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ВОВЕД 
 
Поради разни поводи, јас до 01.01.2014 немав интернет. Потоа мојот пријател Ристо Поповски- Лавот од 
Дизелдорф- Германија ме приклучи кон Македонија Пред се. Во неа имав мноштво написи, дури лично од 
Ристо Поповски бев повикуван да одговарам на повеќе прашања како во однос на Бугарите, Албанците, а и 
тој во мене се крстеше итн. Па следи Влатко Митев од мојата вебстрана ја презеде мојата книга во која се 
говори за Албанците како двоконтинентален и дворасен народ итн. Едноставно бев главен носител на таа 
ФБ страна. Тоа остана долго време се додека јас не напишав напис, кои Македонци за мене биле најбитни. 
Според моите сфаќања, најголеми Македонци биле Александар I, Архелај и Филип Македонски. Во прилог 
го наведив и што за Александар Македонски пишел Харолд Ламб, стр. 419: „Самата Македонија изгубила 
половина од своето население кое се одлеало на исток, или загинало, а нејзината феудална аристократија 
се проретчила.Освестеното селанство одбивало да се врати во потчинетост на преостанатите роднини на 
се уште живата Олимпија...“.Па Македонското Царство се распаднало, со најголема судбина за Македонија. 
Ова било повод, Македонија за Римјаните да биде лесен плен. Следи имало Римско Царство, а жителите 
на Балканот биле само едно: Римјани (Ромејци). Се одбегнувало името Македонија, и дошло до Румелија. 
Ова било повод, Еладците (тн.Грци) во целиот 19 век да не бидат Хелени туку само Римјани (Ромејци), а и 
нивниот еладски јазик во Битола во 1924 година го викале само румејка, само ромејка- најголем злостор. 
Се јави судир, како било можно јас такво нешто да напишам за Александар Македонски, без да се впушти 
оспорувачот на мојот текст на она што го наведувам, дури и она од Харолд Ламб, како и од други автори. 
А јас и да не бев во право, мојот став секој друг автор не мора да го почитува туку тој едноставно може да 
напиши друг напис. Со тоа што јас бев навредуван и понижуван, се потврдува, во Р.Македонија опстоил 
синдромот на самоуништување. Ова се потврдува и со доказот, што кога ние првите петмина се бавевме со 
античка Македонија никаде го немаше Ристо Поповски,неговиот потчинет за услуга Ниче Димовски и други. 
Па главен носител на судирот беше Ниче Димовски, со својот крст со кого него го распознав, објавувајќи во 
Македонката Македон, без да го јави својот идентитет. Повеќе пати се јавував, и сакав да се јави кој бил 
тоа, а не под заедничко име со измешан пол: Македонка женски род, а Македон машки род, што и не се 
случи. Тој имал книга за Александар Македонски, и од него немало подобри, иако премногу автори пишеле 
за Александар Македонецот. Дури тој мене ме сторил пуздер, дури ме нарече и чергар. Кога се заврши 
расправата, јас мислев дека со неа е готово. Тој се јави поново, со цел да истакне дека Ристо Поповски бил 
историчар, подобар од мене, а јас никој и ништо. Неколку пати му се обратив на Ристо Поповски, што е ова 
што вака сум понижуван. Ристо Поповски одговори, јас да се борам и да не се предавам. Кога тоа Ристо 
Поповски го хранеше што за него пиши Ниче Димовски, јас се одлучив, да згазнам врз своите принципи 
никогаш да не нападнам Македонец, а никако јавно на ФБ страна, кои навреди за мене беа многу многу 
поголеми отколку што Ристо Поповски со години ми помогаше со многу нешта. Следи да се јавам за да 
објаснам дека Ристо Поповски нема-л напишано книга, книгите ги пиши лице со стил и начин на пишување 
својствен само за лицето, а Ристо Поповски не знае ни една реченица да состави. Тогаш Ристо Поповски 
наведуваше мои реченици од повеќе мои книги, и тоа и на германски јазик, кои тогаш и до денес тој не знае 
што тие реченици значат за македонската историја. Овде е битно за Бригите, за кои пишам дека нив во 
Македонија ги приклучил Филип Македонски итн. Дури тој напишал дека тој во Битола ми советувал со 
Бригите да не правам збрки, оти за него Бригите биле македонско племе и за време на Херодот, иако 
Херодот напишал дека Фригите биле постари од Египтјаните. Бидејќи Илијада било дело на Редакцијскиот 
одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.), во која ја немало Македонија, во никој случај не смее да се говори дека 
Бригите биле македонско племе уште во 12 век п.н.е. кога се случила тн.Тројанска војна. Во нашата 
расправа беше вклучен чопор на негови доушници, непријатели за македонската вистина итн. 
Овде е битно што Ристо Поповски со мене не водеше расправа како Лавот, туку како Филип Македонецот. 
Него дрско го подржуваше Персеј Македонецот, недораснато детиште кое учело во ФОН. Иако расправата 
се заврши, заканите од Ристо Поповски не престанаа, и такви до денес постојат кон оние почитувачи на 
моите книги и моите написи, што не завршило се до денес- како некој можел да пиши спротивно на Ристо 
Поповски, чии пишувања биле носители на вистината за Македонија која опстојувала од леденото доба...! 
Бидејќи ваква беше состојбата, што го знаев и уште кога почнав да пишувам и да ги задоволувам туѓите 
барања, посебно против бугарштината, а во таа ФБ- страна се редеа бугарски текстови за ФБ- страницата 
да биде поинтересна, што мене не ми се допаѓаше. Тоа беше повод јас да ги замолувам, да се бришат 
таквите текстови кои создаваат само збрки, и ја истакнуваат бугарштината против која цел живот сум се 
борел. Меѓутоа, истото траеше долго време. И со моето повлекување, а тоа беше по изборите, во ФБ- 
страницата повеќе не се јавуваа, и прекина да се водат расправи- оттогаш се беше само лично- поединци. 
Разочаран од ваквата состојба, јас сакав да се исклучам од ФБ-ухот, и затоа избришав 72 мои пријатели... 
Потоа продолжив да пишувам во ФБ, само не повеќе директно на ФБ- страната Македонија Пред се, туку 
на мојата страна. Токму ова беше мноштво мои написи да не бидат зачувани, и тие беа изгубени. Следи на 
почетокот не се пренесени сите мои написи објавни во ФБ- страната. Пак, следните воглавно ги имам итн.  
Кога почнав да објавувам на мојата ФБ- страна, Ристо Поповски испраќаше и испраќа свои приврзаници, 
тие моите написи да ги напаѓаат, мене да ме понижуваат итн. итн За такво нешто беше задолжен и Персеј 
Македонецот. Токму поради него и како него слични морав да ги бришам моите написи. Исто така, и 
личностите ги бришев како пријатели, кои всушност останаа најголеми непријатели на вистината, која е 
горка за сите оние што не ја знаат, и никогаш нема да ја дознат. Таквите лица не и припаѓаат на вистината 
која за Македонија и Македонците е највеличествена, туку тие се дел на синдромот на самоуништување. 
Овде се наведуваат написите кои се објавени на мојата ФБ- страница. Па токму тие ќе бидат добродојдени. 
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ЗОШТО МАКЕДОНИЈА ПРЕД СЕ ЗА ЕДЕН ЛАВ САКА ДА МЕ ЛИКВИДИРА 
 
