАКЕДОНЧИЛЕ СО ВТОРИОТ БУГАРСКИ ДРЖАВЕН ЈАЗИК ЗАПАДЕН ГОВОР ... СÈ
ОВА ГОВОРИ , СОЛУНСКИТЕ БРАЌА БИЛЕ ОД МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИ, ЦАРОТ САМУИЛ БИЛ
КРАЛ И ЦАР ВО МАКЕДОНИЈА...БРАЌАТА МИЛАДИНОВИ БИЛЕ ОД МАКЕДОНИЈА, КАКО ШТО БИЛ
И ГРИГОР ПРЛИЧЕВ КОЈ ПИШЕЛ НА КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ ), ФРАНЦУСКИ, БРСЈАЧКИ ГОВОР
КОЈ НЕ ГО РАЗБИРАЛ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК ...ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ САКАЛ ДА БИДЕ ЗАКОПАН ВО ГЛАВЕН
ГРАД НА МАКЕДОНИЈА, ШТО НЕМУ КАКО НА МАКЕДОНЕЦ МУ БИЛО ОВОЗМОЖЕНО - ОД СОФИЈА
ГЛАВНИОТ ГРАД НА БУГАРИЈА БИЛ ПРЕНЕСЕН НИЗ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА , НИЗ ВАРДАРСКА
МАКЕДОНИЈА ВО ГЛАВНИОТ ГРАД СКОПЈЕ ... Е ДОСТА ПОЛИТИКАТА ДА СЕ МЕША ВО ИСТОРИЈА ВО ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ СЕ БОРЕЛЕ ЛИЦА ОД МАКЕДОНИЈА , ГИНЕЛЕ МАКЕДОНЦИ, А НЕ
БУГАРИ МОНСТРУМИ ЗА МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА, КРВОЛОЧНИ ОКУПАТОРИ ВО БАЛКАНСКИ И
СВЕТСКИ ВОЈНИ , ФАШИСТИЧКИ ОКУПАТОРИ , УБИЈЦИ И МАСАКРИРАЧИ САМО НА НАШИОТ РОД
ЕЈ СИЛЕЏИИ БУГАРИ , ИСТОРИСКИ ЛАЖГОВЦИ, КОНСТАНТИН ФИЛОЗОФ СО БРАТОТ МЕТОДИЈ ,
НИВНИТЕ УЧЕНИЦИ КЛИМЕНТ И НАУМ, НИКОЛА СО СИНОТ ЦАР САМУИЛ И СИТЕ ДРУГИ ПОСЛЕ
НИВ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ ДОЈДЕНЦИ ОД СКИТИЈА ОТКАДЕ ДОШЛЕ БУГАРИТЕ ТАТАРИ СО СВОЈ
ТАТАРСКИ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК КОЈ НЕ ГО ПОЗНАВАЛЕ НАВЕДЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ ЗА СИТЕ ТИЕ ДА
БИДАТ БУГАРИ ПОРАДИ ШТО СО МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА ДА ГИ СЛАВАТ КАКО СВОИ
И ЗАЕДНИЧКИ, ДОГОВОРЕНО ДЕНЕСКА (20.02.2019), СО МАКЕДОНСКИТЕ ИЗМЕЌАРИ СО СВОЈА
АНТИМАКЕДОНСКА ИСТОРИЈА , НЕ ЗНАЕЈЌИ ДЕКА НАВЕДЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ НИКОГАШ НЕ БИЛЕ
БУГАРИ , ТУКУ САМО РИМЈАНИ (РОМЕЈЦИ ) СО СВОЈ СЛУЖБЕН РОМЕЈСКИ ЈАЗИК КОИНЕ ДЕЛО
НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ КОЈ ГО ПОЗНАВАЛ АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ЈАЗИК КОИНЕ (ТН.СТАРО -ГРЧКИ )
НО НЕ И ЈОНСКИОТ ЈАЗИК ВО АТИНА КОЈ БИЛ СЛУЖБЕН И КАЈ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ. ТОЈ
ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК БИЛ КРАЛСКИ И ЦАРСКИ ЈАЗИК КАЈ САМУИЛ И ЦАР ДУШАН-ЕЈ ЅВЕРОВИ !
ЕЛАДЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА ЌЕ ЈА ОКУПИРААТ Р .МАКЕДОНИЈА
Ние не чуствуваме закана, но Скопје е за нас 20 минутна работа. Доколку војниците од тенковксата
единица одлучат да ја преминат границата, ќе стигнат од другата страна на Скопје за 20 минути
Објавил: Македонка Димкин | 21 Февруари, 2019 12:40, преземено од Магазин 22.02.2019.
КАМЕНОС: НАШИТЕ ТЕНКОВИ ЌЕ ГО ПРЕГАЗАТ „СКОПЈЕ „ ЗА 20 МИНУТИ!
Поранешниот министер за одбрана кој поради наводно несогласувањето со преспанскиот договор си
поднесе оставка, во гостување на една Телевизија рече дека, кога би сакала Грција би можела да ја
освои малата земја (мисли на Македонија) за дваесет минути.
» Ние не чуствуваме закана, но Скопје е за нас 20 минутна работа. Доколку војниците од тенковксата
единица одлучат да ја преминат границата, ќе стигнат од другата страна на Скопје(мисли на
Македонија) , за 20 минути ќе дојдат до Србија, изјави Каменост на грчката телевизија ТРТ
Каменос исто рече дека се чувствува измамен од премиерот Ципрас, кој требало да го донесе
договорот за името во грчкиот парламент кон март. Тој јавно се декларираше дека е голем противник
на преспанскиот договор , но истиот ден кога се гласаше во парламентот за негоа протекоа снимки
како слави со бузуки во некој грчки локал. Се е фарса коментираа тогаш на социјалните мрежи.
Тогаш е и прашање што му значи на Каменос оваа реторика „КОГА БИ, БИ„? Ако се игра по принцип
на појакиот редно е да ја споменеме и реториката на Турција чии политичари не често изјавуваат
дека „кога би сакале, би ја згазиле грција за само 3-4 часа„ . Ако се знае овој факт, а факт е дека
Грција во однос на Турција е само еден мал инсект, тогаш се поставува прашањето зошто Грција се
трупа со толку оружје кога Македонија може да ја освои за 20 минути а од Турија може да биде
прегазена за само 3-4 часа?
ЕЛАДСКИ И ГРЧКИ НАРОД НИКОГАШ НЕМАЛО- ТАКВИОТ НАРОД Е ДЕЛО НА ЕВРОПА ОД 19 ВЕК ЕЛАДЦИТЕ СЕ ОДРОДИЛЕ ОД МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК . ПА БЕЗ НИШТО ПРЕСПАНСКО
Некаков грчки етнички народ никогаш немало. Ова се образложува многу едноставно: поим греик=грк
никогаш не бил во употреба, потврдено дури со Филип и Александар Македонски-па тие војувале и се
бореле против Хелените, но никако против Грци-такви никогаш немало. Бидејќи никогаш немало било
каков етнички хеленски народ различен од македонскиот, не можело да се говори за било каков таков
хеленски народ, различен од варварскиот народ-македонски народ. Ова може да се установи и преку
читањето на Историјата на Херодот. Според него Хелените биле Пелазги.Пелазги биле Македонците
(... Јустин...). Пелазгите говореле со варварски јазик. Бидејќи Македонците биле Варвари, потврдено и
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од Демостен кој говорел за Филип Македонски, Македонците и Македонија, Хелените и Македонците
како Варварите биле еден те ист народ Пелазги со еден ист варварски јазик. Ова може да се заврши
и со наводот на Херодот, Хелените во Јонија биле Варвари, со јонски јазик и јонско писмо кои биле и
службени во Атина сосе Елада и македонскиот кралски двор од времето на Архелај, па и потоа, што
било и за време на Александар Македонски. Ако кон ова се додаде дека Пелазги биле Етрурците кои
го создале Рим, а Римјаните говореле варварски и пелазгиски (Дионис Халикарнишки), сè е најјасно.
Грците, грчко, (старо-)грчки јазик го внела Европа во 19 век. Не случајно, новата држава создадена
во 19 век носи две имиња Елада и Грција. Со тоа што овие поими меѓусебно не се совпаќаат, тие се
со две посебни значења, со тие две имиња е сторен многуструк злостор врз истиот балкански народ
Пелазги со варварски јазик, кој бил Хомеров. А што бил таквиот Хомеров јазик ? Според германскиот
лингвист Пасоф (1815) само словенски. За еладскиот лингвист Чулкас (1907) само славо-македонски
кој избројал 4000 зборови од Раниот Хомеров јазик и за Киндер Хилгеман само македонски- сè јасно.
Бидејќи Хомеровиот јазик бил само словенски и македонски, каде се појавила збрката со јазик грчки
кој не постоел за време на Хомер, Херодот, Тукидид, Платон, Аристотел, Филип и синот Александар.
Со тоа што кај ниеден антички автор кој пишел за Александар Македонски не се среќавал друг јазиккоине, таков јазик и не постоел. Постоела збрка само кај авторот Курт Руф, кој не бил познат кој бил.
Бидејќи тој не бил познат, најстар ракопис бил од 9 век, а книгата била печатена само во 15 век. А со
тоа што двете први книгибиле изгубени, тие биле дело на Ј. Френсхајм во XVII век.-тој „...ги пополнил
лакуните во ракописите на оригиналниот текст, според податоци, преземени од Аријан, Плутарх,
Диодор Сикулски и Јустин“. Следи Френсхајм направил фалсификати со тешки последици. Токму таа
книга на некој си Руф е најбитна во Р .Македонија, со која Македонците сами го ништат македонскиот
корен. Па следи да објавам книги, Книгата на К. Руф е фалсификат, Коине (тн.старо-грчки) произлегол
од старо-египетски. Бидејќи старо-египетски бил семитски, со коине и неговиот наследник катаревуса
на Кораис, признает од Цариградската патријаршија само во 1868 год., не се разбира-л Хомеровиот
јазик, кој бил само словенски, славо-македонски и само македонски, еладското и грчко е 100% лага.
Бидејќи со наведениот наслов на 22.02.2019 можев да објавам само во мојата ФБ- страна, Пелазги и
Библиска Македонија..., а по два дена (24.02.2019) го објавив секаде со друг наслов: „МАКЕДОНСКИ
НАРОД ПОСТОЕЛ СО СВОЈ ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ ДЕНЕС ОПСТОИЛ МАКЕДОНСКИ “.
ФБ - ИНФОРМАЦИЈА ОД ЦЕНТРАЛАТА НА ФБ (Тоа ми беше јавено на 25.02.2019, што јас го наведив)
You can temporarily stop seeing posts from a friend
Risto, we want you to be able to manage what you see in your News Feed. You can snooze a friend's posts
in your News Feed for 30 days. Don't worry, you'll stay friends. (На 25.02.2019 имав 4881 пријатели)
НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС (1907).
ВО КНИГАТА ТОЈ (Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ) ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ИЗБРОЈАЛ 4000 ЗБОРОВИ НА РАНХОМЕРОВ ЈАЗИК, СО ШТО СЕ ПОТВРДУВА, МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЕН НАРОД. БИДЕЈЌИ
СО КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ) ЈАЗИК, НАСЛЕДНИК НА СЕМИТСКИОТ СТАРОЕГИПЕТСКИ ЈАЗИК И
КАТАРЕВУСА САМО ОД 1868 ГОД. НЕ СЕ РАЗБИРА - Л ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК , КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ
(ПАСОФ- 1815) И САМО МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР - ХИЛГЕМАН), СПОГОДБАТА НА ЕЛАДА ПОД ИТНО
МОРА ДА СЕ ОТФРЛИ. ОВАА Е ЗЛОЧИНЕЧКА ВО ПОЛЗА НА ВЕШТАЧКИОТ ЕЛАДСКИ НАРОД СО
НОВ ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОДИНА, НАСЛЕДНИК НА АЛЕКСАНДРИСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК
КОИНЕ- КОИНЕ СО АПОСТОЛ ПАВЛЕ СТАНАЛ ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК. ЗА ОВА ПИШУВАМ НА ИСТ
ДЕН СЕКОЈ МЕСЕЦ , А ВО Р .МАКЕДОНИЈА СЕ МОЛЧИ КАКО ДА НЕМА НАДЛЕЖНИ УСТАНОВИ ,
ПАРТИИ, ЗДРУЖЕНИЈА И СВЕСНИ МАКЕДОНЦИ. НАС НЕ УНИШТУВААТ-СИТЕ НИЕ СИ МОЛЧЕМЕ .
Бев блокиран- можев да го објавам кај мене, Георг Кастриот, Пелазги и Библиска Македонија...
БЛОКИРАНА КНИГА: „МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТАРИ ОД БИБЛИСКИТЕ ЕЗДРА - ЕВРЕИ “.
На http // www.brigien.com/cumram, pdf is not availble. Brigien.com. 404 Not Found- ова блокирање на
книгата беше на 25.09.2019, и тогаш јас бев блокиран на ФБ- страниците. За ова јавив на 28.02.2019.
Па заради објавата ФБ - напис за Евреите, само со трите последни чакри, со недели бев блокиран итн.
БЛАГОДАРНОСТ КОН ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА- ПРИФАТИ МОЈА НОВА КНИГА
Книгата беше објавена на 14.02.2019, објавено и на ФБ - страници, а во католог внесена на 28.02.2019.
За вистинската историја сум објавил повеќе книгиприфатени од истата библиотека, а оваа 107 книга
е 39-та моја книга внесена во нејзиниот католог- таа е 12- та книга на германски јазик. Па вистината е
една, белата раса била еден народ со еден јазик, со говорни разлики. Хомеровиот јазик бил само тн.
словенски, кој бил македонски, како што бил на Феникијците со пелазгиски богови на кои се ширеле и
Евреите, а и јазикот јидиш бил со тн.словенска синтакса, фонологија... Следи Македонци=Македонци.
Со ова си ја завршив мисијата, раса=народ=јазик- Белците стигнале во Јапонија, Америка- насекаде.
Написот го сакаат 210 мина,го споделиле 19 мина, дадоа коментари 55 мина-само во моја ФБ- страна.
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Novi Svjetski Poredak » ZDRAVLJE I MEDICINA » KAKO JE ROCKEFELLER OSNOVAO SVJETSKU
FARMACIJU I ZAPOČEO RAT PROTIV PRIRODNIH LIJEKOVA
Ljudi vas ovih dana gledaju poput čudaka ako govorite o ljekovitim svojstvima biljaka ili bilo kojoj drugoj
holističkoj praksi
Zapadna medicina ima neke dobre točke, a izvrsna je u hitnim slučajevima, ali je krajnje vrijeme da ljudi
shvate da današnja mainstream medicina (zapadnjačka medicina ili alopatija), s naglaskom na lijekove,
zračenje, kirurgiju, i još više lijekova, je u svom temelju Rockefellerova kreacija.
Slično kao i bilo što drugo, politika i novac su korišteni za rušenje ljudskih spoznaja i potiču ih da prigrle ono
što je loše za njih.
Sve je počelo sa John D. Rockefellerom (1839. – 1937.) koji je bio naftni magnat, baron pljačkaš, prvi
američki milijarder i rođeni monopolist.
Do kraja 20. stoljeća, on je kontrolirao 90% svih rafinerija nafte u SAD-u kroz svoju naftnu kompaniju
Standard Oil, koja je kasnije bila “razbijena” i postala Chevron, Exxon, Mobil itd.
Istodobno, oko 1900. godine, znanstvenici su otkrili “petrokemikalije” i sposobnost stvaranja raznih vrsta
kemikalija iz nafte. Na primjer, prva plastika – zvana bakelit – napravljena je od nafte 1907. godine.
Znanstvenici su otkrili različite vitaminima i pronašli da se mnogi farmaceutski lijekovi mogu napraviti od
nafte.
Ovo je bila sjajna prilika za Rockefellera koji je vidio mogućnost istodobnog monopoliziranja nafte, kemijske i
medicinske industrije!
Najbolja stvar oko petrokemikalija bila je da se sve može patentirati i prodati za visoku dobit.
No, bio je jedan problem sa Rockefellerovim planom za medicinsku industriju: prirodni i/ili biljni lijekovi bili su
vrlo popularni u Americi u to vrijeme.
Gotovo polovica liječnika i medicinskih fakulteta u SAD-u je prakticirala holističku medicinu, koristeći znanje
iz Europe i od Indijanaca.
Rockefeller, monopolist, morao je otkriti način da se riješi svoje najveće konkurencije. Zato je upotrijebio
klasičnu strategiju “problema-reakcija-rješenje”. To znači da je on stvorio problem i uplašio ljude, a zatim
nudio (unaprijed isplanirano) rješenje.
Otišao je do svog prijatelja Andrewa Carnegiea – još jednog plutokrata koji je zaradio novac od
monopoliziranja industrije čelika – koji je zatim osmislio taj plan. Iz prestižne Zaklade Carnegie poslao je
čovjeka po imenu Abraham Flexner da putuje po zemlji i izvještava o statusu medicinskih fakulteta i bolnica
širom zemlje.
To je dovelo do Flexnerovog izvješća, koje je stvorilo modernu medicinu kakvu danas poznajemo.
Nepotrebno je reći, izvješće je govorilo o potrebi preustroja i centralizacije naših medicinskih institucija. Na
temelju ovog izvješća, više od polovice svih medicinskih fakulteta uskoro je bilo zatvoreno.
Homeopatija i prirodni lijekovi bili su ismijani i demonizirani, a liječnici su čak bili zatvoreni.
Kako bi pomogao pri prijelazu i promijenio mišljenje drugih liječnika i znanstvenika, Rockefeller je donirao
više od 100 milijuna dolara fakultetima, bolnicama i osnovao filantropsku frontnu skupinu pod nazivom
“General Education Board” (GEB). Ovo je bio klasični pristup mrkve i štapa.
U vrlo kratkom vremenu, sveučilišni fakulteti su bili uravnoteženi i homogenizirani. Svi učenici su učili istu
stvar, a temelj medicine je postao u korištenju patentiranih lijekova.
Znanstvenici su dobili ogromne potpore za proučavanje biljaka koje liječe bolesti, ali njihov je cilj bio utvrditi
koje su kemikalije u njima bile učinkovite, a zatim stvoriti sličnu kemikaliju – ali ne i identičnu, u laboratoriju,
koja bi mogla biti patentirana.
Tableta za bolest je postala mantra za modernu medicinu.
Dakle, sada 100 godina kasnije, fakulteti izbacuju liječnike koji ne znaju ništa o prednostima prehrane ili
ljekovitih biljaka ili bilo kakve holističke prakse. Imamo cijelo društvo koje su porobile korporacije zbog svoje
dobrobiti.
Amerika troši 15% BDP-a na zdravstvenu skrb, koja bi se trebalo zvati “bolesna skrb”. Ne fokusira se na
liječenje, već samo na simptome, stvarajući tako ponavljajuće pacijente. Ne postoji lijek za rak, dijabetes,
autizam, astmu, pa čak i gripu, osim u prirodi.
Zašto bi postojao pravi lijek? Ovo je sustav kojeg su izmislili oligarsi i plutokrati, a ne liječnici.
Što se tiče raka, oh da, svjetski poznato društvo American Cancer Society je utemeljio nitko drugi nego
Rockefeller u 1913. godini.
ВО МАКЕДОНСКИОТ ПАРЛАМЕНТ НЕМА МАКЕДОНЦИ КОИ ЌЕ ГО ШТИТАТ СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ
ИНТЕРЕС . ОВА СЕ ОБЈАСНУВА И СО ДОКАЗОТ ШТО НА 25.01.2019 ОД ЅВЕРОВИТЕ „ПРАТЕНИЦИ“
СЕ ЗАВРШИ СО СÈ МАКЕДОНСКО; А МЕЃУТОА, ШТО ГРЧКОТО ЗБИРИШТЕ ГО ИСТАКНА, ЕГЕ ЈСКА
МАКЕДОНИЈА НИКОГАШ НЕ БИЛА ГРЧКА- ТАА САМО НА СИЛА ПОСТАНАЛА ГРЧКА , ОД НЕА БИЛЕ
ПРОТЕРАНИ МАКЕДОНЦИТЕ, ВО ТАШКЕНД... УЧЕЛЕ ОД МАКЕДОНСКИ БУКВАР , ИРИНА ГИНИ, М
+ ИРЕНА = МИРЕНА, ИРКА=МИРКА, КАКО МАКЕДОНКА БИЛА СТРЕЛАНА ИТН. ДЕКА МАКЕДОНЦИ
НЕМА-ЛО ПРАТЕНИЦИ ПОСЕБНО Е ДОКАЗ ШТО ВО ЦРНОГОРСКОТО СОБРАНИЕ , НА 01.03.2019
СЕ ИСТАКНА ЗА УБИЕЦОТ ТАЛАТ ЏАФЕРИ - ТОЈ ИЗБЕГАЛ ОД МАКЕДОНСКАТА АРМИЈА , УБИВАЛ
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МАКЕДОНЦИ. ПА ЅВЕРОВИТЕ ПРАТЕНИЦИ НЕГО СО АРНАУТСКАТА БАНДА СИ ГИ ВКЛУЧИЛЕ ВО
ВЛАДЕЕЊЕТО ВО Р .МАКЕДОНИЈА , УНИШТУВАЈЌИ СÈ МАКЕДОНСКО, ПРИСВОЈУВАЈЌИ ГИ СИТЕ
МАКЕДОНСКИТЕ ОКУПИРАНИ ТЕРИТОРИ СОСЕ МАТКА СО ДВЕТЕ ДИВИ ПЛАТФОРМИ ... СО ЦЕЛ
СО НЕА ДА СЕ ДОМАРКИРА КОИ НОВИ ТЕРИТОРИИ ДА СЕ ДООКУПИРААТ...ПА ЕЈ КУТРО КУТРО
МАКЕДОНИЈО СИ ОСТАНАЛА БЕЗ СВОИ УГИЧИ=ВОДАЧИ КОИ ТИ ГИ УБИВАЛЕ БРАТСКИ ДО 1913
А И ПОТОА ДЕЛАЧИТЕ НА ТВОЈАТА ТЕРИТОРИЈА , СО ПУЧОТ НА АСНОМ СÈ ШТО БЕШЕ ВРЕДНО
СÈ БЕШЕ ПОЗАТВОРЕНО И ПОУБИЕНО , ВО 1991 ГОДИНА Р .МАКЕДОНИЈА НЕМАШЕ МАКЕДОНЦИ
НЕА ДА СИ ЈА ВОДАТ, КОНЕЧНО ПРАТЕНИЦИ... СЕ БИРААТ ДЕТИШТА КАКО ВОДАЧИТЕ , ЗА СЕБЕ
ЛИЧНО, СО ШТО НИШТО НА МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ЌЕ ИМ ОСТАНЕ РУШЕ ЈЌИ ГО САКАТИОТ УСТАВ ...
Написот го сакаат 107 мина, го споделиле 77 мина,дадоа коментари 12 мина-само во моја ФБ- страна.
МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА СЕ 72,66%; АРНАУТИТЕ КАКО ГЕГИ (ЧЕРКЕРЗИ СО ТАТАРИ )
90% СО БЕЛО КАВКАЗКО КЕЧЕ И ШКИПТАРИ 10%- ШКИПТАРСКИОТ ПОД 1,5% Е ЗЛОСТОРНИЧКИ
Согласно ажурираните податоци за издадени државјанства, во Македонија има нешто повеќе од 2,4
мил.издадени државјанства, од кои 1.883.612 (72,66%) се декларирале како Македонци, 375.601
(16,7%) - Албанци,2,66% Роми, 3,85% Турци, 1,78% Срби,0,84% Бошњаци,0,48% Власи и 1,03%
други. Бидејќи Арнаутите со здраствени исправи се под 15%, шкиптарскиот јазик под 1,5% Шкиптари,
најмалото малцинство во Р .Македонија кој е и монголски турски без родови, останал злосторнички.
ЕДНО ИСТО БИЛЕ , ОСТАНАЛЕ И СЕ АНТИЧКИТЕ СО ЕНТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ- ИСТ НАРОД
“Оваа земја е Македонија и ако ја погледнеме природата, наравите, обичаите, карактерот на
жителите, нивниот став, нивната физиономија, исцело ке ги препознаеме истите оние мажи што во
старо време ги сочинувале фалангите на Александар Македонски. И од ова, јасно се гледа дека не
постои видлива разлика меѓу античка Македонија и Македонија од ова време, односно дека сѐ е едно
те исто!".
- Запишано во “Цариградски весник”, 3 март, 1860 година.
Написот го сакаат 125 мина,го споделиле 158 мина,дадоа коментари 10 мина-само во моја ФБ- страна
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 бил
Перун, бог на секајца, грмеж и дожд, како и во Перу. Се потврдува, немало никакви словенски народи.
СЛОВЕНИ БИЛЕ ЛУТЕР , КАТЕРИНА ВЕЛИКА И БИЗМАРК- ВЕЧНИ СЕ 350 МИЛИОНИ СЛОВЕНИ
Историски е потврдено, Лутер бил словен, чиј бил германскиот протестантски јазик, тој заменувач на
католичкиот француски јазик. Следи постоеле католички Франки (Французи и Германци), тек потоа и
протестанти со јазикот на Лутер. Со него ги обединал Германците католици и протестанти словенот
Бизмарк, се создадала моќната Германска држава- Франките и Македонците едно исто (Фредегар).
Како што биле Словени Лутер и Бизмарк, словенка била и Катерина Велика. Па таа како словенски
писател соработувала во сатирични часописи, па пишела комедии и им помогала на книжевниците и
научниците. Тие неа ја викале „северна Семирамида“. Таа ја напишала драмата „Олег“. Како нејзини
пријатели ги имала Волтер, Д.Аламбер, Дидеро и одржувала коресподенција и со Волтер и со Грим,
додека Дидеро го примила во својот двор. За неа пишувал Бернар Бонилори во „Фигаро“. За нас што
е најбитно, таа изјавила, „јазикот на Словените е првобитен јазик на човечкиот род“.
Да сте живи и здрави 350 милиони Словени со тракиски традиции, наведено од Бонифациј (8 век)- тој
ги покатоличувал Склавините (тн.Словени), населени источно од реката Рајна. Тракиските традиции
се во споредба со наводите на Херодот (5 век п.н.е.). Тој пиши, Траките пиеле вино од јачмен (пиво).
Наздравје балкански Траки со своите браќа Македонци, кои ја населиле тн.домовина на Словените,
северно од реката Дунав и Заткарпати (Херодот), и сета Европа,која до денес сèуште не е истребена.
Risto Ivanovski Денес (07.03.2019) е исклучена меморијата на моите написи.
Stanko Makedonski Stankovski Како мислите исклучена меморијата на вашите записи? Извинете не ве разбирам.
Risto Ivanovski На секој ист ден во секој година објавениот мој напис од ФБ- централата повторно се објавува- за
наведениот ден бев блокиран.
Stanko Makedonski Stankovski Зошто и како е тоа можно?
Навистина чудно.