„Безбедносните сили на СФР Југославија во странство имале своја организирана мрежа- кодоши. Таа 
имала задача да ги следи Македонците во странство. Со текот на време мнозина биле вклучени. Па кои 
паднале жртви за Македонија ? Само двајца Шамбевски и Богдановски. Кога Драган Богдановски беше в 
затвор, неговиот весник „Македонска нација“ го издаваше еден кодош, кој самиот изјави, тој го убил 
Шамбевски- тој денес живее во Скопје. Следи на Драган Богдановски во Скопје му го гореле окото, кршеле 
ногата, бил фрлан во контењери и умрел во странство. А зошто умрел ? За Македонија и нејзините 
Македонци, откажувајќи се од своето семејство сосе дете ! На кој друг Македонец тоа му се случило ? На 
никој освен на овие двајца македонски страдалници. Само да се потсетиме, на Павел Шатев кој како 
доктор на правни науки од Брисел и минстер на Р.Македонија во куќен притвор умрел во Битола од студ и 
глад, а задолжена за него била само една чистачка Влаинка, но не Македонка. Него му се растури 
семејството, а неговата жена во Загреб своите две ќерки ги нахранила плетејќи им на богатити Загребчанки 
! Се ова ми го раскажа мој покоен пријател Миле Шулов, патолог, пријател на неговите ќерки, и задолжен 
да ја плаќа гробарината и зачистува гробот... Слична споредба, на двајца Македонци во различни 
времиња, со иста судбина. Такви страдалници во странство немало. Тие од странство дома си се враќале. 
Сите биле повикувани во милицијата (полицијата), и сите морале да бидат во служба на СФРЈ. Секој оној 
кој не сакал да биде кодош, никогаш дома не се враќал- посебно се мисли на оние кои биле активисти за 
Македонија, а тие 100% биле регистрирани. На ваквите личности фирмите во странство успешно им 
работеле. Се тоа било со до пред распаѓањето на СФРЈ. Со тоа што ваквата состојба била поврзана со до 
распаѓање на СФРЈ, тешко може да се каже кој не бил соработник на тајните служби на СФРЈ. Па јас бев 
четири години во Германија, на дообразување, од 02.11.1972 до 02.11.1976, кога ја читав „Македонска 
нација“, не бев соработник на Македонците во Германија, а во полицијата бев повикуван- дури за мене кај 
други има полициско досие дека сум бил кодошен. Следи не можело да бидам кодош како другите. Бидејќи 
од Ристо Поповски и неговата екипа сум прогласен дека работам за Германија и Грција, а и сум ги пишувал 
книгите на штета на Македонија и нејзините Македонци, еве ги прашањата ? Дали Вашата фирма во 
Германија успешно работеше ? До кога тоа беше ? Колку пати бевте затворан во Н(С)Р. Македонија ? Дали 
за Вас има досие ? Како е можно, наведените Македонци да бидат ликвидирани, а Вие како водач на 
Лавовите, кој сте биле на мета, ништо не ви недодстасувало ?! Зошто Вие мене ме навредувате дека јас не 
сум Македонец ? Зошто јас не оформив семејство а Вашите деца носат католички имиња ?! Зошто јас како 
доктор на природни науки од Виена не сум знаел да пишувам книги, а Вие како необразован, со свој 
успешен ресторан сте знаеле да пржите само јајца, сте постанале македонски историчар, дури и митолог ?! 
Не само тоа, Вие сте и генијалец- творец на македонска раса, па според Вас белата раса била македонска 
! Еј човече, дали вие сте здрав ?! Мене ме изигрувате, не сум знаел дека Бригите биле Македонци, а 
Бриги= Фриги имало во 7 век п.н.е., види египетски крал Псаметих, но не Македонци. Немало Македонци ни 
во 6 век п.н.е.- види Илијада на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.). За Македонци пиши прв 
само Херодот (5 век п.н.е.), ама и за Фриги= Бриги. Вие цитирате дека мајкаму на Филип од Македонија 
била од Пелагонија. Не е битна неговата мајка отакаде била, како што не е битно од каде им е мајката на 
Вашите деца. Битно е едно, дека до времето на Филип Македонски Бригија никогаш не била со (во) 
Македонија. Иако Вие сте потполен непознавач на историјата, Вие се впуштате во митологијата, за која сте 
100% лаик, а за неа ме навредувате. За вас е битен богот Македон. Меѓутоа, која е врската со Македон ? 
Вашите книги ги пишеше друг, а баравте и јас тоа да го направам- кај мене има Ваши материјали. Кога ќе 
ги споредам Вашите реченици со кои ме навредувате дека јас сум лаик, склопот на самиот текст е на 
неписмен човек- велам неписмен, а не литературен македонски јазик, кој и јас добро не го владеам- сам 
сум виновен. Во Вашите навреди наведувате некоја Македонката Македон, со Крст. А тој е само Ниче 
Димовски. За него дури денес (30.04.2014, во 13 часот) ова го дознав. Тој имал тешка операција во 
желудникот, преку хранопровод, во Дортмунд, а Вие му сте помогнале. Меѓутоа, во операцијата прстенот 
пукнал, и тој бил во кома 12 дена, а тогаш само Вас ве бладвал. Во Македонија пред се јас бев наречен 
чергар, и тој Македон со Крст лом ме направил. Па лом се прави само ако човек падне од висина, тој долу 
е пуздер, и него може да се собере во черга, и од чергари. Каква дрскост, Вие не почекавте Ѓорѓе Иванов 
да биде предложен за кандидат за претседател, а го предложивте Тодор Петров. Следи кругот се затвора: 
Тодор Петров, Ниче Димовски и Ристо Поповски- Лавот. Во Вашата власт ќе бевте водач на Лавовите, кои 
ќе ги истребуваат немоќните лица како мене, за што се би направиле, како што мене екипно ме 
исмејувавте. Меѓутоа, останав жив и видов, Ѓорѓе Иванов по втор пат да биде Претседател на 
Р.Македонија. Јас него го познавам од 1998 година, кога ја објавив мојата прва книга, а тој е мој најголем 
читател. Е мои пријатели, точете ги Вашите крволични заби. Народот вели: како што ти не сакаш да тие се 
направи лошо, тоа не му го прави на друг. Бидејќи сите сте добри верници со Крст и Бог, тие да ви го 
вратат истото не само Вас туку и Вашите семејства- против вакви ѕверови цел живот сум се борел, многу 
нешта не сум остварил, а она што сум го остварил (82) книги ми го уништувате. Ништо повеќе, само да ви 
се уништи родот проклети крволочни ѕверови. Вие завршувате со АМИН. Меѓутоа, Вие не знаете што значи 
тоа Амин=а мин=Минос..., мин=ман=човек, а мина на македонски значи луѓе; колку мина=луѓе ?! Вие тоа 
никогаш и не сте биле- УЛИЧАРИ“. 
Јас бев најжалосен, што јас место да се борам за македонско единство, постанав носител на пишувања 
против лица кои никогаш не ги познавав дека тие било што имале со историјата, никако со за Македонија. 
ДОПОЛНА: Ристо Поповски е носител на моето изолирање за секој да ме одбенува. Па и токму и затоа во 
Македонија пред се никој не се јавува на моите написи- ако се јават, тоа е преретко. На ова укажале повеќе 
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посетители на таа ФБ страна, што е само потврда дека тоа лице не го занимава Македонија и Македонците 
туку тој да се истакне како врвен Македонец, главен носител на патриотизмот-лав. Следи тој само се слика, 
и ги испраќа своите слики. Никој не оспорува дека тој е личен човек, ама за да биде водач на македонскиот 
народ како идеолог, дури книгите кои го носат неговото име и презиме да се водечки за нас Македонците, 
застрашува. Па тој како неписмен со неговите приврзаници мене на јавно место да ме истакнуваат дека јас 
не сум знаел што пишам, самиот сум се негирал итн., за мене е само лична навреда и многу нешто повеќе- 
тој со својата придружба мене да ме изолира, јавувајќи им се дури лично на лица со закана ако мене ме 
подржуваат, што од нив лично ми беше јавено. Па тој како таков тоа и го продолжува... За доказ дека јас не 
претерувам, еве го следниот доказ. Како него со потекло од Егејскиот дел на Македонија бил и е и Паскал 
Камбуровски. Негови дела во Полска биле прифатени, а тој и него го понижувал. И што бил Ристо Поповски 
? Само уличар ! Еве го најглавниот доказ: Ристо Поповски со години во мене инвестираше за заедничката 
цел македонска Македонија и македонски Македонци. Кога се појавија книги со негово име и презиме, со 
содржина која никогаш не ми паднало на памет да ја напишам дека се било македонско со старост со 
стотини илјади години, тој таа содржина напамет ја научил, и бараше јас тоа да го прифатам, а не дека тоа 
мене ми личеше дека таа содржина е жизофренска, што нема ништо заедничко со историската вистина. 
За доказ дека Ристо Поповски е носител за моето изолирање, што не доликува на Македонец кој се бори за 
македонска Македонија, се гледа и во Македонија пред се- таа ФБ страна е полна само со мои написи, и со 
прилози на Ристо Поповски. Со тоа што таа ФБ страна е како наша, а тој не се јавува за кај мене, се говори.  
ПРИЛОЗИ: Напишав: „Следи кругот се затвора: Тодор Петров, Ниче Димовски и Ристо Поповски- Лавот“. 
На 09.03.2015, околу 19 часот, го објавив написот: „Еладците (тн.Грци) немале точаци никако авиони за да 
ги бомбардираат Македонците“. Потоа следеше: Од Македонија Само Македонска Отсекогаш- Засекогаш 
беше напишано...Премиер Ристо Лавот...Тодор Петров за претседател 2014“. Таа група била водач на се. 
 
ОД ПРВИТЕ ПЕТМИНА АВТОРИ ЗА АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА ВЕЌЕ ПОЧИНАА ДВАЈЦА 
 
Со осамостојување на Р.Македонија се јавија Македонци кои не верувале дека Македонците биле дојдени 
како Словени на Балканот. Таков бев и јас. Бидејќи јас не бев историчар, се бавев со биолошки методи 
(животни...). Следи во Македонско сонце бев редовен со свои написи. Со промена на уредникот и неговиот 
пријател кој редовно се јавуваше во истиот весник преку кој постана познат во странство кај нашинците, јас 
повеќе не бев подобен. Мене ми преостана редовно да пишувам во Македонска фаланга. Таков еден мој 
напис беше и Свињите ја изигруваат грчката историја итн. Бидејќи тој повеќе не се издаваше, јас останав 
непознат за Македонците во странство кои го читале само Македонско сонце. Состојбата се мена кога јас 
се приклучив на интернет од 01.01.2014 и редовно се јавував во ФБ страниците- оттогаш јас јавно оживеав. 
Бидејќи подоцна се јавија и други лица, што е одлично за Македонците, овде пишувам за првите петмина. 
Состојбата е онаа која беше во 1997 година, кога во Салон 19/19- Скопје предаваа за античка Македонија 
првите петмина македонски автори. Предавањата ги водеше Тихомир Стојановски со под Скрб и утеха итн. 
Како прв предавач беше Душко Алексовски со карпестата писменост наречена како уметност. По него 
предавач беше Ташко Белчев со неговите Венети. По него бев јас, Ристо Ивановски- говорев дека немало 
Словени туку Склавини, според склавина= област. За најбитен и најголем доказ при себе ја имав збирката 
од Будимпештанскиот музеј на германски јазик во кој беа наоди/докази само со скитско потекло без ништо 
словенско, а Скитите ги познаваше Херодот. Бидејќи Херодот не познавал живисуштества Словени тие 
биле најголема лага- такви народи никогаш и не постоеле. Пак, Римјаните Склавини не познавале до 5 век, 
а на Балканот за прв пат се појавиле во 6 век- тие не биле никакви Словени туку само од склава= област. 
Следен беше Симе Пандовски. Тој беше повратник од Торонто- Канада. Иако тој имаше добро занимање 
во Канада, тој се откажа од заработката, своето семејство итн. и тој предаваше за античка Македонија. Тој 
во тоа време имаше две книги, а мојата прва книга беше објавена во 1998 година. За жал, за него во 
Македонско сонце не беше ништо наведено за неговите книги, затоашто некој си имал свои лични цели итн. 
Последен беше Васил Иљов- тој читаше древни текстови со нашите македонски говори. 
На предавањето власта пушти провокатори, кои ништо не направија. Следи предавањата завршија добро. 
На предавањето зеде збор и слушателката Ангелина Маркус, која се извини што таа сите генерации ги 
лажела своите средношколци за некаква грчка митологија, а таква никогаш и немало- таа имаше смелост... 
Што стана со предавачите: Симо Пандовски почина, а пред некој ден од денеска (11.02.2015) почина и 
најстариот Ташки Белчев. Што за него да се каже ? Само најдобро и вечна му слава кај за сите генерации !   
ДОПОЛНА: Ристо Поповски како Ристо Лавот со свои внесувања во Македонија пред се предначи- никој 
како него. Следи само во таа ФБ- страна се прифаќаат мои написи ретко, и тоа само некој кој со нега нема 
врска или не сака да има врска. Тој како родољуб на секој автор мора да му се јави, и да го подржи. Со тоа 
што во таа ФБ страна и во други никој не сака Лавот да му се налути и да му префрли, со Лавот не е во 
ред. Ова се потврдува и со доказот со моите написи кои, исто така, ги објавувам на други ФБ- страни. Во 
нив се јавуваат и по 20... поединци, а во Македонија пред се никој или само некој (1- 3). Па токму ова многу 
зборува за него и неговата група која само поради него сите ги нареков наједноставно- само уличари. Еве 
најдобар пример во последниот мој напис: проф. д-р Ташко Белчев и за неписмениот Лав е извонреден. А 
бидејќи јас покојниот во мојот напис го наведив, токму само поради мене Лавот за Ташко Белчев ништо не 
напиша- поради мене и Ташко Белчев го немало или како мене него не смеело да го има итн. По очевиден 
пример е и со Симе Пандовски. Симе кај Ристо дома во Дизелдорф живееше и во неговиот реосторан се 
хранеше. Ристо на Симе повеќепати компјутери му испраќаше, повеќе печатари и што не како и мноштво 
книги, а и Ристо на Симе им ги плаќаше печатењата на книгите, Ристо за Симе велеше дека од Симе нема 
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подобар, и Симе за него бил најголем професор. Па кога на Ристо друг му пиши книги за Македонија, тој го 
заборави неговиот прв пријател во кого тој се крстеше како негов професор најпрв од сите за античка 
Македонија оти другите ништо за неа не знаеле,само поради мене Ристо го заборавил Симе-кутри грешник. 
ПРИЛОГ: Ристо Поповски им е пријател на скоро сите Македонци во Фесбук- страниците. На мноштво ФБ-

страни пренесувам свои написи. Тој на ниедна не се јавува, дури на другите негови пријатели им советува 

тие да не се јавуваат на моите написи.Таков беше и на написот од 23.03.2015:Еладците=тн.Грци биле само 

едно- крволочни ѕверови. Бидејќи тој бил еден за кого се однесува написот, тој не се јавува, божем тој и за 

него не се однесувал.Не случајно во Македонија пред се,која е негова ФБ страна, тој никогаш не се јавува... 

Ова што го повторувам за него има цел да истакнам,дека како него има многу Македонци,што многу говори.  

ДОПОЛНА: На 27.03.2015 го објавив написот „Коине (тн.старогрчки) бил само македонски- Александријски 
Птоломејов јазик“, и во ФБ.страницата Македонија пред се, како што го правам редовно, иако во таа ФБ- 

страна не само од Ристо Поповски, туку и од другите, кои овде се наведени, се трудат никој да не се јави со 

подршка на моите написи, во што 100% усепеале. Еве го доказот со на  29.03.2015 до 17 часот написот го 

подржале само 2 (двајца), во спротивност на ФБ- стр. М..писменост ...26. Написот бил со цел да се докаже 

дека во Елада (тн.Грција) се говорел само на наш пелазгиски=тн.словенски јазик. Што токму ова објаснува 

? Бидејќи ваква е состојбата, залудни биле разговорите за името Македонија, македонски и македонски 
јазик. И зато следи написот да го завршам вака: „Со ова ги повикувам надлежните во Р.Македонија најитно 

да се прекинат сите разговори и насекаде за се македонско, затоашто Еладците (тн.Грци) се само изроди 

на нашиот варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов= тн.словенски јазик. Следи ИЗРОДОТ е 

најгнасен врз својот ХОМЕРОВ МАКЕДОНСКИ РОД“. Од наведените личности никој не даде подршка на 

написот. Со ова се докажува, сите тие кои овде се спомнати, сите тие се самобедисани, и за лични цели. 