Порекло Албанаца и њихово отимање Косова и Метохије (РАСЕН, српски извор, дополнителен на
македонскиот):
Порекло Албанаца
Први проблем у вези са њима јесте питање имена. Они се појављују кроз историју под више имена.
Они себе називају Шћипетари (наш превод ове речи је Шиптари). У том имену нема ничега погрдног,
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напротив. На њиховом језику ова реч значи „брђани“. Странци их називају Албанцима, по њиховој
постојбини из које потичу а то је кавкаска Албанија. Дакле, они су живели на Кавказу а у то време,
Јерменија је била велика краљевина, којој је и припадало подручје на којем су албанци живели.
Јермени их сматрају својим племеном, односно, једним од својих племена. Друга чињеница која
овоме иде у прилог, јесте то да у данашњем албанском језику постоји велики број јерменскихречи,
што никада није довољно истражено.
У то доба, Јерменија је била изузетно развијена, па су та племена под влашћу Јерменије усвајала
њихову културу и језик. Резултати проучавања албанскогјезика и језика народа који живе на Кавказу
су врло интересантни. Називи за бројеве у албанском језику и језику који се говори у Дагестану и на
другим местима на Кавказу су у потпуности исти. Примери су број један, број стотину итд. Осим
назива за бројеве, постоји заиста велики број јерменскихречи које су присутне у данашњем
албанском језику.
Сеоба Албанаца из Јерменије, своје прапостојбине
Међутим, у 8. веку долази до ратова између Хазара и Арапа где је линија сукоба била на Кавказу,
баш у постојбини данашњих Албанаца (Шиптара) и тада је одређени број тих албанаца примио
Ислам. Након тога, 730.године, један хазарски принцпознат као Барџир ушао је у јерменску покрајину
Албанију и наложио погубљење свих оних који су примили нову веру. Део је погубљен али, већи део
је пребегао код Арапа који су створили тзв. Две „колоне“ од којихје једна отишла ка Саудијској
Арабији а друга ка данашњој Сирији. Траг ове друге колоне се изгубио и до дана данашњег се не зна
шта се са њом догодило.
Долазак на Сицилију
Прва група, она која је отишла ка Саудијској Арабији, била је неупоредиво већа. Они су сточаре
населили у пустињи, поред мора. Како сточари на таквом терену нису могли да опстану, арапи их
пребацују на Сицилију – острво које је у то доба било подељено између арапа и Ромеја ( Римљана),
чиме су на Сицилији појачали односно повећали муслиманско становништво. Албанце је на Сицилију
довео њихов вођа по имену Азери Имер (у албанском народу ово име је широко познато) након чега
су Ромеји уложили огромне напоре да баш на тој територији покрсте односно христијанизују
становништво, у чему су само делимично успели.
Долазак на србске територије
1042 године догодиосе велики пораз Цариграда односно његове војске у Србији, после чега су
уследили и немири. Тада је Ђорђо Манијак командант јужне Италије и Сицилије, покренуо напад са
циљем да се стигне до Цариграда и да се преузме власт. У тај поход, он је повео Албанце као
помоћне чете, о чему сведочи и његов савременик Михаило Талиота. Овај ромејски војни заповедник
је са војском стигао на Балкан, успео би и да стигне до Цариграда, али, у несрећи приликом пада са
коња, он гине, и ту се походпрактично распао.
Ромеји нису желели албанске војнике на својој територији коју су заузели и они су протерани на
територију Србије. Пошто су им заплењене лађе којима су допутовали, повратак на сицилију за
Албанце није био могућ, па су зато, од Срба затражили територију на којој би се могли населити. Кнез
Војислав им за то даје место Рабан. Ово место било је погодноза сточарство и налазило се у
подножју планине Јабланице. По месту где су се населили, ми смо их назвали Арбанаси.
Арбанаси су се бавили сточарством, живели су на катунима, а србски средњевековни закони
(Дечански и Душанов законик) их штите, немају право да присвајају пашњаке али стоку коју гаје могли
су напасати свуда, наравно, уз обавезу плаћања траварине – посебногсточарскогпореза који се
плаћао у грлима стоке. Овај порез је више био само формалност него стварна дажбина која би
оптерећивала земљорадничку заједницу у оквирима средњевековне Србије.
Долазак Турака на Балкан и Арбанаси
Арбанаси су, на датој им територији, мирно живели до доласка Турака. Након тога су се „сетили“ како
су и они некада били муслимани, те су себе прогласили такође Турцима. Претпоставка је да су то
учинили зарад привилегија које су муслимани уживали током трајања отоманске власти. У тој
држави, муслимани су имали све привилегије а „раја“ односно хришћани тешко да су имали икаква
права. Тада Арбанаси почињу да се шире по другим србским земљама. Отимали су куће, обрадиву
земљу итд. Турска администрација је била заиста ефикасна и све се тачно знало – и ко је ко и шта
коме припада. Албанци су ишли за турском војском у такозвани башибозук – пљачку. Било је примера
где су султани слали војске да албанце умире. Слани су низами а једном приликом је у умиривању
пљачкашкихплемена употребљена и артиљерија. Пљачке које су чинили, званична турска власт није
подржавала, охрабривала нити одобравала.
Косовски „Дефтер“
Тако су Турци 1455.године, на земљи Вука Бранковића (Косово и Метохија) извршили попис познат
као „Дефтер“. Оригинал овог документа чува се у историјском архиву у Истанбулу. По подацима из
„Дефтера“ на Косову и Метохији је било 480 насеља, са укупно 12.985 кућа. Од тог броја, 12.840 кућа
су биле србске односно у њима су живели Срби. Влашких кућа је по овом попису било укупно 75. На
целом Косову и Метохији, по овом попису, укупно је било 46 албанскихкућа. 17 Бугари, 5 Грци и по
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једна кућа Јевреја и католика. Дакле на целом простору од Проклетија до данашње границе Србије
није било шиптарскихнасеља. Они су у србским насељима били око 2 % мањине, по која кућа у
оквиру србскихсела. Односи албанаца и Срба били су добри. Ми смо их још називали и Власима ,
односно сточарима јер им је то била основна делатност и занимање. Термин Влах код нас се
користио за све сточаре, и тај сталеж је добио име по старословенском богу сточарства Велесу
(Волосу) . До доласка Турака података о непријатељству између албанаца и Срба нема.
То дакле значи да они апсолутно немају никакво историјско право на територију данашњег Косова и
Метохије. То није њихово. Све што су касније „освојили“ отели су од Срба терором и другим
средствима. Анас траже да се Косово подели. Шта да се подели када оно није њихово него наше.
Њима од те територије не припада ни стопа. Једино решење за Косово је да се оно призна какво
јесте – као аутономна покрајина у оквиру граница републике Србије. То и ништа друго. Ми албанцима
нудимо да у Србији мирно и поштено живе, а уколико то не желе, постоје и друге земље у које могу
да се одселе и свој живот наставе тамо. Не прогонимо их, али захтевамо да се повинују Уставу и
законима Републике Србије
Албанци као „Илири“ – историјска варка
Причу о Албанцима као Илирима је први објавио немачки историчар Ханс Туман 1744.године. Разлог
томе јесте тежња Аустроугарске и Немачке да створе такозвану „албанску нацију“, са циљем
настанка једне кнежевине која би била под доминацијом Беча, пошто је 10% Албанаца било
католичке вере. Ватикану је била потребна католичка кнежевина на србској територији, и да Србе
одвоје од мора. Али, пре настанка такве државе, морало се измислити некакво „историјско право“
Албанаца на тој територији, па је зато овај немачки историчар управо њих прогласио „потомцима
Илира“.
Илири и Албанци немају апсолутно никакве међусобне везе. Ни језички ни етнички. Рецимо, називе
за море, лађу, рибу су преузели из другихјезика јер су у својој прапостојбини, у Јерменији, били
сточари и живели на великим надморским висинама, где мора није било, као ни био какве везе са
њим. Са друге стране, стари Илири су били морепловци. У свом покушају да „докажу“ илирско
порекло, албанци су отишли толико далеко да су својој деци давали име Иљир сматрајући то сасвим
довољним „доказом“ да потичу од Илира.
Женској деци, Албанци често дају име Теута, по илирској краљици Теути, са циљем да прикажу
наводну историјску везу са Илирима. Описано је како су Албанци дошли на србску територију тако да
њихови наводи апсолутно не стоје, докази су непобитни да они апсолутно никакво историјско право
над Косовом и Метохијом, немају, као ни над било којом другом србском територијом. Те највеће
историјске лажи се и данас држе албанскии политичари у покушају да свој терор над Косовом и
Метохијом представе као своје историјско право.
Ко су заправо Илири
Прави Илири су заправо Срби. Илир је био назив који се за Србе употребљавао у Римском царству. У
римским документима који датирају из 12 године нове ере, србско братство назива се илирским. Пре
хришћанства, код Срба врховни бог је био Илија, који је у народу био толико поштован и заступљен
да га чак ни хришћанство није искоренило тако да је он проглашен за пророка и Свети Илија
прославља се 2.августа. Храм бога Илије налази се у данашњем Сплиту. Околина Сплита и овог
храма називала се Илијана а њени становници називали су се Илинима. Временом, тај назив
прерастао је у термин Илири.
Илијин храм је временом срушен али га је Диоклецијан, такође пореклом Србин, обновио. То значи
да је Диоклецијанова палата у Сплиту, популарно састајалиште Сплићана и туристичка атракција,
заправо храм бога Илије. Само име је промењено али грађевина је иста.
Све до 800 године нове ере Јерусалим је називан Илија, пошто је цар Соломон наложио Хираму,
кнезу града Тира, који је много путовао по свету, да му изгради најлепши могући храм, а Хирам је,
видевши лепоту храма бога Илије, прекопирао то и изградио за Соломона. О томе су Арапи оставили
сведочанство у својој традицији и писаној речи. Само код нас се о томе не зна скоро ништа. Јевреји
су, бежећи, увек долазили на србске територије тако да се наша култура вековима мешала са
јеврејском.
Суштина проблема
Наш основни проблем јесте чињеница да су сви наши непријатељи управо Албанце користили
против нас. Албанцима је то познато па увек прилазе искључиво онима који су противници Срба,
неби ли од њих извукли икакву, макар и најситнију, корист. Албанци су одувек били корисни
непријатељима Срба, што се и данас види у међународним односима. Албанци који, подсетимо, у
15.веку на територији Косова и Метохије, нису имали ни једно своје насеље, никако не могу и немају
права да тврде како им Косово и Метохија по било ком праву припада.
Главни савезник Албанаца у борби против Срба је заправо Ватикан који ради на томе да већина
Албанаца пређе у католичанство како би се створила велика католичка држава.
Отимање србске историје
Србска историја је фалсификована како би им се створило неко имагинарно право Албанаца,
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измишљено, створено на лажним премисама. Они се и данас држе те велике историјске лажи како би
оправдали своје тежње за отимањем Косова. А истина је да је цела данашња Албанија заправо
србска територија – србско поморје.
Постоји један део србскихплемена са севера Албаније, који су у време владавине Турака потурчени,
живели су са Шиптарима и као такви су и сами проглашени Шиптарима. Примери тих племена су
Кучи, Краснићи, и још неколико њих. Једино је племе Никај на северу Албаније изворно албанско а
сва остала су србска потурчена племена.
Јован Владимир је свој двор сместио у град Елбасан – односно Светиград. Дакле он никако није
албански већ србски град, исто као што је и краљ Јован Владимир био србски краљ.
Скадар – вековима је био србска престоница, скоро хиљаду година.
Четири србске средњевековне престонице данас се налазе ван Србије. Већина Срба чак ни не зна
који су то градови нити у којим периодима су то биле србске престонице. То су Скадар, Сплит,
Требиње и Скопље. То су четири србске средњевековне престонице, о којима се не говори и о којима
мало људи у Србији зна за ову чињеницу. Ту није питање да ли су наше или не, већ је питање знања
и свести Срба о овој тако вешто скриваној чињеници. Србија је 1918 ослободила чак и Македонију
као србску земљу, и она је њој припадала на име ратне одштете, а касније је под владавином Тита
она добила самосталност, што је само једна од неправди према нашем народу. Тито је такође
масовно насељавао Косово са Албанцима, па су још живи сведоци који говоре да су прелазили у
великим колонама са све стоком. Истовремено је Србима бранио повратак на своја огњишта, а све је
кулминирало Уставом из 1974. када је Косово добило статус аутономне покрајне. Још треба
напоменути да је Тито сваком деветом Шиптару на Косову био кум!
Оно што ствара додатни проблем јесте подмитљивост појединихсрбскихинтелектуалаца који су у
замену за новац и друге користи, били спремни да подрже албанске тврдње и тиме додатно затиру
србску историју. Тито је савршено наставио политику Аустроугара, а како и не би када је био њихов
каплар у Првом светском рату, после кога је Албанија и основана, као тампон зона између Србије и
мора, а све на иницијативу Аустроугара, па и енглеза.
Скендербег
Овај јунак којег албанци нашироко славе, заправо је био Србин, србски племић. Цела његова
породица била је србска. Отац и брат су му сахрањени у православном манастиру. У писму
Дубровнику, види се да је Скендербег говорио и писао србским језиком. Био је у сродству са Ивом
Црнојевићем. Борили су се заједно. Црнојевићи су србска властела. Скендербег је отет, одведен у
јаничаре где се показао као способан, па ту и добија чин скендербега (скендер на турском значи лав).
Касније се Скендербег окренуо против Турака о против њих је и ратовао. Албанци у својим музејима,
династију Црнојевић уврштавају као своју династију што историјски нем апсолутно никакву подлогу
јер су Црнојевићи породица пореклом са Цетиња и Жабљака. Измена начина писања овог презимена
код Албанаца је само још једна историјска неистина.
Лека Дукађини
За њега се сматра да је дошао из Рашке али никако није био албанац. У стварању законодавства
којим се албанци данас поносе, заправо је у великој мери преписао одредбе које прописује Душанов
законик.
Све што Албанци истичу као своје заправо је србско а они то користе у политичке сврхе, са ветром у
леђима које им дају наши традиционални непријатељи.
Босиљка Милићевић
Извор: Српске Новине.
Risto Ivanovski Имало само Источноримско Царство со црковен јазик коине (тн.старто-грчки) и тн.старо-словенски
произлезен од коине. Па народниот јазик бил само Хомеров- Хомеровиот јазик бил само словенски (германски лингвист
Пасоф- 1815), па само славо- македонски (еладски автор Чулкас- 1907) и само македонски (германски автори КиндерХилгеман).

ЕЛАДСКИ НАРОД СО СВОЈ ЈАЗИК САМО ОД 1868 ГОД.- Р .МАКЕДОНИЈА ЈА ВОДАТ 100% ИЗРОДИ
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 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: тој говори за Германи- такви никогаш
немало туку само Келти. Дури тој го употребува поимот Грци, а не Греики според греи=греј дојденци.
Па поимот Греики се употребува од 9 в.н.е. Ова се совпаѓа со наводот за книгата на авторот К.К.Руф.
Токму коине бил само наследник на семитскиот старо-египетски, со кого не се разбира-л Хомеровиот
јазик употребуван во Атина. Со тоа што Хомеровиот јазик бил само словенски (Пасоф- 1815) а и само
славо-македонски (Чулкас- 1907), дури само македонски (Киндер- Хилгеман), излишно е да се говори
за домородниЕладци со први службен јазици за време на баварскиот принцОтон,еладски крал, само
германски и христијанскиот јазик коине од времето на Апостол Павле- тој не го познавал Хомеровиот
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јазик. Од коине произлегол катаревуса, кого го прифатила Цариградската патријаршија само во 1868
година.Бидејќи еладскиот народ со свој јазик бил само од 1868 година, Р.Македонија ја водат изроди.
ФАРАОНИТЕ БИЛЕ НОСЕНИ НА ПОГРЕБ СО ПОГРЕБАЛНА КОЛА КОЈА БИЛА ВЛЕЧЕНА НЕ ОД
ЕГИПЕТСКИ ГОВЕДА СО РОГОВИ НАПРЕД КОИ ИМ ПРЕЧЕЛЕ ДА ПАСАТ ОДЕЈЌИ НАПРЕД ТУКУ
НАНАЗАД- ГОВЕДАТА СО РОГОВИ НОСЕНИ НАДГЛАВА БИЛЕ БРИГИСКИ БРИГ =БРИЖ=БРЖ = БРЗ
+ ЈАК = БРЗЈАК = БРСЈАК , СПОРЕДИ СО ЈАК (ГОВЕДО НА ХИМАЛАИТЕ ) КОИ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНСКИ
НИТУ ХРИСТИЈАНСКИ. ПА СКЛАВИНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ГО ОБОЖУВАЛЕ ЕГИПЕТСКИ ХОРУС ХОРА И ИНДИСКИ КРИШНА. БРИГИТЕ ЈА СОЗДАЛЕ АНАДОЛИЈА И ЕРМЕНИЈА , А И ФРИГИЈА . ЗА
ЕГИПЕТСКИОТ КРАЛ ПСАМЕТИХ (7 ВЕК П.Н.Е .) ФРИГИТЕ БИЛЕ ПОСТАРИ ОД ЕГИПТЈАНИТЕ ... ВО
19 ВЕК КРАЛ НА ЕГИПЕТ БИЛ МАКЕДОНЕЦОТ МОХАМЕД АЛИ- НЕГО ГО РУШИЛЕ АНГЛИЧАНИТЕ ,
ПОДРЖУВАЧИ НА ТУРЦИТЕ , НЕПРИЈАТЕЛИ НА РУСИТЕ СО ИСТ ЈАЗИК КАКО МАКЕДОНЦИТЕ
(ЕРЕМИЈ РУСО). СПОРЕД Г.ГРИНЕВИЧ, ИСТИ ЗНАЦИ СО ИСТИ ЗНАЧЕЊА ИМАЛО ВО РУСИЈА ,
ПОДУНАВЈЕТО , БАЛКАНОТ А И КАМЕНОТ РОЗЕТА ВО ЕГИПЕТ , ПОТВРДУВАЈЌИ ДЕКА РУСИТЕ ,
ПОДУНАВЦИТЕ, БАЛКАНЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГИПЕТ БИЛЕ ЕДЕН ИСТ НАРОД СО ИСТ
ЈАЗИК КОЈ БИЛ ХОМЕРОВ (СЛОВЕНСКИ ПАСОФ- 1815; СЛАВО - МАКЕДОНСКИ ЧУЛКАС- 1907 И
САМО МАКЕДОНСКИ КИНДЕР- ХИЛГЕМАН). СПОРЕД ЈОВАН ЦВИИЌ, БРЗЈАЦИТЕ И МИЈАЦИТЕ
ПОСТОЕЛЕ ПРЕД ФАЛСИФИКАТОТ НА ЕВРОПЈАНИТЕ , СКЛАВИНИТЕ (ТН.СЛОВЕНИ ) ОВДЕ НА
БАЛКАНОТ СЕ НАСЕЛИЛЕ ОД 6 ВЕК И ПОТОА, А СКЛАВИНИТЕ НА ПЕЛОПОНЕЗ ДОМОРОДНИ СО
ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ МАКЕДОНСКИ. АРНОЛД ТОЈНБИ НАПИШАЛ,ПЕОНЦИТЕ ГОВОРЕЛЕ СО
СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ИТН. ЕЈ ДУДУЦИ АКАДЕМИЦИ, ИСТОРИЧАРИ ...- СРАМОТ ЗА МАКЕДОНИЈА !
ВО МАНУ И ИНИ 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=мигдони и Македони=мак едони=е дони.
Да се потсетиме, Атињаните говореле со Хомеров јазик, кој бил само словенски (Пасоф- 1815), само
славо-македонски (Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман) од кого произлегол и
бугарскиот. За ова се молчи во МАНУ и ИНИ, што е најбитно за домородноста на МакедонцитеЕладците 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 туѓ- странски 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
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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 старогрчки), со кого само како наследник на староегипетскиот не се разбира-л Хомеровиот јазик.
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.
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 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- Словените биле
само лага. Еј кутри историчари од ИНИ, не знаете што пишете!
Дури „потоа во северозападна денешна Грција“ за Македонците во Долна Македонија, која била
окупирана од Циганите Еладци во 1913 година- за срамота.
Petar Dimitrievski Sekoja čest pocituvani g-din Risto.Vasiot trud za grizata za Samobitnosta na Makedoncite so vasite ubavi
tekstovi,zasluzuvaat akademska titula.
Delce Maksimoski BRAVO ZA MAKEDONIKUS ZENITUS.

БИДЕЈЌИ Ј . Ф . ФАЛМЕРАЈЕ Р НОВОГРЧКИ ЈАЗИК ГО НАРЕКОЛ КАКО ПОЛУСЛОВЕНСКИ ДИЈАЛЕКТ ,
СТАРОГРЧКИОТ МОРАЛ ДА БИДЕ СО ТУЃО ПОТЕКЛО.ПА ТОЈ ПОТЕКНАЛ ОД СТАРО - ЕГИПЕТСКИ .
МАКЕДОНИЈА 10. Март 2019. / 22:49
Димитров: Mакедонскиот јазик е различен од јазикот на Македонците во Грција
Грчката министерка за надворешни работи Сиа Анагностополу по средбите во Скопје му е
благодарна на својот македонски колега Никола Димитров кој изјавил дека јазикот во “неговата земја
нема ништо заедничко со јазикот на грчките Македонци”.
Во изјава за грчката државна новинска агенција министерката по посетата на Македонија над сите
други изјави ја потенцира изјавата на Димитров според која тој разјаснил дека согласно членот 7 и
духот на Преспанскиот договор македонскиот јазик кој го говорат граѓаните на Македонија и неговите
дијалекти немаат никаква врска со идиомите што ги говорат грчките Македонци.
Ние ја поздравуваме изјавата на Димитров затоа што таа става крај на било каков страв за
непостоечки проблеми кои би се создале од јазикот кој ние го признавме пред децении, вели грчката
министерка.
Потеклото на министерот Димитров е од Егејска Македонија каде стотина илјади луѓе говорат
македонски јазик кој што Грција одбива да го признае, исто како и македонското малцинство кое
Атина го нарекува словенско но одбива да му даде било какви права.
Македонскиот јазик за кој Атина вели дека е идиом на грчкиот јазик а кој е речиси идентичен со
македонскиот јазик со изјавата на Димитров веќе не е признаен ниту од владата во Македонија.
Jane Vasilev А јас би го прашал Димитров и грчкава министерка како гледаат на турските пописи од Беломорска
Македонија во кои убаво се гледа дека само 7 % од тамошното население се изјаснило како хеленско? Што е со останатите
кои се изјасниле како македонци кои немаат појма од хеленска култура и јазик?

МОЈАТА КНИГАТА КОИНЕ (ТН.СТАРО- ГРЧКИ) ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ ПОТВРДУВА ,
ЕЛАДЦИТЕ (ТН.ГРЦИ) СЕ ВЕШТАЧКИ НАРОД, И ТОА САМО ОД 1868 ГОДИНА. СО ТОА ШТО НИКОЈ
ВО Р .МАКЕДОНИЈА ЗА КНИГАТА НЕ СЕ ОГЛАСИ- ТАА ЈА ПРИФАТИ ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА
БИБЛИОТЕКА-КАЈ НАС СÈ Е ТРУЛО.ВРЗ АНТИЧКИТЕ= ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ ВЛАДЕАТ СТРАНЦИ
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АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕ ГО ПОЗНАВАЛ ГРЧКИОТ ЈАЗИК (КОИНЕ ) ТУКУ САМО НЕГОВИОТ
НАРОДЕН ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ =МАКЕДОНСКИ- СПОМЕНИК ВО СКОПЈЕ
Александар Македонски говорел само македонски говор, кој му припаѓал на Хомеров јазик. Токму тој
Хомеров јазик бил само наш словенски (германски лингвист Пасоф- 1815),па само славо- македонски
(грчки лингвист Чулкас- 1907) и само македонски (германски лингвисти Киндер- Хилгеман). А бидејќи
ваква била состојбата, Александар Македонски со својот татко Филип, поробувачи на Атина и Елада,
не можеле да го познаваат наследникот на семитскиот старо- египетски коине, чија прва граматика и
прв речник биле само од 300-та г.п.н.е., и тоа во Александрија. Токму само во Александрија Илијада,
која Александар ја читал само на Хомеровиот јазик, само по 300-та г.п.н.е. била преведена на коине,
а само по 1868 година на катаревуса, наследник на коине. Ова било повод, Хомеровиот јазик кој бил
само словенски, па само славо- македонски и само македонски од кого произлегол и бугарскиот, не
може да се разбере со Александријскиот Птоломејов јазик коине и катаревуса на Корас од во Парис.
Бидејќи Александар Македонски бил само македонски, тој ја краси Р.Македонија-за Елада е навреда.
ВО СЕКОЈ СПОРТ (НОГOMET, РА KOMET, КОШАРКА...), СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ СЕ БРАНИ , НИКОГАШ НЕ
ПОБЕДУВА, А МНОГУ РЕТКО ДОБИВА НЕРЕШЕНО .МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА (ИСТОРИЈА , ЈАЗИК
И ТРАДИЦИИ) СЕ ВО НАША ПОЛЗА. СИТЕ ТИЕ НИЕ МОРАМЕ ДА ГИ УПОТРЕБИМЕ ЗА ПОТПОЛНО
ДА ГИ ПОРАЗИМЕ ОСПОРУВАЧИТЕ НА СÈ МАКЕДОНСКО. ВИСТИНАТА Е ЕДНА, МАКЕДОНЦИТЕ
СЕ САМО МАКЕДОНЦИ ВО СВЕТОТ; МАКЕДОНЦИТЕ СÈ ДО ДЕНЕС СИ ГОВОРАТ СО МНОШТВО
МАКЕДОНСКИ ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА КОИ ИМ ПРИПАЃААТ НА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК :
ТОЈ БИЛ САМО С ЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815),САМО СЛАВО -МАКЕДОНСКИ
(ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907) И САМО МАКЕДОНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТИ КИНДЕР СО
ХИЛГЕМАН) ОД КОJ ПРОИЗЛЕГОЛ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК. ПАК, ГРЦИТЕ ЦИГАНИ СО ИНДИСКАТА
БУЗУКА ОД 14- 15 ВЕК СЕ ОДРОДИЛЕ ОД ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК СО АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ЈАЗИК
ОД ЗА ВРЕМЕ НА ПТОЛОМЕИТЕ , КОЈ БИЛ ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК СО АПОСТОЛ ПАВЛЕ , ОД КОГО
ПРОИЗЛЕГИЛ КАТАРЕВУСА , ПРИЗНАЕТ ОД 1868 ГОДИНА. АРНАУТИТЕ СЕ МЕШАВИНА НА ГЕГИ
(ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И ШКИПТАРИ, ОБЕДИНЕТИ СО ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК КОЈ Е МОНГОЛСКИ .
СÈ ОВА ГОВОРИ , СÈ ДОДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ ИЗБОРАТ ЗА ВИСТИНАТА, ТИЕ СЕКОГАШ ЌЕ
БИДАТ ПОРАЗЕНИ ОД СОСЕДИТЕ КОИ 100% НЕ СИ ПОЗНАВААТ СВОЕТО ПОТЕКЛО- АЈДЕ В БОЈ !
Risto Ivanovski Алексис Ципрас:
“Што значи успеавме ние? …
Тоа што, имено, ги ПРИНУДИВМЕ нашите соседи да си го СМЕНАТ уставното ИМЕ, под кое БЕА признаени од преку 130
држави “.
“ќе бидат принудени да го СМЕНАТ уставот, да ги СИМНАТ ознаките од аеродромите и патиштата, НЕМА да можат да
имаат македонски народен театар ќе им биде театар на Северна Македонија, НЕМА да можат да имаат македонски
национален спортски тим, ќе имаат национален тим на Северна Македонија. Толку малку.”
“ги ПРИТЕГНАВМЕ употребата на зборовите “Македонија“ и “македонски“ од страна на државните органи и структури да
биде резервирана само за грчката СТРАНА, односно како што ви реков пред малку, тие НЕМА да можат да имаат
Македонски Универзитет. Грција може и очигледно ќе има.”
Delce Maksimoski Moj MAKEDONIKUS ZENITUS.
Zivko Grncaroski Sekoja cest gospodine Risto za upornosta i borbata za Makedonija.
Vasite naucni trudovi i objavi treba da doprat do sekoj cesen makedonec koj si ja saka tatkovinata.
Samo se prasuvam kade se drugite istoricari i akademici od MANU da vi se pridruzat vo borbata za dokazuvanje na makedonskiot
jazik, istorija,kultura i identitet.
Kako sto rekovte toj sto se brani nemoze da pobedi.
Napadot e najdobra odbrana.

САМО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ САМО ОД МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА , ШКИПТАРИТЕ И
ВЛАСИТЕ СЕ САМО ЕПИРЦИ СО СИТЕ СЛОВЕНСКИ ГЛАСОВИ , МАКЕДОНСКОТО Ѕ , СЛОВЕНСКИ
ТЕМЕН ВОКАЛ, ПРЕЗИМИЊАТА СО БРИГИСКОТО=БРСЈАЧКОТО ДАТИВНО У И Т ЗА ТРЕТО ЛИЦЕ
ЕДНИНА..., ГЛАСОВИТЕ НА ВУК КАРАЏИЌ КОЈ ТВОРЕЛ ВО 19 ВЕК .НАСПРОТИ ЕПИРЦИТЕ (ВЛАСИ
И ШКИПТАРИ), 100% СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ, ПОСТОЈАТ И КАКВКАЗКИ ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ )
СО КАВКАЗКО БЕЛО КЕЧЕ И КАВКАЗКИ ТРАДИЦИИ. БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИТЕ И ГЕГИТЕ МЕЃУСЕБЕ
НЕ ОПШТЕЛЕ , НЕ СТАПУВАЛЕ ВО БРАКОВИ И СÈ ДО ДЕНЕС НЕ СЕ РАЗБИРАТ,ТИЕ СЕ ПОСЕБНИ
ДВА НАРОДИ СО РАЗЛИЧНО ПОТЕКЛО КОИ СО ВЛАСИТЕ ЈА УЗУРПИРААТ САМО МАКЕДОНСКА
МАКЕДОНИЈА. ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ МАКЕДОНЦИ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК (ГРК ЧУЛКАС-1907...)!
БИДЕЈЌИ ХЕРОДОТ (5 ВЕК П.Н.Е .) НЕ ПОЗНАВАЛ ГРЦИ , СРБИ , БУГАРИ , ШКИПТАРИ , АРНАУТИ ,
ГЕГИ, СЛОВЕНИ И СКЛАВИНИ ТУКУ САМО МАКЕДОНЦИ И ХЕЛЕНИ , ИМАЛО САМО МАКЕДОНЦИ И
ХЕЛЕНИ . ЗА НЕГОВО ВРЕМЕ НЕ ПОСТОЕЛ ГРЧКИ ЈАЗИК КОИНЕ (19 ВЕК ТАКА НАРЕЧЕН ГРЧКИ ),
ШТО БИЛО И ЗА ВРЕМЕ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ, КОЈ БИЛ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ЈАЗИК ОД
300-ТА Г.П.Н.Е. ПА ХЕЛЕНИТЕ ГОВОРЕЛЕ НА ХОМЕРОВ ЈАЗИК . СО ТОА ШТО СПОРЕД ХЕРОДОТ ,
ТРАКИТЕ БИЛЕ НАСЕЛЕНИ И СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ СО ЦРНО МОРЕ И ЗАТКАРПАТИТЕ ,
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МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СИ ОСТАНАЛЕ ДОМОРОДЕН НАРОД. СЛЕДИ МАКЕДОНЦИТЕ
КАКО ДОМОРОДЦИ ГОВОРАТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК, КОЈ СПОРЕД ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ
(1815) БИЛ СЛОВЕНСКИ, ЗА ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС (1907) САМО СЛАВО - МАКЕДОНСКИ И
ЗА ГЕРМАНСКИТЕ ЛИНГВИСТИ КИНДЕР И ХИЛГЕМАН САМО МАКЕДОНСКИ СО НАСЛЕДНИЦИТЕ
ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ. БИДЕЈЌИ МАКЕДОНИЈА СЕ ПРОТЕГАЛА ДО РЕКАТА ДУНАВ СÈ ДО 1808
ГОДИНА,ШТО ГО ПРОМЕНАЛ ГЕРМАНСКИОТ ГЕОГРАФИЧАР ЦОЈНЕ (БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ ),
ДА СТЕ ВЕЧНИ АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ СО ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР ВО КОГО УШТЕ
СЕ ВЕРУВА ВО ЗЕВС СО КОЛЕДЕ СО ДАБОВОТО ДРВО ...СВЕТИ ТРИФУН КОЈ БИЛ ДИОНИС БОГ
НА ВИНОТО, КОЈ НИКОГАШ НЕ СЕ ОБОЖУВАЛ ВО СКИТИЈА ВО КОЈА НИКОГАШ НЕМАЛО ЛОЗА...

350 МИЛИОНИ СЛОВЕНИ СЕ ЕДЕН ИСТ НАРОД СО ЕДЕН ИСТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК . ХОМЕРОВИОТ
ЈАЗИК БИЛ СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815), СЛАВО- МАКЕДОНСКИ ЧУЛКАС- (1907) И МАКЕДОНСКИ
(КИНДЕР - ХИЛГЕМАН). ПА СПОРЕД КИНДЕР - ХИЛГЕМАН, ОД МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК
ПРОИЗЛЕГЛЕ СИТЕ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ. ТАКОВ БИЛ И БУГАРСКИОТ, СО ГОВОР ОД ВАРНА КОЈ
НЕ ГО РАЗБИРАЛ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ , А РАЈКО ЖИНЗИФОВ БИЛ ЛОШ ПОЕТ НА БУГАРСКИ ЈАЗИК .
ТОЈ ЛОШ БУГАРСКИ ЈАЗИК ЗА МАКЕДОНЦИТЕ СТАНАЛ СЛУЖБЕН НА БУГАРСКАТА ДРЖАВА ОД
1908 ГОДИНА. ПА САМО ОД 1908 ГОД. ИМА БУГАРСКА НАЦИЈА , КОЈА СЕ РАЗЛИКУВА ОД НАШАТА
МАКЕДОНСКАТА АСНОМСКА ДРЖАВА СО МАКЕДОНСКА НАЦИЈА СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД
БРСЈАЧКИОТ ГОВОР НА КОЈ ПИШУВАЛ И ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ... СО ТОА ШТО БУГАРИЈА ВО 2/2 НА
20 ВЕК ВНЕЛА ЗАПАДЕН БУГАРСКИ ГОВОР , КОЈ БИЛ ПОБЛИЗОК НА БРСЈАЧКИОТ , БУГАРИЈА СИ
ГИ ПОМАКЕДОНЧИЛА БУГАРИТЕ ВО МАКЕДОНЦИ.ПА СЛЕДИ 21 ВЕК ДА СЕ ОСПОРУВА СÈ ШТО Е
МАКЕДОНСКО (ИСТОРИЈА - НА МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ИМ ТРЕБА БУГАРСКА ИСТОРИЈА СО АСПАРУХ,
ГАБОРИС НА ГАБОРИТЕ ТАТАРИТЕ СО ТАТАРСКИ ЧУВАШКИ ЈАЗИК ... ХРИСТО БОТЕВ ... И НЕКОЕ
ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ПО 17 ДЕНА ПО ИЛИНДЕНСКОТО ..., МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ... И
КУЛТУРА) ОСПОРУВАЧИТЕ СЕ ЅВЕРОВИ ! ПА ЗОШТО ЅВЕРОВИТЕ СЕ ЅВЕРОВИ ? НАРОД Е ЕДНО
(350 МИЛИОНИ СЛОВЕНИ ), А НАЦИЈА Е ОД СЕКОЈ ДРЖАВА - ПОЧЕТНА Е ФРАНЦУСКАТА НАЦИЈА !
Vanco Aleksandar Sehtanski Ксенофон Зинзифис или Рајко Жинзифов е Влав.

ПОД ИТНО ДА СЕ ЗАБРАНИ ПРОДАВАЊЕ НА МАКЕДОНСКО ДРЖАВНО ЗЕМЈИШТЕ , СО ШТО СЕ
ОДМАКЕДОНЧУВА МАКЕДОНСКАТА ДРЖАВНОСТ, ЖЕЛБА НА САД, ЕВРОПА И НАТО. НОСИТЕЛИ
НА ОВОЈ ЗЛОСТОР , ПРИФАЌАЧИ И ГЛАСАЧИ МАКЕДОНЦИТЕ ДА ОСТАНАТ БЕЗ МАКЕДОНСКАТА
ДРЖАВНА ЗЕМЈА , СЕ ИЗВРШИТЕЛИ НА НЕПРИЈАТЕЛИТЕ НА СÈ МАКЕДОНСКО, А ТОА БИЛЕ САД
И ЕВРОПА- ТИЕ СО ВЕКОВИ ЈА ДЕЛЕЛЕ МАКЕДОНИЈА , МАКЕДОНСКАТА ЗЕМЈА СТАНАЛА ГРЧКА ,
СРПСКА, БУГАРСКА И АЛБАНСКА,МАКЕДОНЦИТЕ ГИ ОДМАКЕДОНЧУВАЛЕ И ПРОТЕРУВАЛЕ . ПА
СО ПРЕСПАНСКАТА СПОГОДБА, ТИРАНСКАТА ПЛАТФОРМА И ДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА СО СÈ
НАШЕ ЌЕ СЕ ЗАВРШИ - ПОКРАЈ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ВТОР СЛУЖБЕН ЈАЗИК Е МОНГОЛСКИОТ
АНГЛИСКИ СО ГЛАВНИОТ ГРАД НА КИНА ПЕКИНГ=ПЕ (ГРАД) КИНГ (ВЛАДТЕТЕЛ) НО НЕ И КРАЛ,И
МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК КАКО ТУРСКИ БЕЗ РОДОВИ . СÈ ОВА ГОВОРИ , ЌЕ МОРА ДА
СЕ ОДБРАНАТ МАКЕДОНЦИТЕ СО МАКЕДОНСКА ПАРТИЈА КОЈА НЕМА ДА БИДЕ СОПСТВЕНОСТ
НА ПОЕДИНЦИ, ВО СЛУЖБА НА ВАТИКАН, САД, ЕВРОПА И НАТО, ЖЕДНИ ЗА ПРАВОСЛАВНА КРВ
Delce Maksimoski Moj Makedonikus zenitus, i za ovaa tvoja kapka za okeanot MAKEDONIJA golemo blagodaram.

КОИНЕ ВО 19 ВЕК БИЛ ТАКА НАРЕЧЕН СТАРО - ГРЧКИ . БИДЕЈЌИ ПРВАТА ГРАМАТИКА И ПРВИОТ
РЕЧНИК НА КОИНЕ БИЛЕ СОСТАВЕНИ САМО ВО 300-ТА Г .П.Н.Е . ВО АЛЕКСАНДРИЈА , А ДЕЛОТО
НА ХОМЕРА ИЛИЈАДА НА КОИНЕ БИЛО ПРЕВЕДЕНО САМО ВО 3 ВЕК П.Н.Е . ВО АЛЕКСАНДРИЈА ,
ФАЛСИФИКАТОТ ДЕКА ЗА ВРЕМЕТО НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ПОСТОЕЛ КОИНЕ 17 ВЕК ГО
НАПРАВИЛ ГЕРМАНЕЦОТ ФРАНСХАЈМ - СÈ ДО 17 ВЕК НЕМАЛО НИШТО ГРЧКО , КАТАРЕВУСА БИЛ
НАСЛЕДНИК НА КОИНЕ, ПРИФАТЕН ОД 1868 ГОДИНА, ДЕЛО НА КОРАИС, СОСТАВЕН ВО ПАРИС .
БИ ДЕЈЌИ НИШТО ЕЛАДСКО (ТН.ГРЧКО ) НЕМАЛО ДО 1868 Г., АНТИЧКА=ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА .
СО ТОА ШТО ВАТИКАН, САД, ЕВРОПА И НАТО ЈА ТОРМОЗАТ Р .МАКЕДОНСКИ, СЕ КАНИБАЛИСТИ
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 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.
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Ласкавиот прекар Велики го добил Александар Македонски „два века по неговата смрт“- без Велики.
Пак, книгата е печатена „во Венеција 1470 година, а две годиниподоцна 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...,
Епир=е пир- Пир македонски крал, кај кого службен јазик бил јонскиот кој бил Хомеров, што било и од
време на кралот Архелај...за време на Филип и Александар Македонски... Јонскиот јазик во Атина бил
службен и во 529 година. Па тогаш Јустинијан ја затворил Платоновата академија во Атина која биле
повеќебожна, а христијански јазик коине од време на Апостол Павле- тој не познавал јонски јазик (Х.
Џ.Велс). Бидејќи јонскиот јазик бил Хомеров, кој бил само словенски (Пасоф-1815), славо-македонски
(Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман), од кого произлегле сите словенски јазици, што
важи и за бугарскиот, Ватикан, САД, Европа и НАТО останале канибалисти, жедни за македонска крв.
ТУЖБА ПРОТИВ ВЕШТАЧКИОТ НОВ ЕЛАДСКИ (ТН.ГРЧКИ ) НАРОД САМО ОД 1868 ГОДИНА ДО ВО
ООН, ЕВРОПА, САД И НАТО, ОБВРСКА НА МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОИ ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО
ДОБА НА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК- ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ/Е САМО СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИОТ
ЛИНГВИСТ ПАСОФ- 1815), ПА САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ НА ЛЕРИНЧАНИ (ГРЧКИОТ ЛИНГВИСТ
ЧУЛКАС- 1907), ПОД ОКУПАЦИЈА НА ЕЛАДЦИТЕ ЦИГАНИ СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ
БУЗУКА, И САМО МАКЕДОНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТИ КИНДЕР И ХИЛГЕМАН ). А БИДЕЈЌИ ЗА
КИНДЕР И ХИЛГЕМАН, ОД МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК ПРОИЗЛЕГЛЕ СИТЕ СЛОВЕНСКИ
ЈАЗИЦИ, А ТАКОВ БИЛ ДУРИ БУГАРСКИОТ, СЕ ОДГОНЕТНУВА ДОМОРОДНОСТА НА ЕТНИЧКИТЕ
МАКЕДОНЦИ, КОИ СЕ НАСЛЕДНИЦИ НА АНТИЧКИТЕ . ПА ШКИПТАРИЈА БИЛА БРИГИСКА, КАКО И
ЕПИРСКА, А ЃОРЃИ КАСТРИОТ (ТН.СКЕНДЕРБЕГ ) БИЛ МАКЕДОНСКИ И ЕПИРСКИ КРАЛ, НА КОГО
СЕМЕЈСТВОТО ОСТАВИЛО НАСЛЕДСТВО САМО НА НАШИОТ ЈАЗИК , ШТО ДО ДЕНЕС НЕ БИЛО /Е
ОСПОРЕНО ОД ШКИПТАРИТЕ СО ГЕГИТЕ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ)- ЦЕЛОСНАТА ВИСТИНА Е САМО
НА НАША СТРАНА...СПОРЕД Ф. Ј. ФАЛМЕРАЈЕР , ВО ЕЛАДА НЕМАЛО ХЕЛЕНИ КОИ ГО ГОВОРЕЛЕ
КОИНЕ (19 ВЕК ТН.СТАРО- ГРЧКИ); НОВОГРЧКИ БИЛ ПОЛУСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК - САМО ПОЛОВИНА
КОИНЕ И ПОЛОВИНА СЛОВЕНСКИ; ЕЛАДЦИТЕ ИМАЛЕ СЛОВЕНСКИ АКЦЕНТ...- НИШТО НЕМАЛО
ГРЧКО ПРЕД НОВОГРЧКИОТ (КАТАРЕВУСА ), ДЕЛО НА КОРАИС , ПРИФАТЕН КАКО ЈАЗИК ОД 1868
ГОДИНА. БИДЕЈЌИ КАТАРЕВУСА ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СЕМИТСКИОТ ЈАЗИК КОИНЕ , НАСЛЕДНИКОТ
НА СТАРО- ЕГИПЕТСКИ, СО КОИНЕ И КАТАРЕВУСА НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗБЕРЕ ХОМЕР - ЈАЗИКОТ .
НА ПОТЕГ СЕ МАКЕДОНЦИТЕ. СЛЕДИ МАКЕДОНЦИ=МАКЕДОНЦИ-ПОБЕДА Е СИГУРНА . ТУЖБАТА
Е ЗА ГЕНОЦИДОТ ОД ГРЦИТЕ ЦИГАНИ ВО 20 И 21 ВЕК . ИСТОТО ВАЖИ И ЗА ВО БУГАРИЈА КАКО
ТАТАРСТАН. ПА И ПРОТИВ АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ЗА ВО 19, 20 И 21 ВЕК .
Don Dimov ALAL DA TIE RISTO SAMO NAPRED ZA MAKEDONIA.
Petar Dimitrievski Predlagam da se pronadje advokat so svetski renome,koj bi go videli sudski.spor.Sekoj Makedonec koj si ja saka
svojata Makedonija da odvoji po 10 EU za troškove na sudski spor.Najnapred da se oformi komisija vo ramkite na Makedonskiot
svetski kongres.Opulete se,osvestete se.Edinstven način da se izleze na prav.pat i da se kazet vistinata na celiot svet .Makedonija da
ne.bide pokradena,podceneta,podkupena.G-diin Risto i drugi naučni rabotnici,ISTORICARI od.celiot svet da se angaziraat i da
pomognat.
Goca Ivanova Taka e , treba tuzba tuku koj ke ja podnese i koj ke sudi za pravdina?

БИДЕЈЌИ СКЛАВИНИТЕ (ТН.СЛОВЕНИ) ВО 6 ВЕК НА БАЛКАНОТ ГО СЛАВЕЛЕ ЕГИПЕТСКИОТ БОГ
ХОРА, ПРЕНЕСЕН НА БАЛКАНОТ ОД ЕГИПЕТ САМО ПО СМРТТА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ,
СЕГАШНИОТ И ИДНИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Р .МАКЕДОНИЈА СО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ПОБЕДНИЦИ
Па во FRIEDRICH LÜBKERS REALLEXIKON DES KLASSISCHEN ALTERTUMS-1914, страна 477), стои:
египетскиот бог Хорус (Хора) бог на светлоста, овде на Балканот (Македонија) бил пренесен само по
смртта на Александар Македонски, обожуван и за времето на Римското Царство. Токму тој египетски
Хорус го обожувале дури и Склавините на Балканот, кои во 6 век за прв пат се појавиле на Балканот,
а склава означувала област на Хомеровиот јазик-тој бил само словенски (германски лингвист Пасоф1815), па само славо-македонски (грчки лингвист Чулкас- 1907) и само македонски (според германски
лингвисти Киндер и Хилгеман). Киндер и Хилгеман истакнуваат, од македонскиот Хомеров јазик биле
сите словенски јазици, вклучувајќи го и бугарскиот во бугарската држава само од 1908 година со
своја бугарска нација само од 1908 год. На Хомеров јазик говореле Хелените. Хелените се одродиле
од со коине (тн.старо-грчки) кој бил само македонски од Александрија на Птоломеите, наследник на
старо- египетски, со кого не се разбира-л Хомеровиот јазик. На коине за област бил во употреба поим
тема.
Токму македонските Склавини од 6 век не го обожувале само Хора, чии наследници биле египетските
фараони, туку го обожувале Зевс, Дионисиј. Според Афанасиев, Зевс бил Перун. Тој бил Перун како
перв (прв), со в-н-т, перв-перн-перт: Перн=Перун, бог на секајцата, грмежот и дождот како и во Перу.
Следи наспроти Римјаните (Ромејци) како христијани, македонските Склавини како повеќебожци во 6
век го обожувале не само Зевс првиот бог и Дионисиј дианис=дианиш=пианиш=опианиш, бог на вино
кое опијува, спореди со опиум од стариот Египет: опиум=опи ум.Па спореди со македонецот Еумен=е
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умен=ум мен, умен човек, мен=мани=мин- мина=луѓе. Склавините го прифатиле христијанството. Па
тие како православни до денес си го обожуваат Христос кој бил Хора..., Зевс (Коледе), па Дионис=Св.
Трифун, а не педерот Валентин. Бидејќи македонските богови не се славеле во Скитија, која билa на
север од реката Дунав до каде се протегала Македонија, Македонците не биле Скити- само овдешни.
Ова се потврдува со пребогатите македонски носии, ора, игри, песни и најубавиот македонски ритам
7/8- одејќи кон север тактот 7/8 е се полош, затоашто водата на изворот е најчиста, а со текот таа си
се разматува… Ваквиот ритам 7/8 го имаат Скотите, според скот=скот, а на скотот му била потребна
гајдата со балканска овца која станала и скотска, со чија кожа се прави гајда. Скотите во македонска
фаланга со тапан и гајда свират и си свират, облечени во пелагонски сукни без панталони како што
јас го поматем во 1955 година... во село Кукуречани- битолски каде беше раненик стрикоми Ило итн.
Бидејќи ваква е состојбата, сегашниот па и идниот претседател на Р.Македонија со Македонците од
целиот свет ќе мораат сè да повратат назад, и да им кажат доста бе Европјани канибалисти и во 16 в.
АКАДЕМИЦИТЕ НЕ СЕ СОПСТВЕНИЦИ НА МАНУ ЗА ДА ГЛАСАТ ЗА НЕЈЗИНАТА СУДБИНА: ИМЕ ...
Вчера (21 март 2019) академиците на МАНУ гласале за нејзиното име како тие да се сопственици на
МАНУ, што било на предлогна Владата на Северна Република Македонија, само продолжен злочин
на пратениците не-македонци и македонски изроди, изигрувачи на волјата на македонскиот народ со
македонски јазик, македонски традиции и др., извршен злостор за време на последните собраниски
избори каде Македонците во Р.Македонија не гласале за Преспанскиот спогодба, Бугарскиот договор
и Тиранската платформа. Бидејќи Македонците биле изиграни-исмеани, ќе следат казни за злочинци.
Написот го сакаат 110 мина, го споделиле 21 мина,дадоа коментари 23 мина-само во моја ФБ- страна.
Стојаноски Ѓорѓи Стојаноски ... ВАИСТИНУ !! НИТ СЕ СОПСТВЕНИЦИ НИТ НЕКОШ ЧЕ БИДЕТ,ТИЈА СЕ САМО
ОКУПАТОРИ(КАКО И СИТЕ ОСТАНАТИ НЕМАКЕДОНЦИ КОЈИ ГИ ОКУПИРАЛЕ СИТЕ БИТНИ МЕСТА ВО
ОКУПИРАНА МАКЕДОНИЈА ... УЛУГАТА НА ЗАШТИТНИК БЛАГО-ДАРЕНА ТИ ЈЕТ ТЕБЕ Risto Ivanovski ДАРВАНА
ОД ТАТ-КОЈИНА И МАЈ-КОИНА,ШТО СО РЕЧ ЈА БЛАГО-СЛОВИШ ДА ЗНАЈЕТ СИТЕ МАКЕДОНЦИ ПО РОДА И
НЕКА ТИ ЈЕТ СРЕЧНА И ПЛОДОНОСНА МАКЕДОНСКАТА НОВА ГОДИНА - КСАНТИКА !!

СПОРЕД АВТОРИТЕ , МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ СЛИЧЕН НА БРИГИСКИОТ- ЗА НЕКОИ , ТОЈ БИЛ
БРИГИСКИ. БРИГИТЕ ЈА СОЗДАЛЕ ЕРМЕНИЈА И АНАДОЛИЈА -ПОДОЦНА ФРИГИЈА (ХЕРОДОТ ).ПА
Ф=Б. СЛЕДИ ФРИГИТЕ БИЛЕ ПОСТАРИ ОД ЕГИПТЈАНИТЕ (ЕГИПЕТСКИ КРАЛ ПСАМЕТИХ 7 ВЕК
П.Н.Е.- ХЕРОДОТ). БРИГИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПАКИСТАН, КОИ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ - СЛОВО
СПОРЕД БОЖЈО СЛОВО (ЕГИПЕТСКИ ПТАХ,ХЕЛЕНСКИ ПЛАТОН, ЕВАНГЕЛИСКО БОЖЈО СЛОВО ).
КОИНЕ (СТАРО- ГРЧКИ) БИЛ НАСЛЕДНИК НА СТАРО -ЕГИПЕТСКИ , ЧИЈ НАСЛЕДНИК БИЛ СТАРО СЛОВЕНСКИ СО ПАДЕЖИ, А НАРОДОТ ГОВОРЕЛ БРИГИСКИ=БРСЈАЧКИ СО В - Н-Т БЕЗ ПАДЕЖИ
ДА ЛИ ЈЕ МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК - СЛОВЕНСКИ? (На захтев пријатеља, још једном објављујем)
Многи олако говоре о овој теми, мислећи да о њој знају све, а, заправо, не знајући ништа.
Најчешће се као мерило за ову класификацију узима присуство речи словенскогпорекла које су
превасходно заступљене у македонском језику.
Међутим, да ли је баш то једино веродостојно мерило?
Наравно да није. Једна од најособенијихобележја словенскихјезика јесте граматичка међусобна
сличност, која их сврстава у једну категорију. На пример, сви словенски језици имају падеже, осим
македонског (и бугарског). Сви су словенски језици синтетички, осим македонског, који је аналитички
(као и бугарски). У македонском, осим ових главних особености, постоји и таква појава као што је
члановање именица, и то у три облика (човек-от; човек-ов; човек-он), удвајање предмета (го видов
полжавот). Ово су неке, али главне, граматичке особености које драматично искачу из било које
класификације словенскихјезика. Слободно се може рећи да граматика македонскогјезика НИЈЕ
СЛОВЕНСКА ни по једном критеријуму.
Даље, и речник македонскогуказује на много тога. Он садржи гомилу свакодневних речи које нису
словенскогпорекла, нити некогбалканског. Речи као што су ВРНЕ (односи се на "падање" кише),
БАРА, ЛЕЛЕ , БАМБАЛ, ДУЈАК, ПРЕТА, ТУРА, ЗБОР , УБАВ , ТЕКНЕ , ДЕМНЕ итд, имају
древнобалканско порекло, тачније фригијско порекло (занимљиво је да су древни Македонцибили
фригијскинарод), и речи исте етимолошке основе могу се наћи у речницима фригијскоги
древномакедонскогјезика и у данас једином директном наследнику фригијског - бурушаски језику.
Значи и речнички фонд македонскогјезика носи у себи дубокослојну генеалогију која говори о
сучељавању и претапању словенскоги древних балканскихјезика из којег је произашао савремени
македонски. О овој тематици писао је много професор Илија Чашуле са универзитета Macquarie,
Сиднеј, Аустралија.
Грубо резимирајући, може се рећи да је македонски језик у лексичком смислу словенски, али је
граматички изразито несловенски језик. Треба истаћи и да је граматика језика ипак постојанија и
доминантнија категорија, јер се граматика некогјезика теже мења од његове лексике, која је
подложна спољним утицајима и лаком мењању. За граматику се то не може рећи и она дуже траје у
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историјском времену. Зато је она поузданије мерило од речника некогјезика у одређивању којој групи
дати језик припада. (Dusan Janevski, од ФБ- страница превземено денеска- 23 март 2019).
БИДЕЈЌИ ВОСТАНИЕТО ВО ЕЛАДА ГО ПОДИГНАЛО СЕМЕЈСТВОТО КОМНЕНИ ИПСИЛАНТИС КОИ
БИЛЕ МАКЕДОНЦИ (В.ЗАЈДЛ), КОИ СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ ИСЛАМОТ НА СУЛТАНИТЕ ОСМАНИ КОИ
БИЛЕ ИСТО ТАКА КОМНЕНИ ПОТВРДЕНО ОД МЕХМЕД ВТОРИ (Ј .ХАМЕР , ЛАНГЕ ...), МАКЕДОНЕЦ
БИЛ И ЕГИПЕТСКИОТ КРАЛ МОХАМЕД АЛИ ПО ЧИЕ БАРАЊЕ ВЕРДИ ЈА НАПИШАЛ ХИМНАТА НА
ЕГИПЕТ- ОПЕРАТА АИДА, МАКЕДОНЦИ ДА СТЕ ЗДРАВИ И ЖИВИ - ЌЕ БИДЕТЕ ВЕЧНИ ЗА НАВЕК !
Написот го сакаат 92 мина, го споделиле 20 мина, дадоа коментари 3 мина- само во моја ФБ- страна.
НА 24 МАРТ ПРЕД 20 ГОДИНИ НАТО БЕЗ ОДОБРУВАЊЕ НА ООН ВО ПОЛЗА НА АРНАУТИТЕ КАКО
АЗИЈАТИ ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) ОД КАВКАЗКО - ЦРНОМОРСКИТЕ ПРОСТОРИ , НАСЕЛЕНИ ВО
ПРОСТОР МЕЃУ ВРАЊЕ И ШАР ПЛАНИНА, ВОГЛАВНО ПО КРИМСКАТА ВОЈНА , АНГЛИСКО ДЕЛО
ЗА ПОРАЗОТ НА РУСИЈА СО КОЛОНИЗИРАЊЕТО НА ТУРСКИТЕ МОНГОЛИ, СО ШКИПТАРИТЕ СО
СВОЈ КАВКАЗКИ ЈАЗИК СО ПОТЕКЛО ОД 11 ВЕК СÈ ДО ДЕНЕС ТУРСКИ БЕЗ РОДОВИ, СТРАДАЈЌИ
САМО ПРАВОСЛАВНИТЕ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ И САМО МАКЕДОНСКИ, ШТО
ПРОДОЛЖИЛО ВО 2001 ВО Р .МАКЕДОНИЈА СО САД АГРЕСИЈАТА , ОКОНЧАНА СО ТИРАНСКАТА
ПЛАТФОРМА, МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТАНАЛЕ СТРАНЦИ ВО СВОЈАТА МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА .
ЗАТОА СЕКОЈ ОНОЈ МАКЕДОНЕЦ КОЈ ЈА ПОДРЖУВА САД..., Е МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛ БР . 1.
НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС . ТАА Е
КАКО ПОТВРДА НА КНИГАТА НА ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ , КОЈ ГОВОРИ , ХОМЕРОВИОТ
ЈАЗИК БИЛ СЛОВЕНИ. ПА СЛЕДЕЛО ЧУКЛАС ДА НАВЕДУВА , ЛЕРИНЧАНИ ИМАЛЕ РАН - ХОМЕРОВ
ЈАЗИК, ИЗБРОЈУВАЈЌИ 4.000 ХОМЕРОВИ ЗБОРА . БИДЕЈЌИ ЗА ПИШУВАЊЕ НА ЕДНА КНИГА СЕ
ПОТРЕБНИ 3.500 ЗБОРА , А НЕПИСМЕНИОТ УПОТРЕБУВА 1.000 ЗБОРА , ХОМЕРОВИОТ ГОВОР НА
ЛЕРИНЧАНИ БИЛ БОГАТ. ЗА БОГАТСТВОТО НА ЈАЗИКОТ НА ЛЕРИНЧАНИ КАКО ПЕЛАГОНЦИ , А
ОД ПЕЛАГОНИЈА ПРОИЗЛЕГОЛ ПОИМОТ ПЕЛАЗГ (БРИТАНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА ), ЦЕНТАР НА
МАКЕДОНИЈА, ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ МАКЕДОНСКИ. ПА ЗА МАКЕДОНСКИОТ КАКО ХОМЕРОВ
ЈАЗИК ИСТАКНУВАЛЕ ГЕРМАНСКИТЕ ЛИНГВИСТИ КИНДЕР - ХИЛГЕМАН. НИВНОТО НАВЕДУВАЊЕ
ЈА КАЖУВА ВИСТИНАТА, ОД МАКЕДОНСКИОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК ПРОИЗЛЕГЛЕ СИТЕ СЛОВЕНСКИ
ЈАЗИЦИ. СПОРЕД АВТОРИТЕ , СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИ БИЛЕ ПЕЛАЗГИСКИ . КОИ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ ?
ПЕЛАЗГИ БИЛЕ ХЕЛЕНИТЕ (ХЕРОДОТ, ТУКИДИД, ПЛАТОН...), МАКЕДОНЦИТЕ (...ДОПОЛНИТЕЛНО
ЈУСТИН), ЕТРУРЦИТЕ СОЗДАВАЧИ НА РИМ, РИМЈАНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ВАРВАРСКИ И ПЕЛАЗГИСКИ
(ДИОНИСИЈ ХАЛИКАРНИШКИ- 1 ВЕК ЖИВЕЕЛ ВО РИМ )... СЕ ЗАКЛУЧУВА , НА БАЛКАНОТ ЖИВЕЕЛ
ЕДЕН НАРОД СО ИСТ ЈАЗИК- ВАРВАРСКИ =ПЕЛАЗГИСКИ=СЛОВЕНСКИ . ВАКОВ ЈАЗИК ГОВОРЕЛЕ
ХЕЛЕНИТЕ . ОВА ГО ПОТВРДИЛ ДУРИ И ФАЛМЕРАЈЕР - ТОЈ УТВРДИЛ, ВО ЕЛАДА ЖИВЕЕЛЕ САМО
СЛОВЕНИ, СО СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК, ВО КОГО ПОСТОЕЛ СЛОВЕНСКИ АКЦЕНТ... ИСТО ГОВОРЕЛЕ
И ДРУГИ АВТОРИ. ЗОШТО ДО ДЕНЕС МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА СТРАДААТ ? ДО ДЕНЕС
НЕМА НИЕДНА МАКЕДОНСКА СТРАНКА,ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ, УСТАНОВИ, ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ
... КОИ ЌЕ СЕ ИЗБОРАТ ЗА ВИСТИНАТА, МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДНИ, А ЕЛАДЦИТЕ ГРЦИ СЕ
ЦИГАНИ СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКА ОД 14-15 ВЕК , СО СЕМИТСКИОТ КОИНЕ
НАСЛЕДНИК НА СТАРОПЕГИПЕТСКИ , СО КОГО НЕ СЕ РАЗБИРА МАКЕДОНСКИ=ХОМЕРОВ ЈАЗИК
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ГРЦИЈА СО ИНДИСКА БУЗУКА НЕ Е ХЕЛЕН ТУКУ ИНДИЕЦ- СПОРЕД ЛИКОТ
Монемвасиската хроника од втората половина на X век., известува за превласт на Словените на
Пелопонес од крајот на VI до почетокот на IX век- соопштува дека на Пелопонес, што значи на цел
Балкански Полуостров, немало Словени, туку Склавини, според склава со значење за област, а како
спротивност на тема на семитскиот јазик коине од 300- та г.п.н.е., кој бил само Александријскијазик,
со Апостол Павле и христијански јазик- Апостол Павле го познавал коине (во 19 век тн.стар-грчки), но
не и Хомеровиот јазик на Атина и поширокоЕлада. Па овој македонски јазик бил на Македонците кои
живееле во Александрија, со кои кралувале Птоломеи со пелагонски говор. Слично е од Г.Гриневичтој напишал, жителите во Русија, Подунавјето, Балканците и во Каменот на Розета во Египет имало
исти знаци со исти значења. Следи Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле
еден те ист народ. Ова го потврдува и Еремиј Русо, кој запишал, рускиот јазик бил како на античките
Македонци. Па каков бил тој македонски јазик кој бил руски, дури општо словенски? Бидејќи ова не го
кажуваме ние етничките Македонци, кои не смееме да се истоветуваме со античките Македонци, еве
ги доказите: според германскиот лингвист Пасоф (1815),Хомеровиот јазик бил само словенски.Можда
овој германец згрешил. Па со тоа што грчкиот лингвист Чулкас (1907), во неговата книга за јазикот на
Леринчани бил славо- македонски, избројувајќи 4.000 збора од Ран-Хомеров јазик, погодокот 100% е
за нас. Истражувањата продолжиле дури во 2/2 на 20 век- германските лингвисти Киндер и Хилгеман
потврдиле Хомеровиот јазик бил само македонски, од кого произлегле сите словенски јазици. Со тоа
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што со коине и неговиот наследник катаревуса од Парис не се разбира Хомеровиот јазик, сè е јасно.
Бидејќи ваква е состојбата, спорот меѓу Македонците со Грците Цигани е завршен- Македонците се
со Хомеров јазик, а Еладците со семитски јазици со потекло од старо-египетски, поради што Грците
денес не го разбираат Хомеровиот јазик, кој е словенски, славо- македонски и македонски. Токму и
затоа да сте здрави и живи Македонци, со свој македонски јазик и со говори од постледено доба, а
спротивно на Грци Цигани со катаревуса 1868 год.- тогаш го признала Цариградската патријаршија.
Вчера (25.03.2019) го гледам на македонските телевизии Претседателот на Елада, кој се залага во
потполност да се спроведе расистичко- фашистичката спогодба од Преспа под окупација на Грците
Цигани од 1913 година. Па како личи кутриот гркциган Претседател, кој не сака да се види на свое а
не мое огледало, неговата потемнета глава претставува лице на Индиец со темен тен и се друго од
Индија.Што барале Индијците во Елада? Индијците во 14-15 век го населуваат Пелопонес, со својата
индиска бузука. Во наведените векови сè уште постоеле Склавини со Хомеров јазик. А Склавините на
Пелопонес, во 6 век,си биле домородни. Според наведената хроника, кога дошле монголските Авари,
тие на Пелопонес ги нашле Склавините. Склавините биле повеќебожци.Кога тие се христијанизирале
тие станале Римјани (Ромејци). А според Фергусон (1849), во Елада нема Хелени туку само Ромејци.
Нивниот јазик бил словенски, со словенски акцент... (Фалмерајер). Ова го потврдиле и други автори.
За навек да сте живи и здрави антички=етнички Македонски- кутрите Еладци Цигани во сè непознати.
НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС . ДО
КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ
ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! СО ТОА ШТО НА ИСТ
ДЕН СЕКОЈ МЕСЕЦ ОД 27.12.2019 НАПИСОТ ГО ОБНОВУВАМ, А НИКОЈ НЕ СЕ ЧУСТВУВА КАКО
НАДЛЕЖЕН, НИТУ ОБВРЗАН ИТН.,МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ОСТАВЕНИ НА ЦЕДИЛО ТИЕ ДА ИСЧЕЗНАТ
СО СПОГОДБАТА НА ЕЛАДА ВО МАКЕДОНСКА ПРЕСПА ЦЕНТРАЛАТА НА ФБ МИ БЛОКИРА МОИ
НАПИСИ ДА ОБЈАВУВАМ НА ПОВЕЌЕ ФБ - СТРАНИЦИ КАКО ШТО ЈАС ПИШУВАВ ПОРАНО . СО ТОА
НЕМА ДА БИДЕ СПРЕЧЕНО ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНИЈА ДА ИЗЛЕЗЕ НА ВИДЕЛИНА. БИДЕЈЌИ
ДО СЕГА СУМ ОБЈАВИЛ ТРИ МОИ КНИГИ СО МОИТЕ ФБ - НАПИСИ, ПО НЕКОЕ ВРЕМЕ ЌЕ СЛЕДИ И
ЧЕТВРТАТА КНИГА СО НАПИСИ „ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ“, ВИСТИНАТА Е ЕДНА- ИМАЛО, ПА
ИМА И ЌЕ ИМА МАКЕДОНЦИ СО ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА НА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ
БИЛ И ОСТАНАЛ САМО СЛОВЕНСКИ, САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ И САМО НАШ МАКЕДОНСКИ.
Написот го сакаат 128 мина, го споделиле 19 мина,дадоа коментари 13 мина-само во моја ФБ- страна.
ПО АЛБАНИЈА ПРВА И КОСОВО ВТОРА , Р .МАКЕДОНИЈА ЌЕ БИЛА ТРЕТА АЛБАНСКА ДРЖАВА - НЕ
Е МОЖНО, ЗАТОА ШТО АЛБАНЦИТЕ КАКО ГЕГИ СЕ КАВКАЗЦИ И ШКИПТАРИ СО КАВКАЗКИ ЈАЗИК
ОД 11 ВЕК .ТУРЦИЈА КАКО ШТО ГИ КОЛОНИЗИРАЛА,ТАА НИВ НАЗАД ДА ГИ ВРАТИ НА КАВКАЗОТ
На стадионот Филип Втори Македонски било истакнато на англиски јазик од страна на Арнаутите како
Геги (Черкези и Татари) со Шкиптари, со однос во Р .Македонија 90 : 10%, со процентуално учество во
Р .Македонија под 15%, Албанија била прва нивна држава, Косово втора а ќе следи и оваа(само наша
македонска Р.Македонија)- значи, трета нивна албанска држава.При тоа Арнаутите,арнаут=одметник,
си заборавиле на Балканот, кој до 1808 година бил Македонски Полуостров, променет од германецот
Цојне во Балкански, никогаш не постоела земја Албанија. Според Страбо, Албанија била на Кавказот
со своите Албани кои се бореле од страна на персискиот крал Дариј против Македонците со свој цар
Александар Македонски. Англија во борба против православна Русија, со рускиот јазик кој бил истиот
со на античките Македонци (Еремиј Русо)..., со својот православен двоглав орел на Источноторимско
Царство кој ги краси македонските цркви, во него е вгнезден Свети Ѓорѓија како бригиски=брсјачки, па
македонски коњаник,како што бил претставен Крали Марко во Прилеп,со резиденција на Цар Самуил
чија врска била и со Русија. Бидејќи на Русите Черкезите и Татарите многу им пречеле, ги протерале
во Мала Азија, воглавно по Кримската војна, која Русите ја изгубиле од Англичаните, а во полза на кој
друг ако не Турција. Следи нив Турците ги колонизирале меѓу Врање и Шар Планина, а по Кримската
војна 500.000 Черкези и 100.000 Татари (Г.Вајганд), кои многу се множеле и краделе (Шових), зло до
денес- Православните се под исламско ропство, од кое тие никогаш не можат да се ослободат. Тоа е
можно само ако Турција си ги врати назад,во Анадолија, со подршка на Англија, непријател на сè што
е домороднона Балканот. Гегите (Черкези и Татари) со Шкиптарите никако не општеле, не стапувале
во бракови и меѓусебе до денес не се разбираат. Нив ги поврзал само Ј . Б .Тито, англискиот масон а и
католик..., само во СФР Југославија, со шкиптарски јазик кој бил со потекло од Кавказ, на Кавказците
населени од јужна Италија во јужна Арбанија, своина на наследникот на Комнените- Георг Кастриот
(тн.Скендербег), чија оставштина 100% била само на наш јазик, до денес од никој не оспорена. Па со
тоа што шкиптарскиот јазик е монголски (Г.Мајер), тој како турски јазик е без родови, и за Ѓ. Кастриот.
За да се спаси Балканот (Македонскиот Полуостров до 1808 год.), на ред се Турците и Англичаните.
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ШКИПТАРИТЕ И ВЛАСИТЕ СЕ САМО ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ
Шкиптарите и Власите биле само Епирци. Поимот Епир го внел императорот Нерон, што било според
македонскиот крал Пир. Па тој како наследник на Александар Македонски бил претставен како богот
Арес=јарес=јарец со рогови. Ваквото прикажување следело и кај наследникот на Комнените, кои биле
Македонци. Тоа бил Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендер-бег).Тој, според Франсоа Пуквил, бил македонец. Тој
самиот се прогласувал крал на Македонија и крал на Епир. Според Марин Барлети, во неговата книга
Скендербег,напишал: северно од реката Дрим бил Илирик-јужно Епир: Шкиптарите и Власите си биле
само Епирци,никако Илири.Ѓорѓи Кастриот се борел со двоглавиот орел на Источноторимско Царство
кој ги краси македонските цркви. Епир бил 100% под Охридската црква чиј поглавар носел скиптар на
кого имало двоглав орел. Со укинувањето на Охридската црква, 100% Епир бил под соборната црква
на православието Св. Димитрија во мојата македонска Битола, преполна со наш двоглав орел, кој до
денес е руски, српски... Арнаутите (Черкези,Татари и Шкиптари) ништат сè православно-ништожници.
Кутрите Епирци (Шкиптари и Власи) не знаат што биле- тие останале 100% одродени Словени, значи
само 100% словенски изроди.Еве ги доказите:во грчкиот и латинскиот јазик го нема темниот вокал,кој
бил/е само словенски, а тој масовно се употребува од шкиптарите ë и власите ā. Исто така, тие имаат
сè што е словенски- сите словенски гласови, дури и македонското ѕ- Епирците биле само македонски
изроди. На ова тие не завршиле: тие ги имаат сите гласови на Вук Караџиќ, кој творел само во 19 век.
За доказ дека неговите гласови не постоеле е Дубровачкиот тестамент (16 век), а Шкиптарија е меѓу
Дебар и Дубровник, во когонема ниеден Вуков глас, ниту ј. Нивните презимиња завршуваат со у кое
е бригиско=брсјачко дативно у (кој- Н, кого- А, кому му, братучед чедо брату- Д и чиј- Г), како и на т за
трето лице еднина што не постои во шкиптарската граматика...Со Вук Караџиќ се потврдува, ништо
шкиптарско немало пред 19 век, што го потврдил и Ами Буе- јазикот се создавал во негово време (19
век), а за Фалмерајер, тие биле неписмени... Бидејќи Шкиптарите мнозинство биле Турци, ним не им
бил потребен јазик- тие сакале само турски јазик. Шкиптарскиот јазик бил дело на Австрија, само во
19 век- први школи на тој јазик била дело на Австрија и Италија, само од 1924 година. Следи јазикот
им бил монголски (Г.Мајер). Тој како турски јазик нема родови на Хомеровиот јазик кој бил словенски,
славо- македонски и само македонски. Јазикот бил варварски и пелазгиски како што бил и јазикот на
Римјаните, што го потврдил Дионисиј Халикарнишки- тој во Рим живеел во првиот век. Се заклучува,
Власите не биле Римјани, туку само романизирани во последните векови со Романска црква. Следи
ништо немало шкиптарско и влашко. Бидејќи Шкиптарите и Власите мразат сè наше, тие се изроди...
Zlatko Petrovic Vlasi se prvi puta javljaju u Vizantijskim izvorima 976 g.n.e.
Zlatko Petrovic https://m.facebook.com/groups/834442243391634?view=permalink&id=1137033349799187
Delce Maksimoski Makedonikus Zenitus ziva podvizna enciklopedija.