ПОЛЕМИКА- На 10.04.2015 ми се јави Љубе Стојаноски за пријател. Тогаш ја видов неговата полемика: 
„Реплика на Ристо Лавот 
Аман бре Ристо, до кога со плукање ? Прво прочитај ја книгата а потоа напаѓај. Ако ја прочиташе 
тогаш ќе разбереше од какво значење е тој труд. Во книгата се разоткриваат сите грчки фалсификати 
за Троја,и самата локација на Троја(тоа е поентата на книгата) , која што ја докажувам во книгата 
ИЛИАИНА и ИЛИОС- докази дека Троја е во Македонија. Би било добро наместо неосновано да 
критикувате, да ги повикате сите кој што, на било кој начин можат да помогнат , да ми се придружат и 
на светот да му докажеме кој сне и што сне. За жал, ние македонците сне такви, и ти си се фатил за 
зборот Каликолона и најде дека е е составен од КАЛ и КОЛОНА, па Ристе, каде си видел ти колона 
од кал.Исто така ме напаѓаш за тоа што на ТВ СОНЦЕ сум рекол грци? За тебе значи не е важно што 
пишува во книгата(која патем е на ранг од научно дело)туку е важно зошто сум рекол грци, итн.итн...“. 
Risto Ivanovski Секој автор мора да има свој став, а за различни ставови не се разговара. 
Ljuben Stojanoski Ако нема разговор и спротивставени мислења тогаш нема нити наука нити напредок. Меѓутоа да се 
даваат негативни коментари на непрочитана книга е злонамерно. 
Risto Ivanovski Мојот став за тн.Троја е различен- расправите не водат кон ништо, само до нетрпение. За ова се водат 
расправи само во четири очи и без јавност- ФБ страницата не е стручна, а книгите за тн.Троја секоја посебно си има своја 
тежина. 
Risto Lavot JAS NE REKOV NISTO ZA KNIGATA OTI NE SUM JA PROCITAL! MOJOT KOMENTAR SE OSNOVASE NA 
RAZGOVOROT NA TV VO SONCE. KADE MOJOT PRIJATEL LJUBEN GI SPOMNUVA GRCITE A SITE ZNAAT VO ANTIKATA 
NE POSTOELE GRCI. TIE SE VESTACKI NAROD OS 1832 GODINA! VO RAZGOVOROT KAZA OTI MAKEDONCITE SE 
TROJANCI. OVA NEMOZAM TEK TAKA DA MU PROSTAM OTI ETE USTE EDEN ASIMILATOR NA MAKEDONCITE. LUGE 
DAJ MALCE TREZVENO RAZMISLUVAJTE KOGA ZBORUVATE JAVNO OTI GI UCITE SITE MAKEDONCI POGRESNO 
FALSIVA ISTORIJA! TROJANCITE SE OD MAKEDONSKI ROD! I NISTO POVEKE! DOSTA SO PREKRSTUVANJE DOSTA SO 
NEGIRANJE NA MOJOT MAKEDONSKI NAROD. SE SME BILE SAMO MAKEDONCI DA NE BIDEME! SAKATE USTE LI DA VI 
PISUVAM ZA MAKEDONSKITE GLUPOSTI KAKO STO DARDAN TVRDI OTI SME VENETI I PELAZGI RISTO IVANOVSKI OTI 
SME BRIGI I TAKA NATAKA SITE OVIE POTEKNUVAAT OD MAKEDONIJA. AMA DOSTA SO VAKVI TEZI PREKU GLAVA 
MIE! ILI BIDETE MAKEDONCI ILI OSTAVITE NE NA MIR! VECNA SLOBODNA OBEDINETA GOSPODOVATA ZEMJA ZETA 
MAKEDONIJA! AMIN! 
Risto Ivanovski Јустин пиши: Македонците се еден палазгиски народ. 
Mile Janakievski Секоја книга од било која сфера, а особено од историјата не е универзална. Доволно е таа да фрли 
светлина врз некои факти, појави, луѓе или настани, со што ќе поттикне други научни работници и автори за конечно 
расветлување на темите, кои се поприлично затемнети (особено темите поврзани со македонизмот, кој што денес, како 
последица на смислени фалсификати, во науката го нарекуваат старогрчка култура). Имено, таквите теми се затемнети, 
најповеќе поради фактот што недостасува современа литература т.е. од времето на кое тие се однесуваат (уништувања 
и палења на книги и библиотеки-како александриската и сл., како и постоењето на фалсификувана литература во 
огромен број, поврзана со вештачката творба Грција). РЕСПЕКТ за Ljuben Stojanoski! 
Risto Lavot Mile Janakievski AKO NAUKATA GI NAREKUVA STARO GRCKI I JA FALSIFIKUVAAT ISTORIJATA TOA 
NEMORAM JAS DA GO PRAVAM. I NIKOJ NEMOZI DA MI BRANI DA PISUVAM ZA MAKEDONIJA! NO VE MOLAM NEMOJ 
DA GI MESATE GRCITE SO ANTIKATA! INAKU VE SMETAM ZA PETOKOLONASI! BEZ RAZLIKA KOJ E! 
Mile Janakievski Пази што зборуваш, јас сум Македонец! 
Risto Lavot NIKOJ NE TVRDESE DEKA NESI! 
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Mile Janakievski Види, Risto Lavot,, ако така брзо забораваш што си рекол, препрочитај што си изјавил пред неколку 
минути. Наведуваш редоследен број на колонаши (пето, шесто и тн.) Овој пат ти простувам, бидејќи верата не ми 
дозволува да те плукам пред Велигден, како што ти ме исплука пред малку. Во следна прилика, жестоко ќе те навредам! 
Risto Lavot IZGLEDA NE RAZBIRAS MAKEDONSKI JAS NAPISAV OTI TIE KOI KE GI MESAAT GRCITE VO ANTIKATA KE 
GI SMETAM ZA PETOKOLONASI! NITU NA TEBE TI REKOV TUKU NA SITE KOI PONATAKA TOA KE GO PRAVAT OTI NE 
RABOTAT ZA MAKEDONIJA TUKU SE IZMEKARI I RABOTAT ZA GRCIJA! SEGA MOZIS DA ME NAPAGAS KOLKU SAKAS! 
Mile Janakievski Risto Lavot Mile Janakievski AKO NAUKATA GI NAREKUVA STARO GRCKI I JA FALSIFIKUVAAT 
ISTORIJATA TOA NEMORAM JAS DA GO PRAVAM. I NIKOJ NEMOZI DA MI BRANI DA PISUVAM ZA MAKEDONIJA! NO VE 
MOLAM NEMOJ DA GI MESATA GRCITE SO ANTIKATA! INAKU VE SMETAM ZA PETOKOLONASI! BEZ RAZLIKA KOJ E! 
(Еве каде навредуваш: ме нарекуваш петоколонаш, ама јас не сум тоа). 
Mile Janakievski Risto Lavot, Два пати ме навредуваш во два последователни коментари. Првиот ти го копирав во целост, 
бидејќи гледам оти негираш дека тоа си го направил.. Во вториот велиш дека не знам македонски. Повторно те 
предупредувам да внимаваш малку на изразувањето. Јас не те навредувам, човеку, АЛО-О-О-О-О!. Те сметам за 
возрасен. Што се однесува до мојот коментар, за книгата на авторот Љубен Стојаноски, го дадов во знак на моја подршка 
за неговото дело, кое го ценам и точка... 
Risto Lavot NIKOJ NE JA NAPAGA NITU TVOJOT KOMENTAR NITU PAK KNIGATA NA LJUBEN JAS GO NAPADNAV SAMO 
PORADI STO GRCITE GI VMESA VO VREMETO NA ANTIKATA. NEZNAM KOLKU E TESKO TOA DA SE RAZBERE. 
VOEDNO TEBE NITU SUM TE UVREDIL NITU NAPADNAL. REKOV ONA SRTO TI GO NAPISA KAKO STARO GRCKI OTI I 
TOJ TERMIN E FALSIFIKAT. MEGUTOA OVDEKA NEE MESTO DA SE DOKAZUVAME KOJ KOLKU E VO PRAVO MISLAM 
SEGA OTI E DOSTA! 
Mile Janakievski Добро Ристо, немам намера јас со тебе да се расправам. Во мојот прв коментар ти не беше спомнат и 
не знам што се јави. Сум те почитувал и сеуште си ми пријател на ФБ. Но, препрочитај се, наназад во коментарите твои, 
овде на овој статус, ќе се убедиш во вистинитоста на моиве тврдења-дека навредуваш. А, ти, сочувај ја својата енергија 
за други, кои ги има како плева, кои го негираат твојот и мој идендитет. Немој со мене да си ја трошиш енергијата... 
Risto Lavot NIKOJ NISTO NE REKOL NEGATIVNO ZA TEBE! DA ZNAES NEKOGAS GI SAKAM MAKEDONCITE KOI IMAAT 
DEBLOST DA POKAZAT ZABI. NEE VAZNO DALI SE VO PRAVO ILI NE AMA ME RADUVA DA GI VIDAM OTI SE SPREMNI 
ZA BORBA! GOSPOT SONAS I SO BRATSKI POZDRAV MIR MEGU MAKEDONCITE, NA GOLEM PETOK! AMIN! 
Risto Lavot BRAT LJUBEN EVE ME NATERA DA JA CITAM TVOJATA KNIGA, STIGNAV DO 61 STRANICA EVE STO SI 
NAPISAL! Овие Бриги од Асканија се соседи на Пелазгите од Лари- са во Тесалија, кои исто така, се сојузници на Троја. 
Но, и во по- доцнежната историја Тесалијците секогаш правеле заедничка кауза со непријателите на Грција, бидејќи биле 
непогрчени (не- хеленизирани). 
Risto Lavot Тракија е истата денешна територија Тракија, но треба да се знае дека понекогаш и територијата на 
Македонија била на- рекувана, исто така, Тракија. Тоа именување доаѓа од зборот Трака, што значи лента, пат, бидејќи 
сите коридори поминувале преку Тракија и Македонија. 
Risto Lavot BRAT KAJTEBE E PROBLEMOT STO MISLIS OTI MAKEDONIJA E DENESNATA TERITORIJA VO ANTIKATA 
NEMALO DRZAVI TOA E LAGI POSTOELA SAMO EDNA MAKEDONIJA. I NEJZINITE PROVINCII. KAKO STO E TRAKIJA 
PELAGONIJA DARDANIJA I STOTICI DRUGI. 
Risto Lavot ZABELEZAV OTI KOGA PISUVAS ZA TERITORIJATA PISUVAS VO ALBANIJA FALI VO DENESNA ALBANIJA VO 
DENESNA GRCIJA. 
Risto Lavot INAKU SE E VO RED DO SEGA OSIM OVIE ZABELESKI 
Ljuben Stojanoski Prijatele Risto te molam vozdrzise od komentari dodeka ne ja procitash knigata do kraj, a potoa bi sakal da gi 
vidam tvoite kritiki. Pozdrav od Algerie 
Risto Lavot LJUBEN DA ZAVRSAM KNIGATA DENES JA PROCITAV. MOJA KRITIKA ZA OTKRIVANJETO NA TROJA TE 
PROGLASUVAM ZA GENIALEC! STO SE ODNESUVA ZA TEKSTOT POGOTOVO ZA MAKEDONSKITE PLEMINJA OD 
MAKEDONSKIOT POLUOSTROV I POSIROKO MORAM DA TI KAZAM NAPRAVI ISTORISKA KATASTROFA. 
Risto Lavot ОД КАТА МАКЕДОНКАТА МАКЕДОН“. Истото беше со мене. 
КАТА МАКЕДОНКАТА МАКЕДОН пиши:„В своја книга написа: Пелазги (Pelaagians) 
По дефиниција Пелазгите се автохтоно домородно насе- ление на Мезолит Грција. Тие не зборуваат грчки, но нивниот 
јазик може да придонесе за неколку заемки во античкиот грч- ки јазик“. 
„Прво треба да научите, за историски доказ немат дефиниција. Секоја историска книга треба да се потпират на СВЕТА 
ВИСТИНА знчит вистината чистае како невиновна момина солза. 
Ваши дефиниции останаа незначајни, затошто има разорно деиство, поправо подривате Македонски темели. 
Пелазги Пелагонци Дарданци Фриги Бриги... сиот народ се Македонски Род = МАКЕДОНЦИ!!! 
Вие ги делите како посебна раса = могу жалосно!“ 
Според ваша дефиниција, ме интересира колку бели раси има на бел свет?!! ЈАС ПОЗНАВАМ САМО ЕДНА БЕЛА РАСА – 
НЕПРИЗНАВАМ 
ФАЛШИВА ТЕОРИЈА!!!  
Написавте историја за архаичко време, споменувате словени, грци, грција таму кадешто непостоеше ниту нишан за такво 
ПЧУШКО ПЛЕМЕ! 
Гледам постапувате непонизно – се гордеете со своја погрешна дефиниција, направивте ужасна историска грешка 
катастрофа за сиот вложен труд во ваша книга.  
Нелутетесе нежалете труд пари – поправете грешки дајте ново чисто вредно издание. Книгата со фалшиви докази 
прогласетеја неважна погрешна! Не е страмота да се извините, земете пример од Професор Ангелина Маркуз јавно се 
извина побара проштавка за погрешно историско предаванје. Госпожа Ангелина Маркуз заслуже големо почитание. 
Се надевам ке разберите наша добронамерна забелешка. 
Македонци Вардетеја Мајка Македониа* Друга татковина немаме! 
СВЕТА СЛОБОДА ЦЕЛОКУПНА МАКЕДОНИА* 
 