ГРЦИТЕ ПРОТЕРУВАЛЕ МАКЕДОНЦИ, А НАСЕЛУВАЛЕ КАВКАЗЦИ ГРЦИ СО МОНГОЛСКИ УДЕЛ
КАКО ПРИПАДНИЦИ НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА СО РОДИТЕЛСКИОТ ТУРСКИ ЈАЗИК
(ФОТО) Турската архива е јасна: Македонија никогаш не била Грчка
Архивите на Турција како наследничката на Отоманската Империја располагаат со преголема
документација за историската вистина и за Македонија и за Грција. Кај нас тие датотеки речиси
воопшто и не се истражуваат. Не располагавме ниту создававме кадар кој знае турски, воопшто пак
да чита турски со арапско писмо, пред воведувањето на латиницата.
Во 1993 година помошникот началник на Генералштаб на Турција, генерал Kurmay Başkanligi заедно
со генералот Erdogan Oznal во Анкара ја издадоа книгата под наслов “Македонија не е грчка”.
Во оваа книга на 81 страници авторите претставуваат дел од османлиските архиви за границите на
Македонија во рамките на Отоманската империја, табеларни прикази за бројот на жителите,
територијата како и пописот на населението од 1904 година за тоа кои народи живеаат во
Македонија и колкав е бројот на жителите пооделно за секој од нив.
Авторите на книгата „Македонија не е грчка” зборуваат и за геноцидот врз Македонците од 1913-1918
година, кој го сметаат за многу поголем од голготата во 1948 година во Егејскиот дел на Македонија,
под Грција.
Според турските архиви, турскиот Генералштаб располага со фрапантни податоци за масовен
егзодус на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, присилно протерани во Бугарија.
Протерани Македонциод Егејскиот дел на Македонија по населени места: Кукуш 18.989, Серес
11.404, Зрнево 11.223, Демир Хисар 10.576, Сланик 7.285, Вардарски долен дел 7.257, Герман 5.195,
Драма 4.233, Кесри 3.577, Селаник 1.782, Лерин 1.676, Лагадин 1.581, Зенес 1.442, Меглен 1.233,
Воден 449, Кавала 381, Нигри 326, Бер 114, Ѓунеи 285 итн.
АКО РУСИТЕ И СРБИТЕ СЕ ОТКАЖАТ ОД РУСКИОТ И СРПСКИОТ ЈАЗИК КОИ СЕ НАСЛЕДНИЦИ
НА ПАДЕЖНИОТ СТАРОСЛОВЕНСКИ, РУСИТЕ И СРБИТЕ ЌЕ БИДАТ ЕДЕН 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 србинот
Лутер. Токму со него си се обединале протестантите со католичките Германци. Обединувањето било
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дело на србинот Бизмарк. 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 во Русија. 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 старословенски, и Србите истото да го повторат. Тој
од падежниот старословенски создал нов српски јазик,а во Србија како во Русија се говорело со в-нт. Па така место Русите и Србите да се еден ист народ,Германската школа Словените со Хомеров
јазик кој бил македонски (германски лингвисти Киндер-Хилгеман), од кого произлегле словенските
јазици, создала два нови народи руски и српски со два нова јазика руски и српски, кои меѓусебно до
денес се разбираат, наспроти германските народи со неразбирливи јазици кои меѓусебно да се
обединале со германскиот јазик на србинот Лутер, а нив ги обединал србинот Бизмарк.Видлив е
злосторот и денес.
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 со македонскиот старословенски јазик. Постпаката ќе мора да
продолжи и за 350 милиони Словени на кои им се светци Македонците Браќата Кирил и Методија. Па
за обединување никогаш не доцна. Само така Словените нема да бидат лесен плен на душманите...
ЈАНЕ САНДАНСКИ БИЛ ЦАР ПИРИНСКИ, А ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ БУГАРСКИ ПОДАНИК- УБИЕЦ
За злосторите на Ванчо Михајлов излишно е да се говори, посебна за неговата книга за Македонија
како Швајцарија на Балканот на македонските Бугари и Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари). Таа
книга остана водилка за нас да не ништат во полза на Габорис габорот на габорите Татарите со свој
чувашки=татарски јазик, и од 19 и 20 век бугарски, произлезен од македонски Хомеров јазик пишано
од Киндер- Хилгеман. Како што бил Ванчо Михајлов, бил и Тодор Александров- Денешен 09.09.2018:
„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…“.
Еве еден пример. Тодор Александров кажал: „Ако некой ми каже, дека не съм Македонец, ке му
отрежа езикот ! Ако некой ми каже, дека не съм Българин, ке му отрежа главата !“
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 капиталмоята 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“.
Писмо на Тодор Александров до Цар Фердинанд (06.XII.1917): „Ваше Царско Височество, ...Оставам
завинаги наíискренно предан служител на Отечеството и ДинастиÔта“.
Па 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."
Тодор 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.
Еден напис за Тодор Александров: „За четири дена го завземал Ќустендил, ги разоружал Бугарските
полицајции војска и ја осигурал границата на месноста Мал Завој кој гледал на Крива Паланка,
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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.
Стои: „... влез во Вардарска Македонија чекајки над 100 000 Македонски комити од цела Македонија“.
Па кој финансирал во српска Македонија да навлезат Македонци, а тие да не ја ослободат Пиринска
Македонија од Бугарите кои истребуваат пирински Македонции Македонциво Бугарија со векови.
Еве бугарска (Тодор Александров) и македонска кауза: „Сандански ја застапувал тезата дека треба
да се работи меѓу македонскиот народ и на теренот да му се објаснува дека тој е посебен народ...”?
Во прилогнаведувам, како тој тогаш бил борец само за нашата македонска Македонија: ЈАНЕ
САНДАНСКИ:
„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 другариофицери 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."
Risto Ivanovski ВАНЧО МИХАЈЛОВ И ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ПИШЕЛЕ САМО НА БУГАРСКИ ЈАЗИК. ПА
БУГАРСКИОТ ЈАЗИК НЕ ГО САКАЛ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ КОЈ ПИШУВАЛ НА БРСЈАЧКИ ГОВОР. ТОЈ ГИ СОВЕТУВАЛ
МАКЕДОНЦИТЕ ТИЕ ДА ПИШУВААТ САМО НА БРСЈАЧКИ, А НЕ НА БУГАРСКИ СО ГОВОР ОД ВАРНА КОЈ НЕ ГО
РАЗБИРАЛ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ, А РАЈКО ЖИНЗИФОВ БИЛ ЛОШ ПОЕТ. ГОВОРОТ НА КОЈ НЕ САКАЛ ДА ПИШУВА
ГРИГОР ПРЛИЧЕВ, А РАЈКО ЖИНЗИФОВ БИЛ ЛОШ ПОЕТ, БИЛ ДАЛЕЧЕН ОД БРСЈАЧКИОТ, КОЈ ВО АСНОМСКА
МАКЕДОНИЈА СТАНАЛ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НА КОГО МАКЕДОНЦИТЕ ОСТАВИЛЕ ОГРОМЕН БРОЈ ДЕЛА ВО
СЕКОЕ ПОЛЕ. ИВАН МИХАЈЛОВ, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ И ДРУГИТЕ БУГАРАШИ МРАЗЕЛЕ СЕ ШТО БИЛО
МАКЕДОНСКО: МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНСКИ НАРОД, МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, МАКЕДОНСКО
ТВОРЕШТВО, ИГРИ, ПЕСНИ, НОСИИ И СЕ ДРУГО- ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ МАКЕДОНЦИ СО СВОЈАТА ВЕЧНА
МАКЕДОНИЈА.
Aco Mladenovski Многу кажува делот од текстот каде стои дека бугарската и српската војска заеднички дејствувале, што
дава еден од многуте патокази до вистината за македонцките работи. Имено Македонците со својот отпор никогаш не се
поклониле на фамилијата Сакс-Гот-Бугорците преку бугарскиот цар,која фамилија преку Романскиот принц кој стапил во
брак со Српската принцеза Елена. Таа фамилија е само дел од европското племство и аристократија која си добила
територија и народ за владеење исто како што си добила една друга аристократска фамилија од Баварија преку првиот грчки
владетел Отон. Значи да разимираме на тоа племство им беше потребен некој добар Македонски предавник кој ќе ги стави во
прегратките на тие семејства и истиот го најдоа во ликот на муртинецот. Истите тие фамилии се дел од Ватиканскиот проект
за владеење со македонското историско наследство и воопшто не е случајно и доаѓате на папата токму сега кога случувањата
во Македонија се одвиваат според сегашното сценарио. Во тоа сценарио останува да се види дали ќе им се покориме на оние
што со векови не држат поробени се дури не им се поклониме, или ќе им пркосиме како нашите предци.
Slavce Stoimanovski Ova mi e i mene poznato uste za vreme na SFRJ ,osobeno za Mihajlo Pupin, koj po poteklo e od Makedonija
i kako takov e praten kako pratenik na Predsedatelot na SAD na pregovorite vo Bukures, no Todor Aleksandrov i Vasil Protugerov
iako prestavnici od Borcite (komitite),bidejki VMRO bilo ispodeleno na nekolku frakcii a glavniot zbor go vodele bas ovie Makedonci
_Bugarofili, se izjasnile za pripoju vanje na Makedonija kon Bugarija a protiv Avtonomna Nezavisna Makedonija.
Zivko Grncaroski A sega kaj nas vo Makedonija im se peat pesni na ovie predavnici.
Sramota svesni li ste sto pravite.
Neks teim mu ispea pesna na Todor Aleksandrov.
PREDAVNICI
Z A S R A M E T E S E.
Skenderov Ljupco POCITUVAN GOSPODINE RISTO Risto Ivanovski , JAS VE ZAMOLUVAM DA MI RAZJASNITE EDNA
DILEMA , VO VRSKA SO TODOR ALEKSANDROV , --- VNUK SUM NA VOJVODATA VASIL SKENDROV , NAJ
BLISKIOT SORABOTNIK NA MANUS TURNOVSKI VOJVODATA I KUKEN PRIJAATEL NA MOJATA FAMILIJA VO TOA
VREME . [ ZAGINAA NA 8 FEBRUARI 1908 GODINA VO MESNOSTA TRNKA VO BLIZINA NA PETRIC VO SELOTO
GORNA RIBNICA , DVAJCATA VOJVODI
I 23 KOMITI --- VO KNIGATA NA PROFESOR KAJDAMOV E OPISANA KAKO GOLEMATA TRAGEDIJA I EPOPEJA
PETRICKA , ], A BILE DIREKTNO POTCINETI POD NAJ GOLEMIOT VOJVODA JANE SANDANSKI , ZA MENE EDINI
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JANE SANDANSKI E BEZ DILEMA AVTONOMIST , ZA SAMOSTOJNA I AVTONOMNA MAKEDONIJA , NAJGOLEMIOT
MAKEDONIST
OD SITE VMRO VOJVODI . TOA GO ZNAM , DIREKTNO OD BABAMI MARIJA { ZENATA NA VOJVODATA VASIL
SKENDEROV , KOJA POCINA 1975 GODINA NA 107 GODINI STAROST ] . --- KOGA BEV MAL MI GO RASKAZA
MUABETOT POMEGU JANE SANDANSKI , MANUS TURNOVSKI I DEDE VASIL SKENDEROV ------ NOKTA DOSOL
DEDO , KAJ BABAMI SO TROJCA KOMITI NA VECERA I DA JA VIDI ------ MARIJO NEVESTO , ZNAES LI SO MI KAZA
JANE , MINALATA NEDELA KOA BEHME SUS MANUS PRI NEGO , -- SO BE VASILE SO TI KAZA , MI VELE MARIJO ,
SLUSI BRAT VASILE AK SA OSLOBODME UT TURCITE A , PUTPADNEME PUT BUGARTO , BRAT VASILE NISTO NE
SME NAPRAVILE , SAMO SME SI GO SMENILE ROPSTVOTO --------------OVAA GO NAPISAV ZA POJASNUVANJE
---------------------------------------------------------------------JAS ZNAM DEKA TODOR ALEKSANDROV E BIL BLIZOK SO
BUGARSKIOT DVOR , JASNO MI E I DEKA VO NEGOVITE STAVOVI , IMA AVTONOMIZAM NO VO SOSTAV NA
BUGARIJA ? NO POSLE SREDBATA VO VIENA 1924 GODINA SO STALIN I DOGOVOROT POMEGU NIV E VO PISMENA
FORMA
SO CELOSNI UPATSVIJA , ZA PONATAMOSNOTO DEJSTVIE NA ALEKSANDROVOTO VMRO ,, NA TERITORIJATA NA
BUGARIJA I JUGOSLAVIJA . OD TAA SREDBA PROIZLEZE I PRVIOT MAJSKI MANIFEST MAKEDONSKI ,
ALEKSANDROV POCNUVA DA GO REALIZIRA VO POLITICKA SMISLA SO UFRLUVANJE NA LUGE OD VMRO VO
PREDSTAVNISTVATA NA POLITIKATA VO BUGARIJA I JUGOSLAVIJA KAKO PRATENICI OD ZEMJODELSKA
PARTIJA OD REONITE NA MAKEDONIJA , VO NIVNITE PARLAMENTI . -- AKO TOJ E BIL TVRDO OPREDELEN ZA
KAUZATA NA CARSKIOT BUGARSKI DVOR , ZOSTO GO PRAVI OVOJ GOLEM POLITICKI AVTONOMISTICKI
CEKOR ? USTE POVEKE E ZAGONETKATA , AKO E CIST BUGARSKI PODANIK , ZOSTO BUGARSKIOT DVOR GO
UBIVA . ???
Risto Ivanovski Зошто Бугарите и бугарашите го мразат Јане ? Затоашто тој имал расчистено со бугарскиот двор- затоа тој
бил убиен.

ЧЕРЧИЛ БИЛ ВО ПРАВО: „МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ПОТОМЦИ НА ФИЛИП И АЛЕКСАНДАР И ИМААТ
ПРАВО ДА ЖИВЕАТ ВО СВОЈА ДРЖАВА“. СЕ ЗАКЛУЧУВА , АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ СО
ХОМЕРОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ МАКЕДОНСКИ (КИНДЕР - ХИЛГЕМАН), ЧИЈ СЕ СЛОВЕНСКИТЕ ЈАЗИЦИ
ЧЕРЧИЛ: Целата историја на Европа е поврзана со Македонија, Европа ја подели Македонија во
1913! (Во Info-News од 3 април 2019)
Винстон Черчил во неколку наврати има изјавено „Балканот произведува повеќе историја одколку
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.
Написот го сакаат 150 мина, го споделиле 52 мина,дадоа коментари 11 мина-само во моја ФБ- страна.
МАКЕДОНЦИТЕ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК И ТРАДИЦИИ НА ФИЛИП И АЛЕКСАНДАР - ЕЛАДА 1868 ГОД.
1) Пелазгискиот јазик бил Хомеров.Според германскиот лингвист Пасоф (1815), Илијада била пишана
на словенски јазик. Ова го потврдува дури и еладскиот лингвист Константин Чулкас (1907), кој пишува
дека Славо- Македонците од Лерин говореле Ран Хомериов јазик со 4000 Хомерови зборови. Ова не
било сè, па и Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот јазик но не и јазикот на Елада оној
катаревуса од 1868 година кој произлегол само од коине (тн.старо-грчки). Бидејќи коине произлегол
од староегипетски, коине со Хомеровиот јазик не може-л да се разбере. Па следи Македонците ДНК
се блиски со Критјаните но не со Подунавците и Заткарпатците. Ова се потврдува и со доказот што
до денес во Македонија нема ниеден наод/доказ донесен северно од реката Дунав. Се заклучува,
Македонците останале домородциво Македонија. Сè ова говори, итно мора да се прекине со Елада,
чии Еладци се одродени Словени (Фалмерајер...Силвестер...) со тн.словенски акцент (Фалмерајер1830), тн.словенски теменвокал (Макс Фасмер-1941 ) итн. За жал, во Р.Македонија нема надлежен...
2). “Оваа земја е Македонија и ако ја погледнеме природата, наравите, обичаите, карактерот на
жителите, нивниот став, нивната физиономија, исцело ке ги препознаеме истите оние мажи што во
старо време ги сочинувале фалангите на Александар Македонски. И од ова, јасно се гледа дека не
постои видлива разлика меѓу античка Македонија и Македонија од ова време, односно дека сѐ е едно
те исто!". - Запишано во “Цариградски весник”, 3 март, 1860 година.
3) Како конечен доказ која го крие Британија со векови, е оној на ЧЕРЧИЛ: Целата историја на Европа
е поврзана со Македонија, Европа ја подели Македонија во 1913! (Во Info-News од 3 април 2019)
Винстон Черчил во неколку наврати има изјавено „Балканот произведува повеќе историја одколку
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.
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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.
СКЛАВИНИТЕ (ТН.СЛОВЕНИ) СЕ ПРЕСЕЛУВАЛЕ ОД ЕЛАДА ВО ТРАКИЈА , А НЕ ОД СЕВЕР НА ЈУГ
Институтот на национална историја (2008), на стр. 82, наведува: „Појавата на Аварите и
обезбедената доминација во Панонската Низина во 60-тите годинина VI век имале суштинска
рефлексија на констелацијата на Балканот. Охрабрени и поттикнати од успесите на Аварите,
Словените презеле нов походво 578 г., пробивајќи се од Дунав, преку Тракија, до Елада. Јован
Ефески го евидентирал новиот напад на ‘проклетиот народ Словени’, кои од 581 г. експресно ги
поминале цела Елада, областа на Тесалоника, и цела Тракија, потчинувајќи многу градови и тврдини,
заседнувајќи на земјата ‘како на своја, без страв како господари’...“.
Бидејќи Склавините „од 581 г. експресно ги поминале цела Елада, областа на Тесалоника, и цела
Тракија“, преселбите биле од Елада кон Тракија. Преселбите биле само од југ кон север, потврдено и
со ДНК-генетско-географска оддалеченост само од југ на север. Токму и затоа Македонците им се
ДНК блиски на Критјаните со Хомеров јазик а никако на Подунавците и Заткарпатците со потекло од
југот.
Наведеното ни објаснува, Склавините на Пелопонез биле само едно- домородни.
За ова сум ја објавил и книгата (2012) „Склавините=т.н. Словени домороднина Пелопонес“. Оваа
моја книга на македонски јазик ја прифатила Германската национална библиотека и Баварската
државна библиотека, а таа се најдува и во Европската библиотека. Следи само едно: Склавините
биле Повеќебожци, а Римјаните ( Ромејците) Христијани.
Еве и следен доказ: бидејќи во Русија и западно од неа ја нема лозата, Русија и западно од неа
просторите сè до денес не се донаселени- Дионис= дианис= пианис= (о)пианиш бил бог на Балканот,
а не во Скитија- северно од реката Дунав. Ние денес го славиме Дионис како св. Трифун, Зевс со
дабот и коледето итн., ништо од Скитија. На Саат- кулата во Битола, од 17 век, има камен со орел со
змија в уста- те владеам. Па тој бил само богот Зевс: Охриѓани велат аре што правиш, а Битолчани
але шо праиш, со значење по-боже што правиш, за богот Арес=јарес=јарец кој постои во Бригија=
Брсјакија...Како Арес бил претставен Александар Македонски, македонскиот крал Пир и Ѓорѓи
Кастриот (тн.Скендер-бег), кој бил македонец (Ф. Пулквил) итн.
Бидејќи биолошки не било можно најмоќните Македонцида исчезнат, а да опстојат ништожните
Хелени (тн.Грци), мора само ние Македонците да страдаме, што ништо не е случајно- ако
Македонците се истребат, лажната историја никако нема да се менува, а таа е една: антички=етнички
Македонци. Следи само ние Македонците во Македонија сме домородни, а не-македонците се само
колонисти и дојденци, македонски непријатели, подржувани од САД, Европа ио НАТО.
Се заклучува, словенските преселби на Балканот останале најголена лага и тоа за германскиот
Пангерманизам и рускиот Пансловенизам во 19 век, со најтешки последици за нас Македонците со
Хомеров јазик кој бил само македонски (Киндер- Хилгеман во 20 век) и традиции на античките
Македонци на Филип и Александар.
НА ПЕЛОПОНЕЗ ВО 15 ВЕК СЕ ГОВОРЕЛ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК - ЕЛАДА БИЛА СЛОВЕНСКА
Според Херодот, Тукидид, Платон, Дионисиј Халикарнишки, Јустин..., Хелените, Македонците,
Етрурците и Римјаните биле Пелазги. Нивниот јазик како варварски бил пелазгиски. Следи народен
јазик бил варварски=пелазгиски. Значи, склавински=тн.словенски. Наспроти овој народен јазик,
постоел Александријскиот Птоломејов јазик коине (19 век тн.старо-грчки), од 300-та г.п.н.е. Коине со
Апостол Павле постанал христијански јазик. Бидејќи коине бил само наследник на семитскиот староегипетски, со коине и неговиот наследник катаревуса од 1868 година не се разбира-л Хомеровиот
јазик. Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф-1815), славо- македонски (Чулкас- 1907) и само
македонски (Киндер- Хилгеман). Бидејќи хеленскиот јазик бил Хомеров (словенски=славо-македонски
и македонски), во Елада сосе Пелопонез се говорел само наш јазик (словенски=славо-македонски и
македонски). Со наводот се потврдува, населението на Елада сосе Пелопонес биле еден ист народ
со нас Македонците. Еве го доказот кој се однесува за во 15 век- тогаш немало германски јазик да се
германизира словенскиот јазик:
Ја споменуваме хрониката за Балтикото Море: Ласкарис Конанос, како морепловец, пловејќи долж
Балтичко Море, во 15 век, ги бележел земјите на кои надоаѓал. Поминувајќи ја Прусија и градот
Данцинг, запишал дека, одејќи кон Запад, наишол на земјата Склавонија. Чиј главен град е Либек
(Лупек). Тој град мора да се најдува, така и порано, во земјите словенски на Оборитите (Бодриќите).
До 15 век, Германците го покориле тој дел на словенските земји и спровеле германизација, а Либек,
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основан 1143. бил еден од најразвиените трговски градови на Ханса, ама словенскиот јазик уште
секогаш бил зачуван. Тој словенски јазик го чул и Конанос. Тој, слушајќи го говорот на жителите на
Либек и околината, бил убеден дека оттаму водат потекло Словените на Пелопонес, чиј јазик го
познавал.
Бидејќи Склавините на Пелопонес биле домороднина 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 варварски=
пелазгиски, кој бил Хомеров (словенски=славо-македонски и македонски). Па наследникот на коине
катаревуса на Кораис кој го склопил во Парис, од Цариградската патријаршија во 1868 година бил
признает како прв еладски државен јазик. Следи сè до 1868 година немало еладски народ со свој
еладски јазик. Ова говори, Еладците биле нов народ само од 1868 година.
РУСИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ- РУСИТЕ ЗА СЛОВЕНИ СЕ ИЗЈАСНАЛЕ САМО 860 ГОДИНА (ФОТИЈ )
Андреас Х.Хајне пиши за акадското владеење, за старото еламитско 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“. Следи критско- микенската култура
немала хеленска култура туку прастари македонски особини, боја и карактер. Па 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 пелагонски говор владееле, биле еден ист народ
со еден те ист јазик. Руските зборови биле слични на оние за кои пишувал Црноризец Храбар, дека
Словените (всушносат Склавините од 6 век на Балканот кои го обожувале Хора кој бил истоветен со
египетски Хорус и ведски Кришна во Индија- се потврдува Склавините биле домородни, не дојденци)
пишеле со „црти и рецки“, основ македонските автори да го одгонетнат писмото на Камен Розета итн.
Па според Руската хроника на Еремиј Русо, Русите, тоа значи Московитите потекнуваат од античките
Македонци и тие говореле јазик на Македонците. Русите пишеле само со црти и рецки. А за Сиприен
Робер, цртите и рецките не можат да се објаснат подобро од руните- 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 старо-египетскиот, порадишто со коине не се разбира-л Хомеровиот јазик кој бил
словенски (Пасоф- 1815), славо- македонски (Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман).
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. Ова објаснува, во гробниците пред Архелај постоела македонска писменост.
Па 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 се изјасниле во
860 година, што го пишел цариградскиот патријархФотиос- Русите биле Словени само од 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 кријат руските автори: Острогорски...
Време е надлежните во Р.Македонија да се изборат, Македонците се домородци- Словени од слово.
ОДГОВОР НА ПОГЛАВАРОТ НА ИВЗ: МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ ДИВ И БЕЗ ИДЕНТИТЕТ НАРОД- СО
ХОМЕРОВ ЈАЗИК СО ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА. ПА ДИВИ И БЕЗ СВОЈ ИДЕНТИТЕТ БИЛЕ /
СЕ АРНАУТИТЕ . ЗА ТУРЦИТЕ НЕМА-ЛО АЛБАНЦИ ТУКУ САМО АРНАУТИ, А АРНАУТ=ОДМЕТНИК
ГЕНОЦИДОТ НА АЛБАНЦИТЕ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ- МАКЕДОНЦИТЕ ДА ГИ ТУЖАТ АЛБАНЦИТЕ
Албанците се дворасно- двоконтинентални претставени од Геги воглавно Азијати (Черкези и Татари),
колонизирани во последните векови, и Шкиптари (Тоски) 100% одродени тн.Словени со сите- нашите
тн.словенски гласови, македонското ѕ, со презимиња кои завршуваат со брсјачкото дативно у како и т
за трето лице еднина, а и гласовите на Вук Караџиќ-тој творел во 19 век. Се потврдува, шкиптарскиот
јазик бил само нов, а и мешан- според Г.Мајер јазикот содржел татаро- турски елементи (монголски).
Тие 90% Геги со 10% Шкиптари ги обединал со шкиптарскиот јазик само Ј . Б.Тито во СФР Југославија.
1. Хенри Ноел Брејслфорд (1905), Македонија, Култура, Скопје, 2003, на стр. 149, пиши: последните
два века имало постојано движење на Албанците- муслимани кон Исток.Полумесечина на Албанците
повеќе им донела „отколку што изгубиле под Крстот“. Албанците со крадење станале нај-богати.
2. Стр. 342: „Споредбата меѓу Курдите и Албанците е секако толку очигледна што довело до општ
впечаток дека Албанците се свирепи фанатици кои ги истребуваат своите соседи-христијани,
потчинувајќи и се на својата религиозна омраза. Ова тешко би можело да се каже дури и за
Курдите ... Но тие секако станаа орудие на едно движење на фанатизмот и сторија се што е во нивна
моќ за да го заслужат името...“.
3. Според Зупанчиќ, „Албанците, од времето од кога се знае за нив,па до денес,не знаат за заедничка
организација и за единствена идеја, а во поглед на културата, веројатно, стојат на ист степен, на кој
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биле уште пред Христовото родување, а можеби, и на уште пониско ниво“. Авторот ги споредува со
Дивите Курди и со Кавказките племиња. Тие не сакале да работат, никако во земјоделството. „Ако не
можат да крадат, тогаш лежерно живееле како ѓавази или како вратари со накитени униформи и
блескави оружја. Сè, само не некоја потешка работа“.
4. Албанците биле/се само турски-исламски тн.народ, најкрволочен врз домородците-Православните.
Ова се потврдува според авторите. Таков бил Г.Вајганд- населението повеќе ги сака Турците отколку
Албанците. Според него, најѕверски биле Черкезите и Татарите, страв и трепет каде што тие дојдат...
5. Па еве што пишело француското чедо: Виктор Берар вели: „Преводувањето на ислам не било дело
на владата туку на големите поседници. Околу половината на 18. цели покраини биле обрезани со
наредбата на албанските бегови... Словените кои живеат покрај Преспанското Езеро добиле наредба
околу 1740 година во тек на три дена да се потурчат. Албанците биле најголеми посланици на полето
на исламизацијата“. Сите кои не го прифатиле исламот, следел само ножот и пушката на Албанците.
6. Арнаутите биле Одметници. Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на
Арнаутите, во 1795 година до солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите
никогаш немало Албанци. Тој во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата
земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши
намери, да прават ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го
уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните
дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на
побединците..!“. Ова што го напишал султанот, тоа важело не само во 19 век, тоа било и во 20 век.
7. Grizebach, Reise durch Rumelien und nach Brusse im Jahre 1839, Bd. II, Götingen, 1841, 305...пиши за
Арнаутите е само див и полудив и агресивен народ,(само за) пакости, убиства и грабежи...претпочита
безвластие и беззаконие.(Па тие се само) диви луѓе, диви орди, полу диви разбојници и стралишта со
карактеристична дива црта...Ова се совпаѓа со она што го пиши Густав Вајганд (1924),Гегите во
однос на Тоските се понеинтелегентни, диви и разбојници. Нивни водачи во се останале
Тоските.Бидејќи во се биле најбитни водачите, на водачите им следат многу подолги и пожестоки
казни за сите злостори.
8. Густав Вајганд (1895), Аромуни, Белград, 1995, на стр. 39, наведува: „Еден ден...во Струга, каде
бевме следниот ден...Расположението на муслиманите спрема христијаните, а посебно спрема
странците, е сосем другчие отколку во Македонија или на брегот. Овдешните муслимани најчесто се
Албанци. Меѓу нив има мошне малку Турци. Овие Албанци се сирови, осиони луѓе кои себе си
дозволуваат секое злодело спрема христијаните да остане неказнето, додека турската власт од
страв од слабост и страв, а и затоа што не сакаат да ги расипуваат односите со влијателните бегови,
сите тие мирно посматраат...“. Ова се совопаѓа и што Г.Вајганд (1924) во „Македонија“ пиши, народот
повеќе ги сака Турците отколку Албанците кои сеат страв и ужас,потврдено од Султан Селим и други.
9. Remerand Gabriel, Ali de Tabelen, pacha de Janina 1744- 1822, Paris, 1928, на стр. 68 пиши, како Алипаша Тепелин ги истрабувал православните Сулиоти со својот калуѓер Самуил. Па како ? Тој сите си
ги убил. Како ? Едноставно- тој сите нив ги убил ! И тоа така што „едните живи ги одрал, другите живи
ги пекол, а најсреќните ги заклал. На жените им ги отворал стамаците вадејќи ги нивните плодови и
сечејќи ги на парчина“. Ваквата несреќа ги задесила и Македонци кои како православни морале да го
примат исламот, инаку им следела само смрт. Не смрт со куршум в чело, туку крвава смрт маченичка
албанска која до денес нашиот народ ја доживува. Само за потсетување на режењето на кожите на
мавровските работници, на нив ставање крст итн.- смрт за Православните.
10. Стр. 79: Не само што тој ги истребувал православните, нашиот православен род, тој ги
масакрирал и Французите. Тој наредил на мртвите да им се отсечат главите со нив да се направи
кула: „Утредента в зора е прикажан ужасен призор на Турко- Албанците на бојното поле, од главата
исечени од труповите на француските војници, подигнале пирамида...Се раскажува дека црниот
џелат кој ги сечел главите на тие несреќници исцрпен од уморот и задахот на крвта паднал на телата
на своите жртви и издахнал пред очите Алиеви. Али наредил да им се поштеди животот на осморица
француски офицери и на 147- мина војници и подофицери... овие несреќници биле натерани со
тепање да ги одерат главите и да ги засолат и да ги стават на своите плеќи во вреќите, кои ги
натовариле. Носејќи го тој ужасен трофеј се одведени во Јанина каде светината ги дочекала со
камења како криминалци. Оттаму се упатиле во Цариград по најоштрата зима и низ планините на
северна Грција: многу од нив не стигнале до крајот на патот, умирале од зимата, гладот и заморот.
Кога некој од тие вистински маченици би давал знак на слабост еден од придружбата би го фрлил на
земја, би му ја отсекол главата, која потоа би била фрлена во вреќата која ја носел некој од неговите
другари“. Цитат стр. 61
11. Освен Али-паша Јанински, злосторници биле и многу други паши врз Македонците во Македонија.
Сите тие биле водачи на прогонување на се македонско, православно, зашто многу е пишувано.
12. Брејслфорд (1905), на стр. 149, вели: „...Тешко е да се добијат статистички податоци, а селаните
не сакаат да прават обопштувања на оваа тема, но ќе ти кажат дека таа и таа албанска селска
населба била створена пред околу осумдесеттина години, или пак, дека некое село порано си ја
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поседувало сопствената земја и било населено само од ...(Православни), пред околу педесеттина
години се предало на некој си албански главешина. Оваа работа во западната половина на
Македонија продолжува постојано, барем веќе два-три века, а процесот се уште не е завршен.
Најзабабележително е на север, и во подрачјето кое некогаш било средиште на српскиот род...“.
13. Стр. 222: „...на 3-ти август, рускиот конзул во Битола, г. Ростовски...“ го убил еден Албанец. „...Ова
за период од четири месеци била втората жртва меѓу рускиот конзуларен персонал во Македонија
(првиот случај било убиството на Г. Стребина во Митровица) и се разбира преку тоа не можело да се
помине. Никој не помислувал да бара казнување на силеџиите кои биле одговорни за колежите во
Смрдеш и Битола, но како што еднаш ми забележа еден Македонец ‘Европската крв е скапа’...“.
Очигледен заговор врз Православните,браќа на Русите, чие православие еднаш мора да се истреби.
14. Затоа Рене Пинон кажува: „1906 година тетовската долина Полог имала една четвртина албанско
население и три четвртини бугарско (под султановата Бугарската егзархија во Цариград, Р .И.), само
четири години подоцна пропорците се обратни“, објаснувајќи го: „Заблагодарувајќи на својата пушка
Албанецот се дочепкал до земјата која му се допаѓала“.
Бидејќи Гегите не биле познати во 18 век, туку само во 19 век, што се среќаваат и кај Григор Прличев,
преѕверско би било да се обвинуваат Гегите како Азијати (Черкези, Татари...), затоашто тие меѓу Шар
Планина и Врање биле колонизирани само во 19 век. И следи Шкиптарите како војни лица во Преспа
извршиле злосторнички чин,а тогаш во Преспа немало никакви Шкиптари.Како што преспанците биле
само македонски православни браќа, истото било и со македонските православни браќа во Полог
15. Густав Вајганд (1895), на стр. 41, за во Охрид вели: ...Еден кројач „на некој Албанец му сошил
одело и кога овој се појавил кај кројачот, овој му рече дека може да му го предаде оделото само за
готовина оти има доста издатоци и оти е сиромашен. Поради ова Албанецот го обзеде страшен бес,
те извади пиштол и го опали спрема кројачот, и го спасило само тоа што пратилецот правовремено
го фатил Албанецот за рака и го подигнал во вис. Кројачот побегна во својот стан. Два дена после
овој случај била свадбата кај роднината на овој кројач, кој од страв не смеел да оди, ама тоа не му
пречело на Албанецот таму да се упати со оружје в рака. Љубезно го повикале да им биде гостин на
ручекот. Ладно одбил, се шетал во двориштето таму- ваму и на крајот седнал на прозорот откаде
можел да ги посматра жените и девојките како играат. Одеднаш се проломи пукањето а Албанецот
се оддалечи. Кројачевата ќерка и некои млади жени беа убиени, а некоја трета жена тешко ранета. И
додека денес овој човек шета неказнет низ Охрид, никој не може да смогне снага да го пријави.
Турската власт, која за целиот случај подробно е информирана, исто така молчи како заливена.
Таквата состојба е во Охрид, Дебар исто така, а во подрачјето на Елбасан владее исто така
несигурност и самоволие. Поради тоа се и случува толку полно христијани да ги напуштат овие
краеви, посебно Аромуните, кои се селата кон Бугарија и Романија“. Па така имотите се албански.
16.Имотите на Албанците до 1913 год. биле само присвоени православни имоти и затоа тие биле без
доказ за сопственост. Па на арамијата не му е потребен доказ-Р .Македонија има имиња со арамиско.
17. Бранислав Светозаревиќ пиши: „По Првата светска војна Македонците во Тетово се понадевале
дека со доаѓањето на српската власт на овие простори ќе се исправи дел од неправдата, но до тоа
не дошло, поточно, тие не добиле ниту морална ниту материјална сатисфакција. Имено, српските
власти по 1918 година со еден потег на перото ги озакониле сите поседи на Албанците во Полог кои
насилно ги презеле од Македонците во турскиот период. Србите им издале тапии на Албанците.
Според хрватскиот научник Рудолф Петровиќ ваквиот потег на српската власт во очите на
‘домашните Словени’, како што тој ги нарекува Македонците, значело легализирање на состојбата
што настанала со пљачкосување....“.
18 Злосторите на Албанците како фашисти и окупатори за време на Втората светска војна и потоа...
19 Во 2001 година Православните се убивани, масаркирани...и протерувани. Протераните дома не се
вратени. И потоа Македонците од Албанците бегаат..., а во општините кои се албански се робува.
20. Ништо не претставува трговијата со дрога и белоробје во однос на трговија со органи, воглавно
на православни, дури и на живи, за што е многу пишувано, дури поврзано и со обвинител во Хаг итн.
21. За Албанците Македонците биле христијани, а тие муслимани. Албанците за пописите и изборите
само тоа го тврдат. Па Албанците се познати како борци за исламот во Азија, и тие за него гинат итн.
На ова би требало да се надоврзат други автори со други извори кои за мене не се познати...
22. Арнаутите биле крволочни ѕверови со Турците, па со Фашистите, следеле и Комунистите (Тито,
Сталин, Мацетунг) и конечно со Капиталистите со НАТО. Па тие никогаш не биле сами за тие за било
што самостојно да одлучуваат, само за себе си сами да си одлучуваат- тие до денес се живо месо...
Risto Ivanovski Сулејман Реџепи: Македонскиот народ е див, затоа немаат идентитет и никогаш нема да го имаат
Овој народ, со кој што заедно живееме е див, беспримерно див. Затоа немаат идентитет и никогаш нема да го имаат…”,
изјави реис Сулејман Реџепи, поглаварот на Исламската верска заедница на Македонија за време на церемонијата на
поставувањето на камен темелникот на џамијата во скопското село Арнакија. Церемонијата се одржала на 14 март, а на
својот фејсбук-профил Реџепи го постави видеото пред два дена, пишува mkd.mk.
Тој во својот говор зборува за минатото на оваа џамија, кога, според него, еден македонски премиер од тоа време, со 60
килограми динамит ја урнал џамијата.
Во последно време со своите јавни настапи и постапки во ИВЗ реисот Реџепи како верски поглавар многу повеќе провоцира
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и предизвикува поделби.
Помала група на албански интелектуалци реагираат на ваквите негови постапки, но засега нема никакви реакции од партиите
на Албанците во Македонија, а очигледно е дека сега треба да реагираат државните органи за ширење етничка омраза.

ЕВРОПЈАНИТЕ СЕ ОДРОДЕНИ СЛОВЕНИ (и во Баштина Срба-Monumenta Serbica,на 09 април 2019)
Португалскиот јазик има темен вокал, сите француски јазици се со темен вокал, германскиот ä, ö, ü.
Следи ае, ое, уе- е темен вокал. Романскиот има темен вокал. Исто така, темен вокал има влашкиот
и шкиптарскиот јазик. Темниот вокал останал словенски, кого од српскиот јазик го исфрлил Вук
Караџиќ. Значи, Европјаните говореле со народен јазик кој бил само словенски јазик.
Лила Тос Ме радува Ристо што ова го пишуваш јавно. Јас го знаев ова одамна бидејќи шведскиот јазик има сличности со
германскиот а тука спаѓаат во таа сличност и темните вокали.Но она што е најинтересно за нас е тоа што нашата граматика е
многу слична со шведската. И тие имаат членувана и нечленувана именка како на маса, масата а на шведски е етт бурд и
бурдет или бурд , бурдет. Како и минато определено и минато неопределено време или идно време. И тие употребуваат
честичка само ние ја додаваме честитката ќе и викаме ќе одам а тие го употребуваат зборот ска кое има исто значење со
честитката ќе. На пр. Тие викаат јаг ска го а преведено на македонски има исто значење и значи јас ќе одам.

ВО ЕВРОПА И НАТО КАКО ФРАНЦИЈА 50% ФРАНЦУЗИ СО ФРАНЦУСКИ - АРНАУТИ МАЛЦИНСТВО
Кога САД и Европа со сила сакаат да ја внесат Р .Македонија, како предуслов што мора да се бара од
Македонците како мнозински народ (1.883.612 Македонци или 72,66%; 375.601 Арнаути или 16,70%со
Черкези и Татари како Геги 90% и Шкиптари само 10%), во Европа и НАТО ќе мора да важат истите
норми, со еден единствен државен јазик, а другите да се малцинства- само со свои граѓански права.
Како што во Франција се 50% Французи, чиј јазик е државен, истото мора да важи и за во македонска
Р .Македонија. Со тоа што Арнаутите се исламски=турски колонисти, кои немаат ништо со само наша
Р .Македонија, Арнаутите да бараат повеќе права од малцински, потврдуваат, тие се дрски, бандити...
кои сакаат да ја уништат само македонска Р.Македонија на Македонците, чиј јазик со свои говори од
постледено доба, кој бил Хомеров (словенски Пасоф- 1815, славо- македонски Чулкас- 1907) и само
македонски Киндер- Хилгеман, од кого произлегле сите словенски јазици, како што бил бугарскиот).
Па и следи турските Арнаути немаат доказ за сопственост на имот сè до 1913 година, кој бил грабнат
православен имот од Арнаутите со турски јазик без родови поради што тие си грешат со Хомеровите
радови. Со забраната на шкиптарскиот монголски јазик (Г.Мајер), ќе се спасат Македонците со својот
Хомеров јазик. Да не се изуми, во Шкиптарија службен е само шкиптарскиот, Србија српскиот, како и
во Бугарија и Грција... каде врз Македонците со векови се врши геноцид, а само да нема Македонци.
За Македонците во Европа и НАТО мора да важат истите норми кои важат кај соседите и во Европа.
Во колку во Европа и НАТО не важат истите норми и за Македонците, тие се злочинечки- бандитски.
АНГЛИЈА СОЗДАВАЧ НА ДВОРАСНИ АРНАУТИ КАКО ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ ) СО ШКИПТАРИ
Англија во борба против православна Русија со ист јазик со Балканците, а според Еремиј Русо, Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци, јазикот на Хомер (словенски
Пасоф- 1815, славо-македонски Чулкас- 1907 и само македонски Киндер со Хилгеман), се носители
на колонизирање на Азијати со кавказо бело кече,кавказки традиции...од кавказко-црноморие познати
како Черкези и Татари. 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 немало Геги (Черкери и
Татари) со бело капче од Кавказ. Черкезите во 1840 год. ги наведуваат Мекензи и Ирби. Борбата на
Англија против Русија продолжила. Г.Вајганд (1924) наведува: „После Кримската војна биле населени
околу 100.000 Татари и 500.000 Черкези...“. Ова било воглавно меѓу Шар Планина и Врање. Шових
вели околу 1 милион.... Г. Вајганд: „...Албанците во Македонија се населуваат постепено најповеќе тек
во претходниот век...“. Па Арнаутите (Геги со Шкиптари) во Македонија биле колонизирани во 19 век.
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 нивната број.
За Арнаутите имам напишано повеќе книги. Овде би ја наведил само: „Албанците во Р .Македонијасамо од 1780 година“ (2014), потврдено со нивни родови, наведено и од Шкиптарската академија итн.
Иако состојбата на сите им е позната, дека Арнаутите се воглавно Азијати, во Р.Македонија Геги се
90% и Шкиптари (Тоски) 10%, во Р .Македонија Арнаутите се малцинство испод 15% ( со здраствени
исправи), нивно обединување се врши со монголскиот шкиптарски јазик на најмалото малцинство во
Р .Македонија Шкиптари под 1,5, што е невиден злостор не само во Европа со соседство и во светот.
Следи овој геноцит врз Македонците на Англија со бандитската САД,Европа и НАТО мора да заврши.
Petar Petrov https://www.youtube.com/watch?v=m4pYiStgH24.
Petar Petrov https://www.youtube.com/watch?v=F9sBimrKnQY

АКО ЕВРОПА И НАТО НЕ ГО ЗАБРАНАТ МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК , ТИЕ СЕ ЗЛОЧИНЦИ
Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на Арнаутите, во 1795 година до
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солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите никогаш немало Албанци. Тој
во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата земја, по природа надарени со див
и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават ѕверски напади,
убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата
земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“.
Не случано, Православните не се плашеле толку од Турците отколку од крволочните Арнаути. И како
има спас од Арнаутите ? „... О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“ Како може тоа да се изврши ?
Тој што вон Шкиптарија ги населил,назад да си ги врати во Азија и Шкиптарија- носителите на злото...
За овие Арнаути „уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери“ да се залага САД, Европа и
НАТО, се потврдува, САД, Европа и НАТО „уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери...“.
Обединувањето на Арнаутите кои „уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери“, било дело
на масонот на Англија и католик Ј . Б .Тито и тоа само во СФРЈ , кој сакал да биде закопан во Ватикан...
За доказ дека обединувањето не било успешно, Арнаутите во Шкиптарија во 1997 година меѓусебно
се бореа јужните Шкиптари против дивите северни Геги, за неа да ја поделат. Пак, обединувањето на
Геги и Шкиптари ќе успее само заради исламот, кој не признава-л народи.Токму и затоа Арнаутите сè
до денес се најголеми борци за исламот во светот.Како потврда дека тие немале никакво национално
чуство, тие сè до 1913 година не биле национално свесни (Вилкинсон), не сакале свој јазик туку само
турски, и само како турци се селеле во Турција- тие до 1913 г. немаат доказ за сопственост на имот...
Нивното обединување како исламски дворасен народ, кој сака да владее и во Р.Македонија, иако тие
се под 15%, потврдува, тие не се однесуваат како народ, кој мора да има достоинство, туку само како
екстремни мухамедани, кои ништат сè православно. Ова се потврдува и што со сила и на мафијашки
начин, подржано од непријателите на православието и братската Русија ист народ со Македонците,
монголскиот шкиптарски јазик на најмалото малцинство во Р.Македонија Шкиптари под 1,5% да биде
втор државен јазик, бришејќи го македонскиот народ... Ова се гледо и од доказот, Арнаутите во наша
Р .Македонија се 100% турски колонисти, се залагаат на сила и силеџиство да ја внесат Р.Македонија
во Европа и НАТО, а не прифаќаат Арнаутите да бидат само турско малцинство во Р .Македонија, тоа
како што е во Франција со околу 50% Французи само со француски јазик, и овде во Р.Македонија тие
да се малцинство како не-французите во Франција и итн- кај нас 2 милиони жители 2 јазика, ѕверови.
Променување на уставот безброј пати само на штета на Македонците со Хомеров јазик, а во полза
на изродите на човечноста Арнаути, со векови истребувачи на сè православно и македонско, без
својот завршеток, а завршетокот ќе биде кога повеќе нема да има Македонцисо нивни јазик и
православие.
АРНАУТИТЕ КАКО ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И ШКИПТАРИ СЕ ДВА РАЗЛИЧНИ НАРОДИ И ЗАТОА
МЕЃУСЕБЕ НЕ ОПШТЕЛЕ , НЕ СТАПУВАЛЕ ВО БРАКОВИ И НЕ СЕ РАЗБИРААТ - ВРШАТ ...ГЕНОЦИД
Во Македонија немало Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари), колонизирани како Турци во последни
векови, претставени како Азијати Геги (Черкези и Татари) со кавказко бело кече и традиции- 90% и
Шкиптари со православен двоглав орел кој охридскиот архиепископ го носел на скиптарот, с=ш- 10%.
Бидејќи Гегите со Шкиптарите не општеле, па не стапувале во бракови и до денес меѓусебно не се
разбираат, Арнаутите=Одмедниците (Черкези, Татари и Шкиптари) не биле еден ист народ. Со тоа
што Шкиптарите се здружуваат со Азијатите (Черкезишта и Татаришта), шкиптарско достоинство на
националност никогаш и немало. Па затоа кај Вилкинсон се чита, Албанците во 1913 година немале
национално чуство и со прва школа само од 1924 година. Ова било само поради тоа што тие биле
Турци, сакале само турски школи и по 1956 само како Турци се селеле во својата Турција. Тие како
Турци до 1913 година немаат доказ за сопственост на имот, кој бил само оплачкан православен имот.
Се потврдува, Арнаутите биле само турски колонисти во Р .Македонија. Тие не се еден народ. Следи
тие во Шкиптарија во 1997 година меѓусебно се бореа јужните Шкиптари против дивите северни Геги,
за неа да ја поделат, а Азијатите (Гегите) и Европјаните (Шкиптарите) заговараат Велика Албанијадрскост. Нивното обединување било поврзано само поради исламот, кој не признава нации- без свое.
Нивното обединување би било со шкиптарскиот јазик кој бил дури монголски (татаро- турски, види Г.
Мајер), поради што Арнаутите си грешат со тн.словенски родови-турските јазици биле/се без родови.
Јазикот било дело само 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 година. Токму овој 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 шкиптарски јазик. Со него следело смрт за Хомеровит јазик,
со кого се одродиле Арбаните, со исламот Шкиптари од шкиптар, само чеда на Хомеровиот јазик кој