Поздрав почитание од Мене 
Ката Македонката Македон*Г*Б*С*(Ефтимова)Лав* 
Родум Од Претор Македониа* 
Сабота Ден 11Април 2015ГОСПОДОВО*Лето Сат 8:35минути“. 
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Ljuben Stojanoski Koga pishuvas citat od knigata stavigo vo navodnici . Toa shto go imash izdvoeno e fusnota i da se 
izdvojuvaat delovi od kniga i za toa da se kritikuva cel vlozen trud e nishto drugo osven zlonamerno od eden samoproglasen 
golem Makedonec. Vo Vashite prepirki vie se samodemantirate. 
Кој е Ристо Поповски- Лавот-Филип Македонски ? Никој и ништо ! Тој со историјата нема ништо.Токму и затоа Ристо Лав-
от како неспособен човек тој си бара помош од друг и образован човек. А која е Ката, која не си го познава полот: „КАТА 
МАКЕДОНКАТА МАКЕДОН“. Ката се плаши да се јави која е ! Некој кој се плаши јавно да се кажи кој е и што е, а овде 
напаѓа личност со свое име и презиме, КАТА и РИСТО немаат ништо патриотско- оспорувањети е само дело на уличари.  
Па што е ова ? Невоспитаност ! Тоа со Лавот и Ката истото ми се случи и мене. Тој оспорува и други македонски автори. 
Па токму тие како крволочни ѕверови му се нафрлија на Љубен Стојаноски, иако тој вложил огромен труд, 
време, средства... Се ова не смееше да се случи јавно на ФБ- страницата, што е само повторување со 
мене. Па следи јас во Р.Македонија да доживеам навреди и понижување од вакви ѕверови..., јас да бидам 
оспоруван и неприфатен во својата држава Р.Македонија, како спротивност со во Германија- и благодарам. 
Со тоа што од оспорувачите никој не се бавел со истражувања, Ристо Лавот нема ниедна книга, е жалосно. 
ДОПОЛНА: На 17.04.2015 се јавив со насловот „Во Егејскиот дел на Македонија никогаш немало ниту еден 
Грк- по национапост“. Досега за неполн ден на мојата фестбух страница никогаш не сум добил толку при-
фаќање- 18 и  пренесувања (шарења)- 9. Меѓу овие никаде ги нема сите оние кои мене ме навредувале и 
поножувале во Македонија пред се. Па сите тие не се најдуваат и на другите фесбух страници каде јас се 
јавувам. Следи очигледен заговор. Еве само некои оттогаш, од Македонија пред се: Филип Македонецот, 
Влатко Митев, КАТА МАКЕДОНКАТА МАКЕДОН- со Ниче Димовски; Персеј Македонецот од кого често пати 
бев понижуван и навредуван дури во други фесбух страници, а тој ја имал врската со ФОН- веројатно негов 
роднина. Следи јас него да го исклучам...; Биле и други: Љупчо Мирчевски Трепет, Томе Постолов, Наташа 
Димовска, Томе Постолов, Атанас МКД. Инаку расправата ја сакале 10 ФБ.пријатели- такви имало и ќе има.  
Бидејќи Ристо Поповски останал најдрзок кога се говори за Македонија и Македонците, посебно за се она 
со Егејскиот дел на Македонија, кој тврди дека никогаш немало било што грчко, ниту некогаш ќе има, тој и 
на овој мој напис на ниедна ФБ. страна не се јави, никако и во Македонија пред се. Па тој глуми Македонец. 
Иако за него нема место кај мене за било што македонско,како автор...,како него се многу такви за пишење. 
 
СКОТИТЕ И ДРУГИТЕ ЕВРОПЈАНИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ- СЛОВЕНИТЕ ЛАГА 
 
За дека Шкотите биле Македонци за споменикот на Александар Македонски во Единбург (=един бург: 
един=един; бург=бург= булг=вулг=волг= Volk= фолк= полк- а за народ/народно) сум пишел во повеќе книги. 
Во прилог го наведувам и она- за колонизирањето на Македонците за време на Римската Империја од 2 век 
п.н.е. до со 6 век н.е.: во 2 век п.н.е. од Епир биле колонизирани 150.000 војници со свои членови на 
семејства; 1 век н.е. околу 150.000 коњаници и пешадијци од Тракија во Русија кај Дњепар и 80.000 готски 
војници воделе колонисти од Далмација (на еден војник по 5- 10 робови)...последен бил Јустинијан I кој со 
својот војсководец колонизирал Македонци- до 1808 година Балканскиот Полуостров бил Македонски што 
го променал Цојне во 1808 година. Следи да се трага врската на Баските со Македонците; Скотите- според 
скот=скот како скотој колонизирани- да се споредат со селаните од Кукуречани Битола со фустанчиња (во 
Пелагонија се носеа фустани=пустани=пуштани) со пупки, со македонската гајда чија овчка кожа била од 
македонска овца, со македонски ритам 7/8, наредени како ред на фаланга итн. Меровингите претходниците 
на Франките биле Балканци, а Франките биле Македонци (Фредегар 7 век). Следат Богомилите со својот 
Бодин итн. Ваквите преселби продолжиле и потоа со крстоносните војни...па од исламот се бегало. 
Преселбите траат се до денес, никогаш обратно- тн.словенски преселби се само лага. Токму за нив нема 
ниеде материјален доказ/наод, а секој оној кој пронајде да ја добие Нобеловата награда и било која друга. 
Пак, јазикот тн.словенски бил варварски=пелазгиски на кој говорел и Платон- тн.старогрчки бил само 
Александријски јазик коине од 300. г.п.н.е. Токму овој јазик го познавал Апостол Павле, но не јазикот на 
Атина кој бил само јонски. Следи еладски јазик бил само од 1868 година. Дури селото Атина било под 
соборната дрква Св. Димитрија- Битола. Па Битола бил само главен град на Румелија (Македонија) до 
Елада итн. Ова го знаат Еладците, но не Македонците и Биточаните кои со најголемо задоволство ја 
уништуваат Битола најсвето место за Османите чии женски чеда се раѓале во неа итн. 
Бидејќи Европа била македонска, а тн.Словени како посебен народ никогаш не постоел, итно да се 
прекинат разговорите за името на народот, државата Р.Македонија, македонскиот јазик и култура итн. Ова 
е според меѓународното применето право, како и дека историјата на македонскиот народ не е факсификат 
како на Елада. 
 
О БОЖЕ, ИСТРЕБИ ГИ АЛБАНЦИТЕ ОД МОЈАТА МАКЕДОНИЈА  
 
Во еден ферман до солунскиот валија, од 1795 година, турскиот суверен, Селим III (1789- 1807), бара 
да ги уништи тие Арнаути „гнасните разбојници“. Во својот ферман тој го пиши ова: „Бунтовничките 
елементи, Арнаутите, во 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 земјава од гнасните дела на разбојниците од нивните безаконија и насилби...! 
Презри ги, исечи ги со мечот на победниците...!“ 
Муслиманите=Турците не го употебувале името Албанци за Шкиптарите=Тоските туку само Арнаути. 
Поимот означува одметник. 
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Пак, уште покрволочни ѕверови со човечки лик од нив биле Азијатите, „Кавказко- црноморските 
Албанци- Арнаути“- моја книга од април 2002 година. Тие биле претставени како Татари, Черкези итн. 
Ваквите ѕверови на Балканот немало се до 1840 година. Следи во 19 век, меѓу Врање и Шар 
Планина, биле колонизирани околу 1 милион азиски Арнаути, кои се множеле како кучиња над 
кучињата. За нив пишат Мекензи- Ирби, Густав Вајганд (1924) по Кримската војна биле 100.000 
Татари и 500.000 Черкези, а и Шових итн. 
Во прилог е мојата книга „Григор Прличев и азиските Арнаути“ од 30.01.2014, што може да се види 
во www.brigien.com, каде има две карти: 1) Албанија на Кавказ и 2) Арбанија=Шкиптарија 100% била 
под Охридската архиепископија. Ова говори, Албанците биле Азијати, а Арбаните изроди на 
човештвото: 100% Бриги=Брзјаци, 100% Македонци и 100% православни Македонци под Охридската 
црква. 
Григор Прличев во неговата книга „Скендербег“ не ги наведува Арнаутите= Гегите, а во „Сердарот“ 
тие постојат- тие биле колонизирани. Само кај Арнаутите имало Черкези, а во Америка имало 
индијанско племе Черокез. Тоа означувал краток нож. Значи, Арнаутите биле ножаџии- анџарџии, а 
нивни газди биле и се само Скиптарите= Тоските. 
Следи Американците велеле: Мртвиот Индијанец бил најдобар Индијанец. Значи, мртвиот Черокез 
(Черкез) бил најдобар. Меѓутоа, ние не смееме да си дозволиме, нив да ги убиеме или истребиме. 
Затоа јас го велам истото од султанот Селим: О Боже, истреби ги Арнаутите=Албанците, тие повеќе 
да не ја гнасат... нашата земја Македонија. 
Ако тој Бог не ни поможи, ние ќе мора братски да се бориме со нашите браќа Срби и Црногорци да ги 
изчистиме овие Муслимани= Турци, крволочни ѕверови врз сите Православни и Македонците. 
 