214
бил словенски (германски лингвист Пасоф- 1815, грчки лингвист Чулкас- 1907...) и македонски јазик
(Чулкас, Киндер- Хилгеман...), на кого говореле Критјани со рецки (руни) како и Русите (Г.Гриневич...).
Овој смртоносен јазик во Р.Македонија Арнаутите како Геги (Черкези, Татари) 90% и Шкиптари 10%
со сила на мафијашки начин го вклучуваат и како втор службен јазик, со кого ќе го заокружат својот
геноцидврз Македонците од време на Османите, Фашистите,Комунистите и Капиталистите од 2018 г.
Грција, Бугарија и Шкиптарија ги одродила Македонците. Па без забрана на монголскиот шкиптарски
јазик во Р .Македонија, Европа и НАТО конечно го дозавршуваат геноцидот врз Македонците-ѕверови.
ПОИМОТ БУГАРИН НЕМА НИКАКВО ЕТНИЧКО ЗНАЧЕЊЕ ТУКУ СЕЛАНЕЦ , ВУЛГАРНО ПРОСТО ...
Па само булг=булг=болг=волг=волк=Volk=фолк=полк до полка, и вулгар- латеин= народен-латински;
следи и вулгарно просто, гравот вулгарис и бактеријата за јогурт... Во прилогсе и Браќата Вулгарис,
кои најповеќе финансирале за државата Елада. Значи, поимот булгар=вулгар нема никакво етничко
потекло. Па бугарин селанец, кој угари-т на рид, спореди со Угарит во Западна Азија, преполна со
ридови: бугар=б угар. Се остава нивата на ридот како угар да се угарит. Следи бугарит да биде
кобилата неплодна (јалова) ...
Густав Вајганд наведува: „Булгаринот (наспроти Гркот) е глупав“. „Булгарска глава“ со што се
изразува за глупав. Тоа објазнува дека селанецот израстува без никако училишно образование и без
познавање на светот. За употребата на поимот булгар повеќе кај Ристо Ивановски: Средоземјето
прадомовина на Европјаните (1998); Бугарите биле Македонци, 2010 и др.
Во прилогсе наведува и она што го пиши Густав Вајганд: Македоците биле попаметни од Бугарите, а
за Бугари тој вели, тие биле Татари. Ова се потврдува и со споредбата меѓу Тоски (Шкиптари)
поинтелигентни во однос на Гегите (Черкези и Татари). Значи, тој разбира интелигентни Белци и
неинтелигентни Монголи.
Дали имало Македонци се потврдува со доказот што династијата Комнени биле Македонци (Ланге).
Па султаните (Османите) биле Комнени ( Јозеф фон Хамер), што го потврдил и лично Мехмед II, кој го
освоил Цариград (Ланге).Да се оспоруваат Македонците во 21 век е можно само од кутрите Бугари…!
БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА БИЛА СУЛТАНОВА ЗА СУЛТАНОВИ БУГАРИ НАСПРОТИ ГРЦИТЕ ОД НА
ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА КОЈА БИЛА УНИЈАТСКА ПОД ПАПАТА.КАТОЛИЧКИОТ СВЕТ СИ
СОЗДАЛО СУЛТАНОВО БУГАРСКО КНЕЖЕСТВО , ЧИИ ВОДАЧИ БИЛЕ ГЕРМАНЦИТЕ , СОЗДАВАЧИ
НА БУГАРСКА ДРЖАВА САМО ВО 1908 ГОДИНА, СО БУГАРСКИ НАРОД СО БУГАРСКИ КНЕЖЕВЕН
ЈАЗИК СО ГОВОР ОД ВАРНА-НЕГО НЕ ГО РАЗБИРАЛ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ,А РАЈКО ЖИНЗИФОВ БИЛ
ЛОШ ПОЕТ. СУЛТАНОВИТЕ ГЕРМАНСКИ БУГАРИ НЕ ГИ ПРИЗНАВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ЧИЈ ЈАЗИК
БИЛ ХОМЕРОВ , ПОТВРДЕНО САМО КАКО СЛОВЕНСКИ (ГЕРМАНСКИ ЛИНГВИСТ ПАСОФ - 1815...),
ПА САМО СЛАВО- МАКЕДОНСКИ (ГРЧКИ ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС- 1907) И МАКЕДОНСКИ (ГЕРМАНСКИ
ЛИНГВИСТИ КИНДЕР - ХИЛГЕМАН) ОД КОГО ПРОИЗЛЕГОЛ БУГАРСКИОТ. ДА ЖИВЕЕ ТАТАРСТАН
СО ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА - ТАА МАКЕДОНЦИТЕ КАКО МАКЕДОНЦИ ГИ УБИВАЛА, ЗАТВОРАЛА...
ДО КОГА ВО Р .МАКЕДОНИЈА НЕМА ДА СУМ ПОДОБЕН ЗА ИСТОРИИ И СО БИОЛОШКИ МЕТОДИ ?!
За поимот бугарин дека нема етничко значење сум наведувал во мноштво книги- тие биле пратени и
до Институтот за национална историја. Бидејќи моите книгими беа преку пошта назад вратени од по
ред 36- та книга, а досега сум објавил 107 книги, директор беше Тодор Чепреганов, од 36 - 107 книга
во ИНИ не постојат. Бидејќи ја трагав вистината, дали имало преселби на Словени северно од реката
Дунав, се убедив преселбите биле лага. Ова беше повод како 95- та книга по ред да ја објавам мојата
книга „Потеклото на тн.Словени- само тези и теории“, на 15.10.2016, и го заокружив моето пишување
дека словенските преселби се лага. На мое изненадување, од НУБ „Климент Охридски“ Скопје добив
писмо, со кое ми беше соопштено, мојата книга нема да биде ставена во катологот. Наспроти ова од
Скопје, Германската национална библиотека неа ја ставила, што важеше и со следните... Дали моите
книгиво Скопје и Битола се внесуваат во нивните каталози не ми е познато. Па тоа не е мој проблем.
Написот го сакаат 87 мина, го споделиле 17 мина,дадоа коментари 7 мина-само во моја ФБ - страна.
Калина Петровска Македонска Сами против себе со поданичкиот табиет на Македонецот интелектуалец на властите во
времето на нивното владеење. Ретки се храбрите како Ристо кои упорно преку научни истражувања им пркосат на дневните
политикантски лицемерни тајкуни. Ристо продолжи и ти посакувам успех. Вистината е како жива вода извира од секаде!!!
Delce Maksimoski Makedonikus zenitus se dodeka si MAKEDONEC ,CESEN I PRAVICEN COVEK I ZATOA STO SI
SPOSOBEN STRUCNAK SO DOKTORSKA DIPLOMA OD UGLEDEN SVETSKI UNIVERZITET.Ovaa vlast so takvi ne si saka
sorabotka bidejki so takvi luge ne moze da lazi, kradi i manipulira.
Олга Ташковска Вие вашето сте го сториле .
Gjorgji Trajkovski Се разбира дека не твој и наш проблем туку нивни.

Т.Н. ДОМОВИНА НА СЛОВЕНИТЕ СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ ВО ...2... ВЕК НЕ БИЛА НАСЕЛЕНА
Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ- Скопје, 2008, страна 86,
наведува: „Новиот византиски император Јустинијан II (685-695; 705- 711) во текот на 687/688 г.
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директно го насочил походот кон Македонија, кој резултирал со пробив до самиот град Тесалоника.
Кампањата завршила со трансформирање на околу 30.000 заробени Словени во Мала Азија...“.
Па ако би имало Словени, такви би имало и при „трансформирање на околу 30.000 заробени
Словени во Мала Азија“. Бидејќи Херодот...Прокопиј...не познавале живи суштества исправени на
две нозе Словени, такви никогаш и немало- тие се само лага.
Да не се изуми, Херодот, Платон, Тукидид... не познавале никакви Словени ниту Склавини. Херодот
говори за Скити северно од Црно Море, но не Словени и Склавини. Царот Адриан бил во
Македонската легија северно од реката Дунав, во зимата. Тој никаде не видел луѓе и животни. Па тие
немале вода за пиење- тие морале да го топат снегот. Со нив биле скитски коњаници. Скитите во
зимно време биле повлечено северно од Црно Море. Следи т.н. домовина на Словените северно од
вреката Дунав во ...2... век н.е. не била населена- Словените останале само 100% лага.
Бидејќи Склавини Римјаните сè до 5 век н.е. не познавале, Склавини сè до 5 век никогаш немало.
Ова говори, не се работело за Словени туку само за Склавини, а склава означувало област- тема на
тн.старо-грчки (коине), наследник на семитскиот староегипетски јазик, со кого и неговиот наследник
катаревуса од 1868 година не се разбира-л Хомеровот јазик- тој бил словенски (Пасоф- 1815), славомакедонски (Чулкас- 1907) и само македонски (Киндер- Хилгеман 2/2 на 20 век). Ова објаснува,
Македонците останале само домородцисо Хомеров јазик во 19 век прогласен за грчки- грчки лага.
Секако, ако склавините би биле словени, сите Склавини би морале да бидат само едно- Словени.
Меѓутоа, ова не е така: па склавинска бил цел Балкан, вклучително Епир на Власите со Шкиптарите...
Пелопонес...Романија, Австрија, Германија до реката Рајна итн. Бидејќи сите Склавини не смеат да
бидат Словените, тие се најголема лага. Еве го крајното прашање- зошто Склавините во Шпанија не
смеат да бидат Словени ? Така сакаат Германците ! Зошто постои темниот вокал, кој е само
тн.словенски, во португалскиот јазик, сите јазици во Франција, германскиот на словенот Лутер со кого
ги обединал Германците словенот Бизмарк, романскиот, влашкиот и шкиптарскиот јазик ? Па сите
тие биле/се одродени Склавини= т.н. Словени, а најстара Склавина во 6 век била Романија со
службен старословенски јазик во 16 век итн., а со романски јазик дело на Ватикан- латинизиран
словенски јазик (Вотсон). Значи, Словените 100% се лага. Поопширно во мојата прва книга
„Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998), како и во другите мои книги.
БИДЕЈЌИ СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ ДО 6 ВЕК НЕМАЛО СЛОВЕНСКО , СЛОВЕНИТЕ СЕ ЛАГА
Херодот (5 век п.н.е.)...Прокопиј (6 век н.е.) не познаваат било какви Словени. Првиот не познавал
ниту Склавини, а вториот говори за Склавини кои на Балканот се појавиле во 6 век н.е., а склава
била област на варварски=пелазгиски јазик (Херодот, Платон, Тукидид...), кој бил словенски Хомеров
јазик.
Бидејќи учиме дека домовина на Словените била северно од реката Дунав, за да се потврди дека тие
постоеле, северно од реката Дунав би морале да постојат материјални докази/наоди за таков народ.
За жал таков материјател доказ/наод никој во светот не пронашол, и ако некој било каков доказ/наод
пронајде, тој итно мора да добие Нобелова награда, или било која друга награда, макар и словенска
од непостоечките Словени. Пред себе ја имам збирката на наоди кои се изложени во музеите на онаа
Унгарија во Бидимпешта која со Романија би морале да бидат (пра)домовина на Словените како луѓе.
Пред себе ја имам збирката на Corvina Kiado (1985): Budapester Museen, Budapest . Во неа постојат:
урна од глина од 2 илјадолетие п.н.е.аналогиа од на Троја;сад...од крајот на 3 илјадолетие со потекло
од Месопотамија...; златен скитски елен од 2/2 половина на 6 век п.н.е.... од северниот брег на Црно
Море; бронзен бокал од 1 век п.н.е....египетска божица Исис...; диетренско стакло од почетокот на 4иот век пронајдено при ископините во Scekscard во ранохристијански саргофаг, што му припаѓал на
римската провинција Панинија; доцен римски раскошен шлем од 2-та половина на 4 век пронајден во
Дунав при правењето на Елизабетовиот мост во Будимпешта; златна почетница од крајот на 4 век и
почетокот на 5 век произведен во реонот Понтус; казан од бронза од крајот на 4 и почетокот на 5 век
пронајден во Тертел со потекло од северниот брег на Црно Море; аварски ременски јазици од 8 век;
чантова плоча од 10 век (оваа техника ја имало во јужна Русија- стара традиција, произлезена од
персиско- сасадската традиција); круна на византискиот цар Константин IX (Мономахос)...
Наодите се наведени по ред, како што се во збирката. Се потврдува, просторите северно од реката
Дунав, каде била т.н. (пра)домовината на Словените не била населена, а Скитите како коњари биле
повлечен северно од Црно Море, каде било потопло, но не и северно од реката Дунав. Наведеното
во Мемоарите на Царот Адријан (2 век), дека северно од реката Дунав не нашле луѓе и животни, веќе
тоа го напишал Херодот:во зима врне само снег, другиот дел само дожд, пустелија итн.Сè ова говори,
т.н.(пра)домновина на Словените во старата и новата ера...2...5 до 6 век не била населена со докази.
Со тоа што во т.н. (пра)домовина на Словените има наод од Аварите, а не од Словените, тие се лага.
Т.Н. ДОМОВИНА НА СЛОВЕНИТЕ , СЕВЕРНО ОД ДУНАВ, БИЛА УПРАВУВАНА ОД РИМЈАНИТЕ ОД
РИМ, НИКОМЕДИЈА И ЦАРИГРАД- МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ ... РУСИТЕ ...СЕ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК
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Херодот (5 век п.н.е.) ја посетил Скитија. Тој таму видел пусти и ненаселени простори. Во Мемоарите
на царот Адријан (2 век н.е.) тој говори за скитски водачи и скитски коњари, и тоа во т.н. домовина на
Словени кои никогаш и не постоеле. Па во неа царот ништо словенско не видел, туку сè било скитско.
Царот Диоклеција го прогласил за негов наследник, неговиот зет, Галериус. Бидејќи Константин бил
свесен дека тој ќе биде убиен од Галериус, нему му јавил, тој следниот ден ќа патува кај својот татко.
За тој да не биде убиен од потерата на Галериус, место следниот ден, со своите поитал истиот ден,
тој бегал со придружбата по долината Вардар- Морава- Дунав- Рајна... Тој никаде не видел никакви
Словени, ниту Склавини. Ова Константин нишлијата го пишува во своите писма, кои се познати. Да
се наведе, Диоклецијан го преместил Рим во Никомедија на Мраморно Море-Константин Цариград.
Готите бегале од Хуните. Вулвилас, во своите писма до царот пишува за страдањата на Готите. Тој
наведува, Готите добиле дозвола од Римјаните да се населат јужно од реката Дунав. Значи, Готите
добиле дозвола за своја преселба, но никако Словените. Ова било само поради тоа што Словените
никогаш не постоеле. И дури Улфилас пишува, преку понтонски мостови ја преминале реката Дунав,
зашто тие не само да биле забележани, туку за преминот на Римјаните им платиле. Заради тоа што
Римјаните биле алчни, Готите морале своето преминување и исхрана со продавање на своите деца
тоа да го направат. Тоа што вакво нешто не е забележано за некакви Словени, Словените се лага.
Готите преку понтонскитете мостови поминувале со скитски високи коњски коли, а Балканците како
белци се превезувале со волски коли. Па бидејќи домашно говедо имало на Балканот, кое станало и
европско, нашата буша за бушавост до опакиот Буш, со надносени рогови над глава, како што денес
се и европските говеда, роговите на Викинзите, Европјаните се со потекло од Балканот, а не обратно.
Бидејќи европското говедо било долгорогово како лира, и диво, кое на Балканот преминало само во
19 век, од т.н. домовина на Словените немало преселби на Балканот- келтскиот коњ бил балкански.
Г.Острогорски пишува, полуварваринот, значи еден родител склавин а еден родител римјанин, Фока
бил прогласен за цар. Тој бил во граничната единица на реката Дунав-двете страни биле управувани
од Цариград. Па и затоа и Аварите кого преминувале преку Дунав биле забележани,но не Словените.
И конечно: Friedhelm Winkelmann • Gudrum Gomolka- Fuchs, Frühbyzantische Kultur, Büchergilde Guterberg, 1987, Leipzig..., наведуваат, на Подунавјето сè било изградено од Римјаните, предмети,
садови ... градби, цркви и градови како Хераклеа- Битола итн. Значи, ништо немало што би било
словенско.
Според Еремиј Русо, Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци- јазик на
Хомер. Тој бил словенски (Пасоф- 1815), па славо- македонски (Чулкас- 1907) и македонски (Вернер
Хилгеман). Овој јазик не се разбира-л со коине (т.н. старо-грчки) како наследник на семитскиот јазик
староегипетски (Мартин Бернал), со наследникот катаревуса од 1868 година. Следи Македонците,
Србите...Русите...се со еден ист јазик, со ист православен календар и со повеќебожни традиции...
На Балканот се обожува Св. Трифун, кој бил Дионис- Дионис не се обожувал во Скитија (Херодот). Во
Скитија немало лоза за вино да се опијани Дионис=дианис=дианиш=пианиш- опианиш.Опиум=опи ум
бил познат во стар Египет- македонецот Еумен=е умен=ум мен=мин мина=луѓе. А лозата во Русија и
западно од неа ја нема-Европа до денес не е донаселена. Пишувањата на Херодот сè уште ни важат.
ВНИМАВАЈТЕ МАКЕДОНЦИ/КИ,ШТО ЌЕ НАПРАВИТЕ ЗА ИЗБОР ПРЕТСЕДАТЕЛ /КА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, ВО Р .МАКЕДОНИЈА ВЛАДЕЕ БАНДАТА НА ХАЗАРОТ СОРОС КОЈ НЕ СИ ГО ЗНАЕ - Л
ПОТЕКЛОТО СО ЈАЗИКОТ ЈИДИШ КОЈ ИМАЛ СЛОВЕНСКА СИНТАКСА, ФОНОЛОГИЈА ..., ОДЛУЧЕН
ДА ЈА УНИШТИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНЦИТЕ, МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, ТРАДИЦИИ
И СÈ ПРАВОСЛАВНО ЗАРАДИ ОДМАЗДАТА ШТО СКОПЈАНЕЦОТ ЈУСТИНИЈАН ГИ ИЗБРКАЛ СИТЕ
ЕВРЕИ ОД ЦАРИГРАД..., СО НЕГОВИТЕ БАНДИТИ ЗАЕВ , ДИМИТРОВ ... И АРНАУТИТЕ БЕЗ СВОЕ
ДОСТОИНСТВО И СЕКОГАШ ВО СЛУЖБА НА ОСМАНИТЕ , ФАШИСТИТЕ , КОМУНИСТИТЕ , СЕГА И
КАПИТАЛИСТИТЕ, ЗА КОИ ПИШИ СУЛТАНОТ СЕЛИМ III (1789- 1807), ДЕКА АРНАУТИТЕ „УШТЕ ВО
МАЈЧИНАТА УТРОБА СЕ ЗАДОЕНИ СО ЛОШИ НАМЕРИ , ДА ПРАВАТ ЅВЕРСКИ НАПАДИ, УБИСТВА ,
КРАЖБИ И ДРУГИ БЕЗАКОНИЈА НАД МИРНИТЕ ЛУЃЕ “, ДА ГО ПОСТАВАТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ ОНОЈ
УБИЕЦ КОЈ СЕГА Е ПРЕТСЕДАТЕЛ САМОВОЛНО ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДА ГИ ПОТПИШИ СИТЕ ОДЛУКИ НЕПОТПИШАНИ ОД ЃОРЃЕ ИВАНОВ, ЌЕ ЈА ОЗАКОНИ НЕГОВАТА
БАНДИТСКА НАРАВ , ЌЕ СЕ ФЕДЕРАЛИЗИРА САМО НАШАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОЈА
САМО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДНИ, СИТЕ ДРУГИТЕ СЕ КОЛОНИСТИ И ДОЈДЕНЦИ, ПА ТАКА
СОРОС, ЧЕДОТОТО НА ХАЗАРОТ РОТШИЛД...СО СВОЈАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА НАС ПОТПОЛНО ЌЕ
НЕ ИСТРЕБАТ- НЕГОВА Е НАТО И ЕВРОПА . ВЕ ПОТСЕТУВАМ, ОВДЕ ВЛАДЕАТ САМО БАНДИТИ !
Risto Ivanovski Зоран Ристески Македонец
April 17 at 1:19 AM
Пато масовно го немат � ��
�� �
Новинар: Набројте ми барем три работи што сте ги НАПРАВИЛЕ за Албанците.
Заев:
1.Автопати
2.Патишта

217
3 Секаде
Новинар: Кои ???
Заев: Автопатот Блаце
Новинар: Таму нема автопат � �
Заев: Добро, добро... пат регионалните, локалните...
Новинар: Још нема � �
Заев: Добро де ќе почне да се гради � �
��
� �
Новинар: А шта имате
Заев:
1.Патишта
2.Патишта
3 Насекаде...

Т.Н. СКЕНДЕРБЕГ БИЛ САМО ЧЕДО НА ОХРИДСКИОТ АРХИЕПИСКОП СО СТАРОСЛОВЕНСКИ
ЈАЗИК, СО ДВОГЛАВОРЕЛ НА ОХРИДСКИОТ СКИПТАР ...
Во книгата на ИНИ стои: „Во почетните годинина осмалиската доминација имало и примери на
присилно депортирање на домородното христијанско население. ...султанот Мехмед II Фатих, 1466
година, наредил во Инстанбул да бидат депортирани охридскиот архиепископДоротеј, заедно со
многу охридскиклерици и болјари, најверојатно поради нивното антиосманлиско дејствување за
време на востанието на Скендербег. Депортираните охриѓани во Истанбул формирале свое маало,
кое било наречено Охридско маало, а е регистрирано во пописот на населението на Инстанбул близу
еден век по депортирањето...“
Што бил т.н. Скендербег (Ѓорѓи Кастриот) ? Тој бил само чедо на охридскиот архиепископ, со
старословенски јазик, двоглаворел кој бил носен на скиптарот (с=ш) ... Па сета Арбанија била само
под Охридската архиепископија, а во 19 век дури под православната соборна црква Св.ДимитријаБитола. Неа ја краси православниот двоглаворел. Истото важи и за македонските цркви.
Што се Шкиптарите, кои ништат сè македонско и православно ? Само едно- изроди !
АНТИЧКИ=ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ СО АНТИЧКО БОЖЕСТВО КАБИРА ВО ХРИСТИЈАНСТВОТО
Институт за национална историја, Историја на македонскиот народ, ИНИ- Скопје, наведува:
„Македонија повторно се нашла во фокусот на настаните кога новиот византиски император Теодосиј
II (408- 450)...Пробивот на Хуните на Балканот го принудил византискиот двор да иницира нови
административни промени во текот на 448 г. со кои провинцијата Македонија била поделена на
Македонија Прима и Македонија Секунд. Интегрален дел од новата политика на Византија на
Балканот била и инцијативата за креирање нов култ на св. Димитрија во Тесалоника во средината на
V век. Тоа се реализирало преку креирањето нова легенда за св. Димитрија во Тесалоника, која
претставувала модификација на претходната Сирмиумска легенда за св. Димитрија со интегрирање
на религиските традициина античките Македонци во Тесалоника. Замената на претходното паганско
божество Кабира со новиот христијански херој била прифатлива за Македонците во периодот на
глобалната религиска транзиција, како начин за изразување на античките традиции и идентитет.
Новата византиска црковна политика била институционализирана со изградбата на црквата Св.
Димитрија во средината на V век, а тоа се одразило на постепеното слабеење на влијанието на
Римскиот викаријат во Тесалоника“.
Стои: „Замената на претходното паганско божество Кабира со новиот христијански херој била
прифатлива за Македонците во периодот на глобалната религиска транзиција, како начин за
изразување на античките традиции и идентитет“.
Според Либкерс Реаллексикон (1914), „...феникиско божество......поврзан со феникискиот Кадмос,
главно седиште на култот ама Самотраки (спореди Херодот 2, 51)...исто така взаемност со култот на
Деметра....Овде се нивни четири (делимично литургиски) имиња...богот (Дионис) е означен како
Кабирос“.
ВО XV И XVI ВЕК БУГАРИЈА БИЛА ПОД ОХРИД, ДУРИ КРАЛОТ КРУМ И ИВАН БИЛЕ МАКЕДОНЦИ А
БУГАРИЈА БИЛА МАКЕДОНСКА- БУГАРСКА ДРЖАВА 1908 Г . ЗА С È СТОП СО БУГАРИТЕ ЛАЖГОВИ
Во ИНИ се говори: „Со османлиското освојување Охридската архипепископија... Во почетокот на XV
век, користејќи ја благонаклоноста на централната османлиска власт, која била во судир со
Византија, Охридската архиепископија успеала да ја прошири својата јурисдикција над Софиската и
Видинската епархија, а до почетокот и во текот на XVI век и над Влашка и Молдавија, како и над
делови од Српската црква...“.
Секој држава со свој народ морала да има и своја црква- Бугарска црква немало. Па во ватиканскиот
препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил нарече н Rex. Macedoniae, а Иван Александар
Sanctus Iones Macedo. Македонски биле Софија (Ланге), а пак Пловдив бил главниот град на
Македонија итн. И сè ова говори Подунавјето било во Македонија,а таа се протегала до реката Дунав
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што се менало со Цојне (1808) во Балкански Полуостров. Па Булгари со Булгарската егзархија било
дело само на султанот со центар само во Цариград до центарот на Цариградската патријаршија.А
тогаш Грците и Булгарите не биле етнички народи туку црковните цариградски народи-без бугарска
држава од 1908 година и со јазик од 2/2 20 век (Х-Л.Штефан). Првиот бугарски јазик со говор од
Варна Григор Прличев не го разбирал-Рајко Жинзифов бил лош поет. Римјаните ( Ромејци) од Солун
Константин Филозоф и Методиј, Цар Самуил синот на Никола поставен за месник од Македонската
династија, брсјакот Григор Прличев кој го мразел бугарскиот јазик а и ги терал да пишуваат на
брсјачки, Гоце Делчев во Софија откопан и во Скопје презакопан како главен град на слободана
(Р)Македонија,негова желба, и другиМакедонцида бидат бугари, Бугарија била/е на лажгови.
НА 22.04.2019 ИМАМ 5000 ПРИЈАТЕЛИ БЕЗ БУГАРИ И БУГАРАШИ, БЕЗ ГРКОМАНИ И АРНАУТИ
Во неделникот „Дело“ наведував, дека Албанија била на Кавказ, наведувајќи ја картата на Страбо,
преземена од Ератостенес...Весникот редовно го читав...Тоа беше сè додека не се јави некој лекар
Иван Минев, кој работел во Германија. Бидејќи тој пишеше мноштво Македонцибиле Бугари, а без
тој тоа да го објасни, тие како припадницина султановата Бугарска егзархија со седиште само во
Цариград до седиштето на патријархот на Цариградската патријаршија чии припадницибиле Грцитој поим почнал да се употребува само со франкот Отон Први како навредливо име за Македонците
кои како Македонска династија, владееле со Јужна Италија, откаде се барало тие неа да ја напуштат.
Ова не било прифатливо, затоашто Македонците, според греики, од греи=дојди, не биле дојденци во
Јужна Италија, туку тие таму биле сопственици на православните простори. Не што ова не го спомна
лекарот, тој не истакна, православното население во Македонија ја прифатила султановата Бугарска
егзархија за црковнословенскиот јазик,службен во црквата, кого тие го разбирале,наспроти коине
како т.н. старо-грчки јазик, наследник на семитскиот старо-египетски, со потекло само од 300- та
г.п.н.е.
Јас редовно пишувам на ФБ - страниците- на 22.04.2019 имам 5000 ФБ - пријатели. Во нив не се сите
оние кои се Бугари и бугараши, Грци и гркомани, Арнаути (Черкези, Татари и Шкиптари) итн. Јас од
моите ФБ- написи досега сум објавил 3 книгисо преку 200 страни, формат А-4, ќе следи и 4-та книга.
Написот го сакаат 84 мина, го споделиле 14 мина,дадоа коментари 5 мина-само во моја ФБ- страна.
Т.Н.СКЕНДЕРБЕГОВОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО ЈУЖНА ИТАЛИЈА СО МАКЕДОНСКИ НОСИИ И ОРА
Во книгата на ИНИ се наведува: „Уште во најраниот период македонското население се вклучило и
во организираните оружени борби против османлиската власт. Во втората половина на XV век тоа
активно учествувало во востанието на Скендеребег. Востанието започнало 1443 година и зафатило
дел од македонската територија во пределот на Дебарската област. Едино од најзначајните
упоришта на востаниците бил Светиград (Коџаџик) во Дебарската жупа. Неколку значајни и големи
битки меѓу востаниците и османлиската војска се одиграле на територијата на Македонија, а во нив
учествувало и македонско православно население. Востанието конечно било задушено 1478 година.
По неговото задушување мнозина албански христијани и помал дел од македонското население
емигрирало во Јужна Италија, во Калабрија и на Сицилија“.
МТВ- Втора програма повеќе пати прикажуваше филм со носии и ора на оние кои „емигрирало во
Јужна Италија, во Калабрија и на Сицилија“. Тие останале само македонски, а никако на Албанците
со носии, игри...од Кавказјето со бела капа.
ШКИПТАРИТЕ КАКО ПОТПОЛНИ ОХРИДСКИ ИЗРОДИ СО ВЕКОВИ ОСТАНАЛЕ САМО ЛАЖГОВЦИ
Во ИНИ се говори: „Со османлиското освојување Охридската архипепископија... Во почетокот на XV
век, користејќи ја благонаклоноста на централната османлиска власт, која била во судир со
Византија, Охридската архиепископија успеала да ја прошири својата јурисдикција над Софиската и
Видинската епархија, а до почетокот и во текот на XVI век и над Влашка и Молдавија, како и над
делови од Српската црква. Во споменатиот век таа успеала да ја приклучи, иако само привремено, и
т.н. Италијанска епархија во која влегувале Апулија, Калабрија, Сицилија, Малта, Венеција и
Далмација.
Границата на Охридската архиепископија се менувала и зависела пред сè, од расположението на
властите кон неа. И покрај тоа што тие сè повеќе се стеснувале, а нејзините автономни права се
намалувале, сепак, во рамките на нејзините границипостојано останувале 9 митрополии и тоа:
Костурската, Пелагонско- битолската, Струмичката, Корчанско- Елбасанската, Бератската,
Воденската, Драчката, Гребенската и Сисанската, како и 5 епископства: Дебарско- кичевското,
Велешкото, Преспанското, Мегленското и Гора- мокренското“.
Се потврдува, сета Арбанија била под Охрид, Охридската архиепископија, чиј поглавар бил охридски
архепископ,на чиј скиптар=шкиптар имало православен двоглаворел кој ги краси македонските цркви,
што важело и со во Јужна Италија со наследници на само чедо на Охридската архиепископија Ѓорѓи
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Кастриот (т.н.Скендербег), наследник на имотот на Комнени, а и Комнен бил архиепископ. Сè ова се
истакнува со единствена цел да се потврди Шкиптарите се изроди на сè наше, лажговци сосе тапија.
АЛБАНЦИТЕ ВО 18 ВЕК БИЛЕ РАЗБОЈНИЦИ , БАНДИТИ, АРАМИИ...
Во книгата на ИНИ стои: „Од друга страна, во истиот период на територијата на Македонија
крстареле бројни разбојнички групи кои соработувале со државните службеници. Овие, претежно
албански арамиски дружини, составени од неколки стотици лица, правеле особено големи штети во
западните и централните делови на Македонија. Тие напаѓале патници, каравани, манастири,
влегувале во градовите и селата и бесмилосно пљачкале и убивале. Нивната моќ и смелост била
толку голема што тие често напаѓале и поголеми градови. Познато е дека во текот на 1711 година
околу 1.000 арамии од Мат (Албанија), со подршка на мутеселимот на Охрид, неколку пати ја
нападнале Битола. Кон овие банди сè почесто се придружувале и мартолозите кои, всушност, биле
должни да се грижат за мирот и кои требало да ги гонат разбојниците. Таков бил одметнатиот
мартолозбашија Хибетулах, кој шест годинитероризирал во Леринско, Воденско, Костурско,
Битолско и Прилепско сè додека не бил убиен (1771 г.) од страна на нерегуларните војски испратени
од централната власт. Меѓутоа, по неговото ликвидирање, припадниците на овие војски продолжиле
да го малтретираат населението во Битолско. Колкав бил размерот на овие разбонички активности
покажува и податокот дека бил запален и манастирот Рила (1778 г.), а во 1780 година албанските
арамии од областа Колоња го ограбиле манастирот Слепче во Битолско. Мерките што ги преземале
централната власт биле недоволни за да се спречат насилството, арамиството и општата
несигурност раширени низ цела Македонија“.
АЛБАНЦИТЕ КАКО РАЗБОЈНИЦИ ЈА УНИШТУВАЛЕ МАКЕДОНИЈА
Во книгата на ИНИ се говори: „Благодарение токму на овие арамиски групи кои, исто така, играле
улога и на наемни платени војски, на територијата на Македонија во XVIII век успеале да се
осамостојат неколку крупни феудалци. Околу Дојран, Петрич и Мелник се рашириле имотите на
фамилијата Абдил-ага Шабандеоглу, додека во Солунската област се осамостоиле семејствата на
Али- бег и на Исмаил- бег. Нивната власт била поткрепена од 6.000 Албанци- патеници. Во Охридско,
Дебарско и Скопско владеел одметнатиот скадарски феудалец Кара Махмуд-паша Бушатлија, во
Тетовско, Гостиварско и Кичевско власта ја контролирале т.н. тетовски паши, а во Охрид Џеладинбег. Еден од најмоќните одметнати феудалци на Балканот во ова време, чија власт се чуствувала во
југозападните краеви на Македонија, бил Али-паша Јанински (Тепеделенли) со седиште во Јанина.
Во 1788 година тој ограбил и уништил повеќе влашки населби во Епир, меѓу кои и познатиот град
Москополе, чии жители бегајќи пред неговите орди, се населиле во Битола, Крушево и Солун. Дури
во третата деценија од XIX век централната османлиска власт успеала да ја стави под контрола
ситуацијата, ликвидирајќинекои од овие моќници“.
АЛБАНЦИТЕ ЗЛОСТОРНИЦИ ВРЗ ДОМОРОДНИТЕ МАКЕДОНЦИ
Во книгата на ИНИ се наведува: „Анархичната состојба во Македонија и на Балканот уште повеќе ја
усложнувало и присуството на т.н. крџалии, односно планински разбојници, кои се криеле по
планините. Тие се рашириле на Балканот по војната што Османлиската Империја ја водела со
Австрија и со Русија во периодот од 1787 до 1792 година. Во Македонија свои засолништа имале на
Шар Планина, Скопска Црна Гора, Родопите, Огражден и на Плачковица. Овие групи, составени
главно од воени дезертери, биле добро вооружени и многубројни, достигнувајќи понекогаш бројност и
до 7.000 луѓе. Нивни цели на напад биле села, градови, манастири и сите оние места каде што
можело да се дојде до богат плен. Во текот на 1792 година група од 2.000 крџалии од Дебарско првин
ја ограбиле Прилепската каза, а потоа градовите Велес ин Штип. Во кодексот на струшката црква Св.
Ѓорѓија стои запис дека во Струга дошле близу 3.000 крџалии со војската на локалните ајани, вршејќи
големи зулуми. Ваквата анархична ситуација во османлиската држава продолжила и во првите
децении од XIX век, сè додека државните реформи, до извесен степен, не ја смириле ситуацијата“.
ВО 1689 ВО МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО АРНАУТИ. КАКО ШТО ЗАВРШИЛ КАРПОШ ИСТО ...2001... ГОД.
Во ИНИ се истакнува: „ Едно од најкрупните оружени востанија на територијата на Македонија во
класичниот османлиски период било Карпошовото востание...Главно упориште на таа територија
била касабата Крива Паланка. Но веќе во ноември османлиската војска извршила решавачки напад
против Австријците и против востаниците на Карпош. На чело на овие војски се наоѓале сераскерот
Коџа Махмуд- паша и ханот на кримските Татари Селим Гирај...тие ги поразиле востаниците,
заробувајќи го притоа и Карпош. Оттука, Селим Гирај со војската се упатил кон Скопје, во кој влегол
без борба...Востанието било задушено а Карпош, во почетокот на декември 1689 година, по наредба
на Селим Гирај, бил погубен во Скопје. Востанието на Карпош претставувало прв позначаен обид на
македонското христијанско население да се спротистави на осмалиската власт...“.
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Во 1689 година во Македонија немало Татари како Арнаути (Татари, Черкези и Шкиптари). Како што
завршил Карпош на кол, а и други со сечење, режење, дерење... истото се случува со векови, па дури
со вадење на органи на Православни од Арнаутите=Одметниците, познати како убијци од задгрб,
ножаџии, режачи итн.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ !

( Велигден беше на 28.04.2019)

Написот го сакаат 221 мина, го споделиле 1 мина,дадоа коментари 81 мина-само во моја ФБ- страна.
СУЛТАНОВОТО БУГАРСКОТО КНЕЖЕСТВО ОТСЕКОГАШ ПРОТИВ САМОСТОЈНА МАКЕДОНИЈА
Во книгата на ИНИ стои: „Крестенското востание е првото сериозна и помасовна македонска
националнореволуционерна ослободителна и државнотворна пројава во деветнаесетиот век. Во
врска со целите на востанието неговото раководство дошло во остар судир со оние што диригирале
од Софија. ‘Штабот на востаниците македонски’ сметал дека целта на востанието би требало да
биде ослободување на Македонија, а Софискиот комитет инсистирал да се крене врева со оружје
како протест против решението во Берлин Македонија да биде ‘откината’ од санстефанска Бугарија.
Во основа поради тие причини настанал судир меѓу раководството на Македонското востание
(внатрешните) и тие што сакале да ги насочуваат и раководат акциите од Бугарија (надворешните).
Комитетските фактори во Бугарија, меѓу кои важна личност бил познатиот митрополит Натанаил,
решиле да го преземат водството над востанието преку разни интригии убиства. Беровски бил
уапсен а војводата Стојан подло убиен, било формирано и ново раководство, но раздорот што бил
предизвикан во востаничката средина и непријателскиот однос на комитетите во Бугарија спрема
ослободителниот карактер на движењето, како и некои други сериозни причини, придонесле
востанието во април- мај 1879 година да биде задушено“. (Димитар Поп Георгиев- Беровски, Р .И.)
Како што не успеало Првото востание не успеало и Илинденското- дело на Бугарија.
Бугарска држава со свој народ немало сè до 1908 година- таа била само германско дело.
„Најхрабро во тој поглед постапил Јане Сандански. На банкетот на бугарската војска во Солун, тој во
својата здравица без страв се заложил за автономија на Македонија. Но, и тоа завршило само како
инцидент кој, повеќе од сигурно, го зголемил контото на гневот против залагањето на Јане за
независна Македонија, заради што и бил убиен на 21 април 1915 година по наредба на Фердинант“.
Па Јане Сандански останал најголем непријател на Бугарите и бугарашите- изроди.
„Во ‘За македонцките работи’ Крсте Петков Мисирков аргументирано го докажува и го брани
постоењето на македонската нација и го истакнува барањето за афирмација и за употреба на
македонскиот јазик како литературен јазик на македонскиот народ. Книгата се појави при крајот на
1903 година во Софија. Таа била пречекана жестоко непријателски од противниците на самостојна
Македонија, запленета и уништена, а авторот, душмански и физички нападнат, бил принуден да
избега во Русија. Сепак, извесен број примероци од книгата биле растурени и спасени за во 1945
година таа да послужи како основа при прифаќањето и озаконувањето на македонскиот јазик и
правопис“.
Бугарски непријатели биле ...Кочо Рацин...Блаже Конески...- тие твореле на македонски. Сè што е на
македонски јазик Бугарија сака-ла да уништи- без македонско !
Бидејќи за Бугарија не постои македонски народ и македонски јазик, таа на Македонците им останала
непријател број 1. Бугарија како таква непризнавајќи го македонскиот јазик, таа во Р .Македонија сака
да го наметне својот бугарски јазик. Само таа не знае, со кој јазик македонскиот народ да го
бугаризира: со првиот јазик со говор од Варна, кој доволно Григор Прличев не го познавал, а Рајко
Жинзифов бил лош поет; или со вториот од 2/2 на 20 век како западен поразбирлив за нас
Македонците. Па Бугарија во 2/2 на 20 век самата си ги помакедончила Бугарите. За да нема збрки,
граѓаните на Татарстан нека си фрлат ждрепка и сами да одлучат !
БУГАРИЈА НИКОГАШ НЕМАЛА САМОСТОЈНА ЦРКВА , А ЦРКВА =НАРОД, БЕЗ БУГАРСКИ НАРОД
Бидејќи Источноторимско Царство било во судир со Истокот, тоа им овоазможило на владетелот на
Бугарија (на Габорис габор на Габорите=Татарите) да имаат своја Бугарска црква. Бидејќи цар можел
да биде само Цариградскиот цар, царот си го намудрил бугарскиот цар: царот од Цариград на царот
на Бугарија му дозволил тој да има поглавар на црквата, но тој нему не му дозволил, поглаварот да
биде под него- самостоен. Всушност, бугарскиот владетел бил изигран, неговиот поглавар дури не го
ставил под себе, туку под патријархот на Цариградската патријаршија, кој бил директно под царот од
Цариград. И со тој чин, бугарскиот владетел со Бугарската црква му биле потчинети на Царигадскиот
патријарх, кој бил директно под царот во Цариград. Исто така, директно под царот од Цариград бил и
архиепископот на Охридската архиепископија. Следи Цариградската патријаршија, како и Охридската
архиепископија, биле самостојни и за времето на Василиј II Македонски. Бидејќи никогаш Бугарската
црква не била под царот во Цариград, никогаш Бугарите немале самостојна црква-само црква=народ.
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И од почетокот на XV век... под Охридската архиепископија биле Софиската и Видинската епархија...
Секој држава со свој народ морала да има и своја црква- Бугарска црква немало. Па во ватиканскиот
препис на Манасиевиот летопис стои: ханот Крум бил нарече н Rex. Macedoniae, а Иван Александар
Sanctus Iones Macedo. Македонски била Софија (Ланге), а Пловдив бил главниот град на Македонија
итн. И сè ова говори Подунавјето било во Македонија.Следи таа се протегала до реката Дунав што се
менало со Цојне (1808) во Балкански Полуостров.Па Булгарите со својата Булгарската егзархија било
дело само на султанот со центар во Цариград до на центарот на Цариградската патријаршија. Затоа
тогаш Грците и Булгарите не биле етнички народи туку црковните цариградски народи- без бугарска
држава до 1908 година и со јазик од 2/2 20 век (Х-Л.Штефан). Следи првиот бугарски јазик со говор од
Варна Григор Прличев не го разбирал- Рајко Жинзифов бил лош поет. Римјаните (Ромејци) од Солун
Константин Филозоф и Методија, Цар Самуил синот на Никола поставен за месник од Македонската
династија, брсјакот Григор Прличев кој го мразел бугарскиот јазик и затоа тој ги терал да пишуваат на
свој брсјачки, Гоце Делчев во Софија откопан и во Скопје презакопан како главен град на слободната
(Р)Македонија, негова желба, и другиМакедонцида бидат Бугари, Бугарија била/е само на лажгови.
ШТО БИЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПО НАЦИОНАЛНОСТ ? ДОКАЗ СО БЕЛИ МУГРИ НА КОЧО РАЦИН !
Радио Скопје повеќепати ја прикажуваше снимката во која говореше Црногорецот Велко Влаховиќ,
како претставник на југословенската држава, на Претседателот на Бугарија му ја врачил книгата Бели
Мугри на Кочо Рацин. Таа за Георги Димитров беше најголема радост што неговите Македонци на чиј
род тој му припаѓаше имал таков автор. Излишно би било јас да пишувам што во снимката говори за
тој настан немакедонец. Следи Радио Скопје (Македонско Радио) снимката да им ја престави на оние
за кои таа била наменета, Македонците, како снимка и напишана. Тој Георги Димитров како великан
на македонскиот народ е носител да го убеди Сталин, тој да се зафати со македонското прашање, а
со тоа да прекине да важат руски царски врски со на европските царски семејства да се бриши сè што
е наше македонско, значи и негово македонско кое тој го чуствуваше за свое. Со него се заврши сета
македонска историја која нема ништо заеднички со бугарската, што беше чинот посмртните остатоци
на Гоце Делчев од Софија преку Пиринскиот дел на Македонија, долж (Република) Македонија, да се
пренесат во слободниот дел на Македонија, што беше во Скопје- по Вторасветска војна прогласен за
главен град...За жал, за него не се најде соодветно место во македонската историја и музеи. За доказ
дека како него се нема родено Македонец е тоа што Бугарија неговиот мавзелеум го уништи, и денес
тој во Бугарија се обвинува како најголем борец за Македонија за нејзините Македонци, што не важи
кај нас во Р.Македонија. Дали во Бугарија имало друга личност која им укажала на Бугарите дека ние
Македонците сме само Македонци, никако друго ? Тоа бил Желјо Желев- тој во Бугарија им изјавил,
ако Македонците ги наречете Бугари ќе бидете натепани. Еве го и доказот со моите Битолчани од кои
никогаш не сум се одделувал- бугарските туристи патувале низ Битола за Охрид. На подножјето на
Баба Планина правеле починка кај Бегова Чешма, таму да се одморат, вода напијат и наполнат, како
и да се поизмијат. Постарите генерации паметат, Бугарите кај Бегова Чешма повеќепати беа тепани,
што беше само заради тоа што тие им солеле памет на Македонците дека тие биле Бугари, а нашите
никогаш не сакале да бидат Бугари Татари со коњска опашка, а такви биле само Заев, Димитров итн.
Petar Petrov Точно така, Георги Димитров си беше МАКЕДОНЕЦ, од македонско бежанско семејство со потекло од
солунскиот крај.
Како Генерален Секретар на КОМИНТЕРНАта успеа да ги наговори комунистичките првенци да ја ПРИЗНААТ
МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА, што српските комунисти никако не сакаа да го направат, си останаа британски слуги
засекогаш, а 1948 година тоа и го докажаа.
Треба да се напомене дека Георги Димитров имаше преголема поддршка од Георги Максимилијанович Маленков, заменикот
на Сталин, Премиер на СССР и Министер за Индустрија на СССР.
Георги Маленков си беше исто така Македонец по потекло, од познатиот род Маленко од Охрид. Неговите предци
емигрирале од Отоманската Империја во Руската Империја.