 
ЕЛАДЦИТЕ=ТН.ГРЦИ ЕДИНСТВЕНО- ВЕШТАЧКИ НАРОД  
 
Историски на просторите на Месопотамија се до со Египет живееле две раси: Белци (Пелазги- 
според белест=беласт=пелазт...) и Црнци (Семити). Во прво време се пишело одвоено, а потоа 
заедно. Потоа се создале дворасни јазици. Такви биле сиријскиот арамејски јазик на кој биле 
напишани првите книги на библијата, како и староегипетски јазик. Според авторите, новоперсиски 
јазик немало до 515 година- тој бил само вулгарен=народен арамејски јазик. Во ниедна книга на 
антички автор не се среќава коине- тн.старо-грчки јазик освен кај Куртиј Руф, чиј најстар ракопис бил 
од 9 век- книгата била печатена во 15 век. Следи таа била само фалсификат- види за неговата книга 
дека била фалсификат на www.brigien.com. Кога Птоломејите завладеале во Египет, од 
староегипетски бил создаден коине, чиј прв речник и прва граматика во Александрија биле составени 
во 300 г.п.н.е. Таа година била најстара, и ниедно дело не е преведено и напишано на коине пред таа 
година. Koine се чита koi ne, кој не, како денес на македонските говори: Кој дојде ? Кој не дојде ! 
Следи кој не (сите) дојдоа. Па јазикот бил општ заеднички. Токму само во Александрија првите книги 
на библијата од арамејски биле преведени на коине, а другите книги на библијата биле напишани 
само на коине. Бидејќи коине бил повеќебожен= хеленски јазик, Евреите= Еднобожците во 
Александрија се изјаснале за Хелени. Бидејќи се пиши, Илијата била обожавана од Александар 
Македонски, а таа само во Александрија во 3 век п.н.е. била преведена на коине, се потврдува, коине 
не постоел пред 300 г.п.н.е. Токму и затоа Илијада била напишана со рецки=руни, кои биле венетско 
писмо, а Русите биле Венети- Русија=Венеа со свои рецки и богот Перун, кој го имале Етрурците кои 
исто така пишеле со руни во кои има тн.кирилични слова. Перун бил славен и на азиските простори, 
кои никогаш не биле тн.словенски, спореди со Перу во Америка, а македонските Индијанци го 
обожувале богот на секајцата, грмежот и дождот. Следи руните да бидат и германски, а Германците 
биле само одродени тн.Словени- види Германска национална библиотека. Потоа Илијада била 
напишана на јонски слова и јонски јазик. На јонски и на атички за момче се велело курос, а за девојка 
кора. До денес Битолчани велат, се извинувам, тој ја куроса девојката, а кора=к ора- о како (ко) таа 
ора=меша... Филип Македонски го внел јонскиот јазик како службен со јонското писмо, и токму и затоа 
сета оставштина била со јонски слова. Еве и доказ: каменот во црквата Св. Ана с.Олевени битолско- 
ако некој намерно не го уништил (така сум слушнал), кој бил познат во светот, се споменува Филип, е 
со јонско писмо, што се гледа и во Стибера, која била од 183 година п.н.е.: сигма е крајна а 
тн.кирилично и коптско С е во текстот. Ова е во спротивност од она што Македонците на Коменот од 
Розета во Египет- текстот е со други знаци. Такви знаци имало на Балканот, Подунавјето и Русија, 
исти знаци со исто значење (Гриневич). Следи тие биле еден те ист народ- текстот го отгонетнале 
македонските автори на битолски говор. Во Птолемејовото време коине го заменил староегипетски, 
кој бил реформиран во коптски, отстранувајќи ги семитските зборови и се дошло до коптски, кој бил 
пелазгиски=тн.словенски јазик. Истото го спровел Константин Филозоф, кој од коине ги отстранил 
семитските зборови и се дошло до македонскиот црковен тн.старословенски јазик. Бидејќи апостол 
Павле не го владеел атинскиот јазик- јонскиот, тој пишел на коине. Тој постанал христијански јазик. 
Овој јазик во Атина не бил потребен до 529 година кога Јустинијан во Атина ја затворил Платоновата 
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академија која творела на јонски јазик. Лукијан (2 век н.е.) потврдува дека на атички не се пишело, а 
Аријан (2 век) пишел на коине и јонски јазик. Бидејќи Атина и Елада биле пелазгиски, јонскиот бил 
пелазгиски=тн.словенски. Ова говори, во Елада како на Хелени= Повеќебожци коине не им бил 
потребен. Коине бил византиски јазик (Хан, 1865)- тој како христијански во православието останал 
како таков во Елада. Најдобар доказ наведува Фалмерајер (1830). Бидејќи коине бил хеленски јазик, 
тој мислел Хелените го говореле само коине. Следи, според него, Хелените биле изчезнати- без 
ниедна капка хеленска крв. Токму и затоа тој во Елада не нашол народ кој го говори коине туку само 
Словени со словенски јазик, дури и со словенски акцент... Па баварскиот принц Отон, кој бил прв 
еладски крал, на друг јазик со народот не говорел туку само на пелазгиски=тн.словенски јазик. А само 
со реформа на коине во Парис од страна на Кораис бил создаден катаревуса, кој Цариградската 
патријаршија го прифатила дури во 1868 година. БИДЕЈЌИ ВО ЕЛАДА ОТСЕКОГАШ СЕ ГОВОРЕЛ 
САМО ПЕЛАЗГИСКИ= ТН.СЛОВЕНСКИ, ЕЛАДЦИТЕ БИЛЕ САМО ОДРОДЕНИ ПЕЛАЗГИ= 
ТН.СЛОВЕНИ И ДЕНЕС ЕЛАДЦИТЕ ГОВОРАТ СО ЕЛАДСКИ ЈАЗИК КОЈ БИЛ ДВОРАСЕН, СТРАМ ЗА 
БЕЛАТА РАСА. Еве уште еден доказ: секој народ има по еден јазик, а само Еладците 4 јазици: 
Хомеров, според Пасоф и други словенски; Александријски коине; катаревуса и димотики. Па ова е 
комедија. Со тоа што ако четворица Еладци говорат со по еден јазик, тие меѓусебно нема да се 
разберат, е само трагедија. Што е со еладскиот народ ? Само траги- комедија ! Еве и последен доказ: 
Григор Прличев пишел на коине. Секој оној кој делата на Григор Прличев ги прочита со катаревуса и 
димотики коинските дела во потполност не може да ги разбере. Па овој без’рбетен народ ни ја 
оспорува историјата, каква дрскост... СЛЕДИ ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНИ РАСПРАВАТА ЗА ИМЕТО И 
ЈАЗИКОТ, А ЕЛАДА ПОД ИТНО ДА СИ ГО ПОВРАТИ СВОЈОТ ТН.ХОМЕРОВ 
ПЕЛАЗАГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК. ЕВРОПА И САД ДА ИМ СЕ ИЗВИНАТ НЕ САМО НА 
МАКЕДОНЦИТЕ ТУКУ НА СИТЕ ТН.СЛОВЕНИ КОИ ДЕНЕС СЕ НАЈБОРОЕН НАРОД (350 МИЛИОНИ) 
КАКО ШТО СПОРЕД ХЕРОДОТ (5 ВЕК П.Н.Е.) ТРАКИТЕ БИЛЕ НАЈБРОЈНИ: ТРАКИ...=ТН.СЛОВЕНИ 
 
МАТЕМАТИКАТА НЕ Е БИОЛОШКА НАУКА-ТАА НЕ РАСПРАВА ЗА ДНК. Бидејќи во леденото доба... 
Европа не била населена, а преселбите биле воглавно по патот Вардар- Морава- Дунав...Рајна..., 
што се потврдува и со ДНК- само за географска оддалеченост од југ кон север, сите Европјани имале 
само балканско- малоазиско потекло. Следи наслов: „Чешкиот математичар тврди: Македонците се 
меѓу најнеинтелигентните во Европа, само Албанците и...“. Наведеното е без биолошко- генетска 
основа. Па место да стои интелигенција мора да биде само едно: кое население е најдобро 
образовано- информирано. Инаку Скадинавија, Финска... биле венетски со руни (рецки како кај 
Русите- Русија= Венеа), а Венетите потекнале од Балканот со Мала Азија. Следи заклучок: 
математика= математика, а биологија= биологија со својата ДНК- на Балканот до денес има 
најголема сиромаштија. Па сиромавиот во животот тешко може нешто да постигне, што му е многу 
лесно на богатиот во Финска и блиските простори. Инаку кажано, математиката биолошки била 
најглупа. Види моја Фб.страна и Фб. страна Пелазги, www.brigien.com, Германска национална 
библиотека, Европска библиотека... Па Европјаните била само Венети, Илири, Бриги (б=ф), 
Македонци- воглавно Балканци. 
 