ГЕНОЦИДОТ НА АЛБАНЦИТЕ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ- МАКЕДОНЦИТЕ ДА ГИ ТУЖАТ АЛБАНЦИТЕ
Албанците се дворасно- двоконтинентални претставени од Геги воглавно Азијати (Черкези и Татари),
колонизирани во последните векови, и Шкиптари (Тоски) 100% одродени тн.Словени со сите- нашите
тн.словенски гласови, македонското ѕ, со презимиња кои завршуваат со брсјачкото дативно у како и т
за трето лице еднина, а и гласовите на Вук Караџиќ-тој творел во 19 век. Се потврдува, шкиптарскиот
јазик бил само нов, а и мешан- според Г.Мајер јазикот содржел татаро- турски елементи (монголски).
Тие 90% Геги со 10% Шкиптари ги обединал со шкиптарскиот јазик само Ј . Б.Тито во СФР Југославија.
1. Хенри Ноел Брејслфорд (1905), Македонија, Култура, Скопје, 2003, на стр. 149, пиши: последните
два века имало постојано движење на Албанците- муслимани кон Исток.Полумесечина на Албанците
повеќе им донела „отколку што изгубиле под Крстот“. Албанците со крадење станале нај-богати.
2. Стр. 342: „Споредбата меѓу Курдите и Албанците е секако толку очигледна што довело до општ
впечаток дека Албанците се свирепи фанатици кои ги истребуваат своите соседи-христијани,
потчинувајќи и се на својата религиозна омраза. Ова тешко би можело да се каже дури и за
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Курдите ... Но тие секако станаа орудие на едно движење на фанатизмот и сторија се што е во нивна
моќ за да го заслужат името...“.
3. Според Зупанчиќ, „Албанците, од времето од кога се знае за нив,па до денес,не знаат за заедничка
организација и за единствена идеја, а во поглед на културата, веројатно, стојат на ист степен, на кој
биле уште пред Христовото родување, а можеби, и на уште пониско ниво“. Авторот ги споредува со
Дивите Курди и со Кавказките племиња. Тие не сакале да работат, никако во земјоделството. „Ако не
можат да крадат, тогаш лежерно живееле како ѓавази или како вратари со накитени униформи и
блескави оружја. Сè, само не некоја потешка работа“.
4. Албанците биле/се само турски-исламски тн.народ, најкрволочен врз домородците-Православните.
Ова се потврдува според авторите. Таков бил Г.Вајганд- населението повеќе ги сака Турците отколку
Албанците. Според него, најѕверски биле Черкезите и Татарите, страв и трепет каде што тие дојдат...
5. Па еве што пишело француското чедо: Виктор Берар вели: „Преводувањето на ислам не било дело
на владата туку на големите поседници. Околу половината на 18. цели покраини биле обрезани со
наредбата на албанските бегови... Словените кои живеат покрај Преспанското Езеро добиле наредба
околу 1740 година во тек на три дена да се потурчат. Албанците биле најголеми посланици на полето
на исламизацијата“. Сите кои не го прифатиле исламот, следел само ножот и пушката на Албанците.
6. Во книгата на ИНИ стои: „Од друга страна, во истиот период на територијата на Македонија
крстареле бројни разбојнички групи кои соработувале со државните службеници. Овие, претежно
албански арамиски дружини, составени од неколки стотици лица, правеле особено големи штети во
западните и централните делови на Македонија. Тие напаѓале патници, каравани, манастири,
влегувале во градовите и селата и бесмилосно пљачкале и убивале. Нивната моќ и смелост била
толку голема што тие често напаѓале и поголеми градови. Познато е дека во текот на 1711 година
околу 1.000 арамии од Мат (Албанија), со подршка на мутеселимот на Охрид, неколку пати ја
нападнале Битола. Кон овие банди сè почесто се придружувале и мартолозите кои, всушност, биле
должни да се грижат за мирот и кои требало да ги гонат разбојниците. Таков бил одметнатиот
мартолозбашија Хибетулах, кој шест годинитероризирал во Леринско, Воденско, Костурско,
Битолско и Прилепско сè додека не бил убиен (1771 г.) од страна на нерегуларните војски испратени
од централната власт. Меѓутоа, по неговото ликвидирање, припадниците на овие војски продолжиле
да го малтретираат населението во Битолско. Колкав бил размерот на овие разбонички активности
покажува и податокот дека бил запален и манастирот Рила (1778 г.), а во 1780 година албанските
арамии од областа Колоња го ограбиле манастирот Слепче во Битолско. Мерките што ги преземале
централната власт биле недоволни за да се спречат насилството, арамиството и општата
несигурност раширени низ цела Македонија“.
7. Во книгата на ИНИ се говори: „Благодарение токму на овие арамиски групи кои, исто така, играле
улога и на наемни платени војски, на територијата на Македонија во XVIII век успеале да се
осамостојат неколку крупни феудалци. Околу Дојран, Петрич и Мелник се рашириле имотите на
фамилијата Абдил-ага Шабандеоглу, додека во Солунската област се осамостоиле семејствата на
Али- бег и на Исмаил- бег. Нивната власт била поткрепена од 6.000 Албанци- патеници. Во Охридско,
Дебарско и Скопско владеел одметнатиот скадарски феудалец Кара Махмуд-паша Бушатлија, во
Тетовско, Гостиварско и Кичевско власта ја контролирале т.н. тетовски паши, а во Охрид Џеладинбег. Еден од најмоќните одметнати феудалци на Балканот во ова време, чија власт се чуствувала во
југозападните краеви на Македонија, бил Али-паша Јанински (Тепеделенли) со седиште во Јанина.
Во 1788 година тој ограбил и уништил повеќе влашки населби во Епир, меѓу кои и познатиот град
Москополе, чии жители бегајќи пред неговите орди, се населиле во Битола, Крушево и Солун. Дури
во третата деценија од XIX век централната османлиска власт успеала да ја стави под контрола
ситуацијата, ликвидирајќинекои од овие моќници“.
8. Во книгата на ИНИ се наведува: „Анархичната состојба во Македонија и на Балканот уште повеќе
ја усложнувало и присуството на т.н. крџалии, односно планински разбојници, кои се криеле по
планините. Тие се рашириле на Балканот по војната што Османлиската Империја ја водела со
Австрија и со Русија во периодот од 1787 до 1792 година. Во Македонија свои засолништа имале на
Шар Планина, Скопска Црна Гора, Родопите, Огражден и на Плачковица. Овие групи, составени
главно од воени дезертери, биле добро вооружени и многубројни, достигнувајќи понекогаш бројност и
до 7.000 луѓе. Нивни цели на напад биле села, градови, манастири и сите оние места каде што
можело да се дојде до богат плен. Во текот на 1792 година група од 2.000 крџалии од Дебарско првин
ја ограбиле Прилепската каза, а потоа градовите Велес ин Штип. Во кодексот на струшката црква Св.
Ѓорѓија стои запис дека во Струга дошле близу 3.000 крџалии со војската на локалните ајани, вршејќи
големи зулуми. Ваквата анархична ситуација во османлиската држава продолжила и во првите
децении од XIX век, сè додека државните реформи, до извесен степен, не ја смириле ситуацијата“.
9. Во ИНИ се истакнува: „ Едно од најкрупните оружени востанија на територијата на Македонија во
класичниот османлиски период било Карпошовото востание...Главно упориште на таа територија
била касабата Крива Паланка. Но веќе во ноември османлиската војска извршила решавачки напад
против Австријците и против востаниците на Карпош. На чело на овие војски се наоѓале сераскерот
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Коџа Махмуд- паша и ханот на кримските Татари Селим Гирај...тие ги поразиле востаниците,
заробувајќи го притоа и Карпош. Оттука, Селим Гирај со војската се упатил кон Скопје, во кој влегол
без борба...Востанието било задушено а Карпош, во почетокот на декември 1689 година, по наредба
на Селим Гирај, бил погубен во Скопје. Востанието на Карпош претставувало прв позначаен обид на
македонското христијанско население да се спротистави на осмалиската власт...“.
Во 1689 година во Македонија немало Татари како Арнаути (Татари, Черкези и Шкиптари). Како што
завршил Карпош на кол, а и други со сечење, режење, дерење... истото се случува со векови, па дури
со вадење на органи на Православни од Арнаутите=Одметниците, познати како убијци од задгрб,
ножаџии, режачи итн.
10. Арнаутите биле Одметници. Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите
на Арнаутите, во 1795 година до солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за
Османите никогаш немало Албанци. Тој во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на
мојата земја, по природа надарени со див и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со
лоши намери, да прават ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие
го уништуваат најубавиот дел од мојата земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните
дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на
побединците..!“. Ова што го напишал султанот, тоа важело не само во 19 век, тоа било и во 20 век.
11.Grizebach, Reise durch Rumelien und nach Brusse im Jahre 1839, Bd. II, Götingen, 1841, 305...пиши за
Арнаутите е само див и полудив и агресивен народ,(само за) пакости, убиства и грабежи...претпочита
безвластие и беззаконие.(Па тие се само) диви луѓе, диви орди, полу диви разбојници и стралишта со
карактеристична дива црта...Ова се совпаѓа со она што го пиши Густав Вајганд (1924),Гегите во
однос на Тоските се понеинтелегентни, диви и разбојници. Нивни водачи во се останале
Тоските.Бидејќи во се биле најбитни водачите, на водачите им следат многу подолги и пожестоки
казни за сите злостори.
12. Густав Вајганд (1895), Аромуни, Белград, 1995, на стр. 39, наведува: „Еден ден...во Струга, каде
бевме следниот ден...Расположението на муслиманите спрема христијаните, а посебно спрема
странците, е сосем другчие отколку во Македонија или на брегот. Овдешните муслимани најчесто се
Албанци. Меѓу нив има мошне малку Турци. Овие Албанци се сирови, осиони луѓе кои себе си
дозволуваат секое злодело спрема христијаните да остане неказнето, додека турската власт од
страв од слабост и страв, а и затоа што не сакаат да ги расипуваат односите со влијателните бегови,
сите тие мирно посматраат...“. Ова се совопаѓа и што Г.Вајганд (1924) во „Македонија“ пиши, народот
повеќе ги сака Турците отколку Албанците кои сеат страв и ужас,потврдено од Султан Селим и други.
13. Remerand Gabriel, Ali de Tabelen, pacha de Janina 1744- 1822, Paris, 1928, на стр. 68 пиши, како
Али- паша Тепелин ги истрабувал православните Сулиоти со својот калуѓер Самуил. Па како ? Тој
сите си ги убил. Како ? Едноставно- тој сите нив ги убил ! И тоа така што „едните живи ги одрал,
другите живи ги пекол, а најсреќните ги заклал. На жените им ги отворал стамаците вадејќи ги
нивните плодови и сечејќи ги на парчина“. Ваквата несреќа ги задесила и Македонци кои како
православни морале да го примат исламот, инаку им следела само смрт. Не смрт со куршум в чело,
туку крвава смрт маченичка албанска која до денес нашиот народ ја доживува. Само за потсетување
на режењето на кожите на мавровските работници, на нив ставање крст итн.- смрт за Православните.
14. Стр. 79: Не само што тој ги истребувал православните, нашиот православен род, тој ги
масакрирал и Французите. Тој наредил на мртвите да им се отсечат главите со нив да се направи
кула: „Утредента в зора е прикажан ужасен призор на Турко- Албанците на бојното поле, од главата
исечени од труповите на француските војници, подигнале пирамида...Се раскажува дека црниот
џелат кој ги сечел главите на тие несреќници исцрпен од уморот и задахот на крвта паднал на телата
на своите жртви и издахнал пред очите Алиеви. Али наредил да им се поштеди животот на осморица
француски офицери и на 147- мина војници и подофицери... овие несреќници биле натерани со
тепање да ги одерат главите и да ги засолат и да ги стават на своите плеќи во вреќите, кои ги
натовариле. Носејќи го тој ужасен трофеј се одведени во Јанина каде светината ги дочекала со
камења како криминалци. Оттаму се упатиле во Цариград по најоштрата зима и низ планините на
северна Грција: многу од нив не стигнале до крајот на патот, умирале од зимата, гладот и заморот.
Кога некој од тие вистински маченици би давал знак на слабост еден од придружбата би го фрлил на
земја, би му ја отсекол главата, која потоа би била фрлена во вреќата која ја носел некој од неговите
другари“. Цитат стр. 61
15. Освен Али-паша Јанински, злосторници биле и многу други паши врз Македонците во Македонија.
Сите тие биле водачи на прогонување на се македонско, православно, зашто многу е пишувано.
16. Брејслфорд (1905), на стр. 149, вели: „...Тешко е да се добијат статистички податоци, а селаните
не сакаат да прават обопштувања на оваа тема, но ќе ти кажат дека таа и таа албанска селска
населба била створена пред околу осумдесеттина години, или пак, дека некое село порано си ја
поседувало сопствената земја и било населено само од ...(Православни), пред околу педесеттина
години се предало на некој си албански главешина. Оваа работа во западната половина на
Македонија продолжува постојано, барем веќе два-три века, а процесот се уште не е завршен.
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Најзабабележително е на север, и во подрачјето кое некогаш било средиште на српскиот род...“.
17. Стр. 222: „...на 3-ти август, рускиот конзул во Битола, г. Ростовски...“ го убил еден Албанец. „...Ова
за период од четири месеци била втората жртва меѓу рускиот конзуларен персонал во Македонија
(првиот случај било убиството на Г. Стребина во Митровица) и се разбира преку тоа не можело да се
помине. Никој не помислувал да бара казнување на силеџиите кои биле одговорни за колежите во
Смрдеш и Битола, но како што еднаш ми забележа еден Македонец ‘Европската крв е скапа’...“.
Очигледен заговор врз Православните,браќа на Русите, чие православие еднаш мора да се истреби.
18. Затоа Рене Пинон кажува: „1906 година тетовската долина Полог имала една четвртина албанско
население и три четвртини бугарско (под султановата Бугарската егзархија во Цариград, Р .И.), само
четири години подоцна пропорците се обратни“, објаснувајќи го: „Заблагодарувајќи на својата пушка
Албанецот се дочепкал до земјата која му се допаѓала“.
Бидејќи Гегите не биле познати во 18 век, туку само во 19 век, што се среќаваат и кај Григор Прличев,
преѕверско би било да се обвинуваат Гегите како Азијати (Черкези, Татари...), затоашто тие меѓу Шар
Планина и Врање биле колонизирани само во 19 век. И следи Шкиптарите како војни лица во Преспа
извршиле злосторнички чин,а тогаш во Преспа немало никакви Шкиптари.Како што преспанците биле
само македонски православни браќа, истото било и со македонските православни браќа во Полог
19. Густав Вајганд (1895), на стр. 41, за во Охрид вели: ...Еден кројач „на некој Албанец му сошил
одело и кога овој се појавил кај кројачот, овој му рече дека може да му го предаде оделото само за
готовина оти има доста издатоци и оти е сиромашен. Поради ова Албанецот го обзеде страшен бес,
те извади пиштол и го опали спрема кројачот, и го спасило само тоа што пратилецот правовремено
го фатил Албанецот за рака и го подигнал во вис. Кројачот побегна во својот стан. Два дена после
овој случај била свадбата кај роднината на овој кројач, кој од страв не смеел да оди, ама тоа не му
пречело на Албанецот таму да се упати со оружје в рака. Љубезно го повикале да им биде гостин на
ручекот. Ладно одбил, се шетал во двориштето таму- ваму и на крајот седнал на прозорот откаде
можел да ги посматра жените и девојките како играат. Одеднаш се проломи пукањето а Албанецот
се оддалечи. Кројачевата ќерка и некои млади жени беа убиени, а некоја трета жена тешко ранета. И
додека денес овој човек шета неказнет низ Охрид, никој не може да смогне снага да го пријави.
Турската власт, која за целиот случај подробно е информирана, исто така молчи како заливена.
Таквата состојба е во Охрид, Дебар исто така, а во подрачјето на Елбасан владее исто така
несигурност и самоволие. Поради тоа се и случува толку полно христијани да ги напуштат овие
краеви, посебно Аромуните, кои се селата кон Бугарија и Романија“. Па така имотите се албански.
20.Имотите на Албанците до 1913 год. биле само присвоени православни имоти и затоа тие биле без
доказ за сопственост. Па на арамијата не му е потребен доказ-Р .Македонија има имиња со арамиско.
21. Бранислав Светозаревиќ пиши: „По Првата светска војна Македонците во Тетово се понадевале
дека со доаѓањето на српската власт на овие простори ќе се исправи дел од неправдата, но до тоа
не дошло, поточно, тие не добиле ниту морална ниту материјална сатисфакција. Имено, српските
власти по 1918 година со еден потег на перото ги озакониле сите поседи на Албанците во Полог кои
насилно ги презеле од Македонците во турскиот период. Србите им издале тапии на Албанците.
Според хрватскиот научник Рудолф Петровиќ ваквиот потег на српската власт во очите на
„домашните Словени“, како што тој ги нарекува Македонците, значело легализирање на состојбата
што настанала со пљачкосување....“.
22 Злосторите на Албанците како фашисти и окупатори за време на Втората светска војна и потоа...
23 Во 2001 година Православните се убивани, масаркирани...и протерувани. Протераните дома не се
вратени. И потоа Македонците од Албанците бегаат..., а во општините кои се албански се робува.
24. Ништо не претставува трговијата со дрога и белоробје во однос на трговија со органи, воглавно
на православни, дури и на живи, за што е многу пишувано, дури поврзано и со обвинител во Хаг итн.
25. За Албанците Македонците биле христијани, а тие муслимани. Албанците за пописите и изборите
само тоа го тврдат. Па Албанците се познати како борци за исламот во Азија, и тие за него гинат итн.
26. Арнаутите биле крволочни ѕверови со Турците, па со Фашистите, следеле и Комунистите (Тито,
Сталин, Мацетунг) и конечно со Капиталистите со НАТО. Па тие никогаш не биле сами за тие за било
што самостојно да одлучуваат, само за себе си сами да си одлучуваат- тие до денес се живо месо...
27. Страдањето на Православните од Арнаутите не завршило во 1913 година, трае и по 1913 година,
а продолжило целиот 20 век,дури во 21 век со подршка на неправославни.Тие во Тетово...не плаќале
струја, вода комунали...како приватници не учествувале во изградбата на државата, во која тие биле
само турски колонисти, уништувајќи сè православно.Па тие со векови се паразити врз православните.
28.На 27.04.2017 Арнаутите=Одметниците со своите платеници немакедонци и македонски изроди си
го прогласија арнаутот убиецот од Вејце, дезертерот од Македонската армија Т.Џ., да биде избран за
претседател на Македонското собрание без прописно гласање, да не се постигне просто мнозинство
на гласови, кршејќи го Уставот на Р .Македонија, а тој со Охридскиот договор се уништи со 2/3 гласа
заради Арнаутите како малцинство, што не важи нигде во светот мнозинството Македонци да станат
заложници во својата македонска национална држава од 100% исламски колонисти Арнаути Убијци.
Арнаутите со ова не се задоволија во Македонското собрание ја испеале шкиптарската химна, што во
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светот никаде не се случило...Разочарани на сè ова Македонците како Уставобранители се
затворени и преку два века осудени за затвор од Арнаутите со фашистичкото знаме, узурпираниот
двоглаворел од скиптарот на Охридскиот архиепископ. За доказ дека Македонското собрание го
водат бандити е и овој што тие што ја отворија вратата на Собранието беа ослободени, кои заедно
со својата дружба од ВМРО-ДПМНЕ 8 пратеници гласале за промена на Устав со ново име од
Преспанската спогодба, Договорот со Бугарија и Тиранската платформа.Па пратеници биле
поткупени-Македонците изгубиле.
29. Арнаутите од Шкиптарија, Косово и Р .Македонија со своето фашистичко- исламско знаме двоглав
орел ја обележуваат Р .Македонија како своја без да го поставуваат македонското знаме, водено од
арнаутските партии, со што се потврдува, Арнаутите во Р .Македонија не се лојални граѓани- дивјаци.
30. Арнаутите никогаш не се залагале за Р .Македонија туку за во Европа и НАТО за Велика Албанија.
31. За време на Илирида македонската безбедност ги пронајде документите, во кои стоеше дека тие
како Арнаути се под 15%, чиј процент си го признале и самите Арнаути.Бидејќи Арнаутите се под 15%
тие ги бојкотираат пописите, зголемувајќи го својот број и со мртви Арнаути, дури со попткупи на туѓинеарнаути... Тие со подршка од САД и Европа процентот го напумпале на 20%, според кого секаде се
вработуваат без соодветна наобразба,дома седат, а земаат плата, паразитирајќи врз
православните.
32. 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 француски јазик. Во Р .Македонија домородци се само Македонците, а Арнаутите само исламски
колонисти од последните векови, дворасен тн.народ 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари, со
учество под 15%, се обединуваат со шкиптарски 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.
33. Со тоа што Шкиптарите за Георги Кастриот (тн.Скендербег) кажуваат тој бил Албанец, а тој поим
Албанец не познавал, поимот Шкиптар според скиптарот, а Арнаут го познавал со потекло од Азија
од каде потекнале Черкезите и Татарите од кавказко- црноморските простори, Арнаутите никогаш не
се бавеле со вистината. Вистината била една, неговиот јазик и на сето негово семејство... била само
наша оставштина со Хомеров јазик кој бил словенски (Пасоф-1815), славо- македонски (Чулкас-1907)
и само македонски (Киндер- Хилгеман). Следи Арнаутите се само пробисвет. Бидејќи Арнаутите си го
злоупотребуваат во исламот двоглавиоторел на Ѓорѓи Кастриот како чедо само на Охридската црква
со скиптар на архиепископот со двоглаворел со кого тие рушат православни цркви, со нив не е в ред.
Ако кон тоа се додаде дека белата капа била со потекло од Кавказот, за Арнаутите ништо не е
битно.
34. Григор Прличев, во Скендербег, го употребувал поимот Арнаут, но не и Гегите. Тој во Сердарот ги
наведува Гегите- тие во 19 век биле веќе колонизирани. Геги биле Черкезите и Татарите. Па Густав
Вајганд (1924), Етнографија на Македонија, пишува, по Кримската војна се донесени 500.000 Черкези
и 100.000 Татари. Тие биле населени меѓу Шар Планина и Врање-каде тие стигнале се уништиле итн.
Григор Прличев пишувал на коине (од 19 век тн.старо-грчки). Коине бил Александријски јазик од 300та година п.н.е. Бидејќи коине произлегол само од старо-египетски јазик кој бил семитски јазик, со
него и неговиот наследник катаревуса од 1868 год. не се разбира-л Хомеровиот (=тн.словенски) јазик.
35. Бидејќи Шкиптарите (Тоските) се здружуваат со Азијатите Геги (Черкези и Тарари), кои меѓусебно
не општеле, не стапувале во бракови и до денес меѓусебно не се разбираат, Шкиптарите никогаш не
биле достојни на нивниот род кој бил Хомеров=тн.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 во СФР Југославија англискиот масон
и католик Јосиф Броз Тито со во 1972 година реформираниот шкиптарски јазик кој бил и 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: Англија колонизирала Азијати а и е создавач на нов тн. народ.
36. Со тоа што тие во 1913 година немале национално чуство (Вилкинсон), шкиптарскиот јазик бил
дело само на Австрија, со први школи отворени од Австрија со Италија во 1924 година, а во 1956
година тие се изјаснувале за Турци и се селеле како Турци во Турција, тие несакале свој јазик туку
само турски јазик, Арнаутите ќе изчезнат само како арнаутска исламска мешавина- врска со Арапите.
На сè ова би требало да се надоврзат и други автори со други извори кои за мене не се познати...
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ДОДАТОК ЗА АВТОРОТ НА НАПИСИТЕ
Со мојот маратонски монтиран судски процес од 1991 до 1996 година, со кого бев избркан од работа
од 20.05.1991 до моето пензионирање, направив грешки: прва беше што на мојот прв братучед Борис
Зенго му овозможив само од една живинарска фарма да заработи чисти 400.000 ДМ, што беше само
моја работа, а тој ни едена марка не ми плати. Секако, тој мораше да пропадне кога не се разбира од
исхрана на животни, зашто сум докторирал во Виена.Како доказ дека Борис Стојчевски-Зенго од село
Доленци беше лажго е еден настан- тој од Битола ме однесе во Доленци. И таман што стигнавме, со
неговата кола тргнавме за село Илино кај архитектот Борче- тој работеше во ГП Пелистер, а потоа
беше директор во Комунално во Демир Хисар од ВМРО- ДПМНЕ. Се најдовме со архитектот. Зенго
на Борче му говореше дека тој и јас сме биле ортаци со фабриката како што Зенго говореше, а таа
беше само мешална... По долго време Борче ме сретна пред Хотел Епинал- Битола, и ме праша, што
е со фабриката... Јас му реков, таа е на Зенго, и јас немам ништо со неа. Тогаш Борче одговори: Па
Зенго ме закрпи. Тој ме убеди, вие сте биле ортаци, и јас заради тебе нему за таа ваша фабрика му
дадов 20.000 ДМ. Јас бев изненаден,и му се извинив, што јас за сè ова не сум запознает.Тек тогаш јас
сфатив, моето одење за Илино било со мене тој Борче да го излаже, и го излагал. Па бидејќи тој што
лаже долгот не го враќа, тој долгот нему не му го врати. По некоја случајност бев кај Борче во станот
во Битола,и го видов гардеробот од сопругата на Зенго-Борче од парите што му ги зел Зенго, само
тој дел на гардеробот го зел, долгот никогаш не му го вратил-Борче стана шекераш, и тој така си
почина. Инаку Зенго за долговите велеше, ќе му ги вратам на вртолом. Еден ден му велам, ако некој
на кому ти му си должен тие грабне дете и да ти рече, ако не ми го вратиш долгот, ќе ти страда
детето, тогаш тој ми одговори- што велиш ти. Нему му одговорив: на тој што му должиш што да
страдаат неговите деца,нека страда твоето дете...Само тек тогаш Борис сфати.Важно тој мене,
Борче...убаво на излага.
Исто така, мојот брат Крсте Крстевски кој живее во САД од 1988 година, ниеден долар не ми испрати
јас да живеам, а јас го купив нивниот стан. Така место тој да ми ги врати парите за живеење,тој со
семејството по судови ме влечкаше за да ме нема. Токму тој Крсте и Борис не ми се благодарни што
од Крсте од 1991 година чекав долгот да го врати или станот-Борис од 400.000 ДМ ништо не ми даде.
Иако Крсте со своето семејство за куќата на нивата не даде ни еден скршен денар (долар)- јас 100%
ја подигнав со заробени ДМ заработени од Германија-, тој неа ја продаде и од неа ме избрка... Со тоа
направи втор злостор- прв беше со станот. Во овој дел продолжувам со дописи од претходната книга:
ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ- НАПИСИ ОД ФБ - СТРАНИЦИ 3
Денес (15.01.2018) е објавена мојата наведена книга- таа се најдува под број 79 во www.brigien.com.
Во неа се објавени написи- продолжение на оние на претходната книга под реден број 71. Прилог- од
стр. 201 се наведува, како семејството на братот Крсте Крстевски, Герфилд Њуџерси- САД, тврдеше
дека јас 20.05.1991 сум бил без работа, тие ми пуштале долари,со чии пари го купив станот. Меѓутоа,
благодарејќи на потврдата од Стопанска банка со која се докажува, станот сум го купил само со мои
заробени германски девизи, судската тужба тие ја повлекоја. Бидејќи тие не успеале од станот да ме
избркаат со чија кирија до денес живеам- земам минимална пензија 42%-, ме избркаа од куќата која
исто така само јас ја изградив, потврдено со писмата на Крсте и дописите на неговиот син Наум. Тие
во мое отсуство ги искршиле бравите на долниот и горниот спрат, и куќата ја продале како своја. Заради ова К.Крстевски со сите од своето семејство ги откажувам од роднини- и сè поврзано со истото.
ДОПОЛНА: Кога се раскаравме за станот, по налог на сопругата на братот, тој му се јави на брачедот
Борче Зенго, да се поднесе тужба до судот и да се подели нашиот имот... Борче тоа не го направил,
дури со него си се исмејувал. Продавајќи ја куќата, сите работи кои беа наши од старата куќа, беа во
куќата која тие си ја продале- тие сè наше и нивно бесплатно му го отстапија на купувачот на куќата.
Па на Зенго му овозможив само од една фарма да заработи 400.000 ДМ а јас мораше да добијам најмалку 10% како носител на произвоство за добиточна храна зашто сум докторирал исхрана во Виена.
Тој не што тоа не го исполни, парите за гробот на мајками што му ги позајмив не ми ги врати, зашто
морав по втор пат готовиот гроб од Комунално да го платам. Дури ме остави без кола, навредуваше...
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БИДЕЈЌИ Крсте повеќе пати се јавуваше во моите ФБ - написи со недолични и навредливи коментари
во исто време во повеќе написи, а и со слики на мајмун со мој лик, јас повеќе пати од разни профили
него го блокирав. 04.04.2018 во сите мои написите од 2018 се јави со мајмун со мој лик-го блокирав.
Исто така, тој отвори и 2 ФБ- страни со мое име и презиме, со мајмун со мој лик- семејство на лудаци.
На 20.04.2018 тој отвори поново ФБ - страна со мое име и презиме, а лик со мајмун. Одма го одбив...
На 15.04.2018 од Науме добив пошта, за како тие ја продале нивата итн., на што јас му одговорив:
„За куќата на вашата нива ми должите преку 6.000 евра за градежниот материјал. Вашиот договор не
ме интересира. Се говори дека имотот е купен за 7000 евра, што јас не верувам, вие нивата да ја
продадете 1 евро по метар квадратен. Било како било, вие цел живот ќе ми должите преку 6000 евра
за мојата куќа кои добро ќе ми дојдеа поради мојата ниска пензија, што вас никогаш не ве
занимавало, како јас живеам, не пуштивте ни еден скршен долар. Секако, останаа навредите и
понижувањата кои ги доживеав со вашето бркање од мојата куќа, како и што ми напиша, се ваше да
оставам и да бегам од куќата, се тоа им оставивте на купецот со сите ствари на мајками од куќата кои
јас така ги чував итн.
Тоа што за станот да ти го префрлам тебе така беше договорено. Меѓутоа, ти договорот го прекрши,
нивата ја продаде, а не се потруди таа мене да ми ја понудите, што е и законска обврска, или вие да
си ја продадете нивата а јас куќата.
Тоа што јас не тужив е мојата грешка што јас на туѓа нива подигнав куќа, која татко ти ќе ја рушеше, а
според тебе, јас куќата сум ја подигнал за мајками, а не за вас.
Бидејќи јас станот го купив само со свои заробени девизи, кои според тебе тие ги спасив заради вас,
тој нема ништо заедничко со вас. Со тоа што тие договорот го прекрши за се со нивата, тие самиот се
исклучи од наследството. Досега како што стојат работите, јас ништо мое не продавам, ниту куќата
на вашата нива. Двата стана и дуќанот ќе ги добијат само оние кои тоа го заслужиле. Од вас имав
само навреди, понижувања, посудови и што не дури ФБ- страни со мајмуни со мој ликови, дури
колнења од твојот татко, и дрскости од мајкати.
Било како било ние меѓусебно засекогаш завршивме, повеќе нема да се видиме и слушнеме“.
Науме, денес (08.05.2018) бев блокиран...Се потрудив да видам што има на мое име презиме и со
моја слика, и што видов- Фесбукстрана Ристо Ивановски со сè мое, со мајмун, со лик мој итн., дело на
твојот татко, Крсте. Меѓутоа, со испратениот вирус, тоа е дело на тебе или брати Аце.Со ова јавувам,
повеќе не сакам да се видиме,слушнеме и допишуваме,меѓу нас сè е завршено. Мојата замисла ти да
ги добиеш станот и дуќанот, со вредност преку 50.000 евра конечно пропаѓа.Ова е заради тоа што ти
и вие се задоволивте со преку 6.000 евра кои ми ги украдовте. Бидејќи јас имам ниска пензија, а тие
велеше не сум работел..., добро ќе ми дојдеше за 60 месеци по 100 евра, повеќе пари за 1/3 и тоа во
следните пет години. Маѓутоа, тебе те интересираше без мое знаење куќата да ја продадете, вие од
неа да ме избрката, и пред сите соседи да ме исмеете и усрамите. Каква среќа што јас не се погодив
кога ти или брати ги разбивте бравите на куќата, неа ја присвоивте, сите ваши ствари им ги оставивте
на купецот, и оние на мајками кои со години ги чував, и мноштво мои... Ако се погодив таму ние ќе се
степавме- не дозволувам туѓинци да ја присвојуваат мојата куќа за која скршен денар не дадовте,
што важи и станот кој со децении ти го чував итн. Бидејќи вие нивата не ми ја понудивте јас неа да ја
купам, која ти ќе ја добиеше, или вкупно преке 56.000 евра,ти се направи арамија само од мојот имот,
без ти да бараш од твојот вујко Симо чиј имот во Струмица и Битола има дел и на мајкати. Бидејќи ти
мајками не ја почитуваше, нејзините ствари му го префрли на купецот, а парите кои вујкоти ги зеде на
судската расправа за 1/4 дел-от на куќата на мајками (3/4 беа на таткоми со тестамент префрлен на
Васко) и тие пари вие ги украдивте- вие мајками не знаевте како живее, и дали живее- таа живееше
кај мене, и кај мене умре. Само за потсетување, јас за куќата имав докази дека таа е моја, потврдено
со писма на таткоти. Бидејќи јас куќата ја подигнав во 1991 година, од која вие мене ме избркавте во
октомври 2017 година, куќното место по сила на законот на владеење беше мое, а јас не се потрудив
да го легализирам. Како што стојат работите, вие нивата ја продадовте за 1000 евра, евро по метар
квадратен, без таа мене да ми ја понудите, и сè твое да биде 56.000, ти со грабежот на куќата сè си
изгуби. Со твоите навреди, станот сум го украл од вас без вие скршен долар да не дадете, и куќата
била ваша со тоа што вие неа ја легализиравте се надвор од сите замисли на норамни луѓе. Тоа што
ти мене ми велеше јас да дојдам кај тебе, јас претчуствував, ти кај тебе имаш намера јас таму да ти
го префрлам станот, што во никој случај нема да се случеше- следниот лет назад ќе се вратев. Да те
потсетам, кога дојде во Битола со сопругата, се виде дека ти мене ме мразиш, чија глума се потврди
со твоите постапки. Со давањето на оглас за продажба на куќата од Аце со твојата слика за неа, и со
твоите пишувања од септември и октомври, како и со од таткоти на фесбукот навреди, понижувања и
колнења, фесбукстрани во мое лице и мој лик на мајмјун, како и она што дури денес го доживеав јас
со тебе, брати, мајкати и таткоти ништо заедничко не сакам да имам, ниту да ве видам, ништо за вас
да слушнам итн. Ова е мој последен контакт со тебе твоите, кои за мене повеќе не постоите. К Р А Ј .
Одговор на Аце: Дури денес (09.06.2018) дознав дека во Битола сите сте биле дојдени. Со тоа што
вие не ми се јавивте, е потврда, вие сте ја продале куќата, на која и ги искршивте цилиндрите кои си
ги заменил купецот. Со тоа што вие не се јавивте, сте раскрстиле со мене, мразејќи ме мене. Па како
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мене нема да најдете друг човек да купи стан и направи куќа 1992 и 1991 година, расфрлајќи се со
свои пари без кои останав да живеам, и кога во 2000 година си ги побарав парите за станот и куќата
за станот ме влечкавте по судови, а куќата семејно во октомври 2017 година ја украдовте. Никако не
ми паднало на ум тоа да го направите, ние конечно да се одродиме, а Науме да изгуби 30.000 евра
за станот, 20.000 евра за дуќанот, а вие украдивте само преку 6000 евра за куќата кои за 5 годиниќе
ми беа доволни по 100 евра за секој месец што ќе беше зголемување на мојата пензија за 1/3. Па тоа
вас не ве занимаваше, што се потврди, вие премногу ме мразите, и тоа за 100% мои пари дадени за
станот и куќата- вие не дадовте ни скршен долар/динар, не знаевте како јас живеам, а со тоа што тој
твој брат бараше да му го препишам станот иако од него денес живеам, е потврда, тој мене премногу
ме мрази. Тоа се виде кога тој дојде кај мене со сопругата, на кои им ја оставив спалната како доказ
за почит, тој со мене дури не се поздрави како што доликува на стрико и внук од брат. Секоја и чест
на неговата сопруга Маџорит, Индијанка од Еквадор, која ја искажа својата милост како кон стрико.
Овој допис е со единствена цел да ти укажам, повеќе да не живееш со маж во заедничка куќа, туку ти
да се се ожениш, да си имаш деца, а не сè тоа да го добие брати Наум лешинар и безмилост. К Р А Ј .
На 13.06.2018 ми се јави Аце, му одговорив: Па како што ме тужеше мајкати за станот, јас сум бил
без работа, и вие сте испраќале пари, со кој сум го купил станот, истото ти го пишиш и во овој допис.
Твоите родители долго време беа без работа, вујкоти Борче Шопов, брат на Симо Шопов, адвокат и
судија, го зеде таткоти во САД, и за него не побара работа- го остави без работа. И со мајката беше
исто. Тие кога се вработија нивните примања беа ниски, со кои тие требаа да ве школуваат. Сè ова
говори, вие немавте пари. Ова беше повод, вие куќата да ја доградувате, а не нова куќа да имате. За
таа ваша доградба се каравме со бабати Станка,која не сакавте ни еден долар да испратете. Бидејќи
јас бев без работа, а своите заробени девизи ги потрошив до 1995 година, на бабати и велев, твојот
син да ми ги врати парите или твојата снаа Аница да ми го препише станот. Бабати Станка велеше,
брати ја доградува куќата за која таткоти само ни пишеше писма, тие немаат пари да ти ги вратат тие
пари. Како што стои, вие немавте пари, што беше и потоа. Ова беше потврдено и со доказот, бидејќи
вие немавте пари, немате доказ дека сте ми испратиле пари. Ова се гледа со потврда од Стопанска
банка, девизите беа германски, пристигнати во неа од Германија во октомври 1976- јас се вратив на
04.11.1976. За тоа дека станот и куќата на вашата нива 100% ги купив со мои зарабоени девизи, се и
писмата на таткото кои до денес ги чувам.Исто така,ги имам документите за легализацијата на мојата
куќа на вашата нива...Уште го чувам договорот од мајками, што го направи вујкоти Симе, за нејзиниот
дел на куќата на баирот, што не го реализирав. Како што Симо ми го направи договорот, тој беше на
сè носител за станот. Жалосно вие да барате имот од мене, кој е само мој, но не од имотот на вујкоти
Симе во Струмица..., кој е на дедоти, татко на мајката и вујковците Борче и Симо во Струмица. Ти на
10.06.2018 ми напиша, дека парите од куќата на нивата биле симболични, оти вие сте купиле и сте
издавале ваши 14 станови во Герфилд, а во Битола се купиле два стана со по две спални, и јас како
доктор на наука ништо не сум работел, што било срамота. Бидејќи ти ми пишеше на англиски, двата
дописи се на брати Наум, пишани со ист стил. Вие ако бевте во Битола ќе бевте без работа како цел
народ кој бега во странство. Па вие толку богати сте зеле симболични пари од мојата куќа на вашата
нива-нивата сте ја продале само 1000 евра со едно по метар квадратен без мене да ми ја продадете,
а за куќата зедовте само 6000 евра. Ова не само што е срамота е и грев. Па грев и срамота е ти да
живееш со маж, да не се жениш и да немаш деца за брати Наум како лешинар и без милост сè твое
да присвои. Токму затоа сè досега допишувано е јасно. Се надевам нема вие да отворате ФБ- страни
со мое име и презиме,роден и живее Битола,со моја слика на тело од мајмун, и да ми ширите вируси.
Било како било, за куќата на баирот вујкоти Симе доби 2000 евра а вие 1000 евра за бавчата. Па тоа
се вкупно 3000 евра. Вие со 3000 евра не можевте да купите стан- 3000 : 600 евра/м2 = само 5 м2. Од
оваа пресметка произлегува, вие сте биле ништожниции лешинари, без чуство на човечност и свое.
На 15.04.2019 се јави на мојата ФБ - страница Крсте Крстевски со навреди врз мене. Покрај
навредите тој пишуваше, нашата куќа сум ја продал без нивно знаење, иако за куќата имаше судски
спор воден од нашиот брат Васко кој живее во Австралија. Судскиот спор заврши, по судска одлука
Васко му ги предаде парите на Симо Шопов, брат на сопругата Аница на Крсте; Крсте напиша, станот
бил нивни- со годинисо расправии. Станот го купив со потврда од Стопанска банка-Битола со
заробени девизи заработени од Германија како научен соработник во научна установа од 02.11.1972
до 02.11.1976, а докторирав на 04.11.1976 во Виена. Ако јас ја немав потврдата од Стопанска банка
станот како свој ќе го продадеа, како што ја продадоа куќата на нивната нива во с.Бистрица, атар на
с. Олевени. И за неа Крсте напиша, куќата била нивна, која ја изградив во 1991 година со заробени
девизи. Па бидејќи тие до февруари 2000 година не знаеја дали сум жив, тоа не го интересира,
куќата на нивната нива ја продадоа заедно за 7.000 евра.Со тоа што куќата чинеше преку 6.000 евра,
тие нивата ја продадоа за 1000 евра. Всушност, тие нивата на купецот му ја поклониле без пари. И па
следи тие нивата мене не ми ја понудија, тие куќата ја продадоа, а парите ги однеле во САД. Бидејќи
Крсте ми се јави, тие овде во Битола немаат купено стан, кој ним не им треба, а тие мене ме лажеа
за станови во САД и овде во Битола, а станот за кого ме тужеа и заради потврдата од Стапанска
банка ја повлекоа тужбата.Па ако станот му го дадев, а беше договорено тој и друго да му оставам на
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Науме, тие сè ќе продадеа и сите пари ќе ги пренесеа во САД. Бидејќи парите се мои, значи
македонски, тие ќе останат во Битола. Со тоа што Аце не е женет, а Наум не е женет со македонка
туку со индијанка, парите ќе останат овдека. Покрај сè произлегоа две убави работи:ме ослободија од
работа на нива и сфатив со нив е завршено.

ФБ- НАПИСИТЕ ЗАВРШУВААТ НА 223 СТРАНА. ПОТОА ДОДАТОК ЗА АВТОРОТ