САМО СО ПРОТЕСТИ ПРОТИВ АЛБАНЦИТЕ МУСЛИМАНИ=ТУРЦИ 
 
Бидејќи Албанците 100% се само Муслимани=Турци, а на просторите на Р.Македонија нив ги немало 
се до 19 век, кои биле само колонизирани од Отоманите, како што Албанците редовно против нас 
кодошат и протестираат, зошто ние Македонците истото не го направиме, како тие што го чинат 
против Православните од 1913 година ?! Зошто ние Македонците како православни заложници на 
крволочните ѕверви Албанци со човечки лик не протестираме ?! На Турција да и кажеме, таа нив да 
си врати назад; на Италија и Австрија како создавачи на Албанија и Албанците; на другите европски 
држава, а и на гигантот САД сосе НАТО, 100% непријатели на Православните. Па нас никаде не 
нема, ние немама никаква граѓанска инцијатива, а на тапет од Албанците сме само ние двајца автори 
(со мене и почитуваниот Петар Поповски). Македонците знаат да критикуваат..., и да обвинуваат, но 
никаде ги нема да се саморганизираат. Изгледа во Р.Македонија нема ниедна граѓанска инцијатива 
за да таа се организира и на овој напатен македонски народ да му помогне, не се војни туку само со 
кажувањето на вистината на сите странски претставништа кои се во државата, а нивната цел е само 
нас да не нема. Па никој нас нема да ни помогне- само ние самите сме оставени сами да си 
помогнеме. Конечно е време, ние Македонците јавно да истапиме за нас Македонците во 
Р.Македонија, и за оние во Арбанија, р=л, кои немаат никакви човекови права, а никако 
реципрочност. Со Рамковниот договор Албанците ги признавме за народ, во кој нема финансиска 
рамка, без која дозволивме Албанците во нашата Р.Македонија- ние друга и немаме- нашата крв да 
ни ја цицаат. Па Албаците се 100% исламски паразите. Да завршам, мораме да се саморганизираме, 
а не сами само да се кодошиме, и меѓусебно да се истребуваме... 
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АРБАНИТЕ=СКИПТАРИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНСКО- БРИГИСКИ НАРОД 
 
Бидејќи Македонија била до реката Дунав, македонски биле сите балкански простори. Следи 
Македонија имала само две цркви: царската Цариградската патријаршија и вулгарната=народната 
Охридска архиепископија. Со тоа што цела 100% Арбанија= Албанија била под Охридската црква, 
Арбаните 100% биле само Македонци и Охридски чеда. Кога Црногорците се прогласиле за 
Македонци, а Арбанија е меѓу Црна Гора и бригискиот= брзјачкиот Охрид, Арбаните= Скиптарите= 
Тоските биле 100% македонско- бригиско- охридски чеда. Како што Елада=тн.Грција била германско 
чедо, што се случило и со Бугарија, истото важело и за Арбанија. За нејзиниот вештачки јазик со 
зборови на грчки, романски, словенски и татаро-турски јазик (Г.Мајер), први школи на тој нов 
непознат јазик отвориле само од 1924 година само Австрија и Италија. Следи заклучокот: еладското, 
бугарското и арбанското биле дело на Ватикан со својот католички водач до 1918 година Виена. 
Значи, балканските народи се вештачки на Германите кои никогаш немале своја национална држава. 
 
ДАЛИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ И СЕ МАКЕДОНЦИ ИЛИ СЛОВЕНИ ?! 

И денес сме сведоци дека и новиот американски амбасадор изјавил дека во Р.Македонија живееле 
мнозинство Словени, и најголемо малцинство Албанци. 
Овде се поставува прашање, дали Американците се против нас како Македонци, а во полза на 
Еладците и Албанците. За ова ние Македонците мора да ја трагаме грешката само кај нас- ние 
Македонците седиме на две столици: сакаме да бидеме ем Македонци ем Словени. Па тоа никако не 
бидува- по се изгледа дека ние никако не знаеме кои сме и што сме. 
Бидејќи Македонците во Втората светска војна на овој дел на Македонија си создале држава, нашите 
историчари со децении пишат, ние сме биле Словени, дојдени со трска преку Дунав- овде на 
Балканот. Бидејќи трската за да вирее неа и треба кислорот водата треба да е најдлабока до 0,5 м. 
Пак, таа не може-ла да вирее до реката Дунав кој бил непреминлив, потврдено и во 1924 година од 
Густав Вајгант- таа била длабока и пребрза. Па за да се премине реката со трска- под вода, трската 
треба да е надвода од 20- 50 см. Бидејќи коритото на Дунав не е рамно како тепсија, со стапнување 
на подлабоко дно, Словенот ќе се удави. Следи Словените од својот историски премин се удавиле. А 
да се плива со трска, е невозможно. 
Бидејќи Европа не била населена, проблемот е само наш, никој не ни е крив, нас никој не може да не 
убеди да се одлучиме дали сме мајмунски Словени или човечки Македонци со балканско потекло.  
Бидејќи се говори за словенски инвазии, досега нема ниеден наод/доказ за преселби на мајмунските 
Словени овде во Македонија. Словенскиот јазик бил само варварски= пелазгиски, на кој говорел 
Платон. Пак, старогрчки (коине) бил само од 300 г.п.н.е., никако порано, и тоа само од Александрија. 
Нашите македонски истории во кои Македонците се само Словени, Еладците (тн.Грци) ги 
претставувале во ООН и каде не, во кои стои дека ние сме Македонци. Што ова значи ? Па нашите 
историчари не знаат кои се и што се, и затоа не се виновни САД-чаните што тие нас не нарекуваат и 
според нашата историја. 
Нашите автори кога пишуваат македонски истории, тие не знаат што пишат: ние сме биле Словени, 
јазикот на Антите, Венетите, Склавините бил прасловенски, протословенски и што не, а не дека само 
едно: Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини- склавина (област), но не Словени според 
Слово, а имало и Божјо Слово- Логос=Реч. Ова било повод Русите никогаш до 860 година не се 
изјаснале за Словени (Фотиј). Бидејќи Русите до 860 никогаш не се изјаснале за Словени, руските 
автори ја одбегнуваат токму само оваа реченица на Фотиј. Значи, Русите за Словени се најголеми 
фалсификатори. 
Македонските автори денес се делат на три групи за потеклото на Македонците: 1) македонско; 2) 
словенско и 3) најпаметните- Македонците биле бастарди (копилина), се „измешале“ Македонците со 
Словените и тоа вака: кога дошле Словените, овде ги нашле Македонците, и што тие направиле ? Си 
имале само групен секс, се тоа било на екс, и се дошло до овој комплекс од кого се до денес не 
можеме да се извлечеме. За изборот, овде не помогнува никаква ждрепка ! 
Жалосно е кога Македонците се до во 19 век имале разни преданија за Филип Македонски, 
Александар Македонски со Букефал итн., а ние денес да не знаеме, дали сме Домородци Македонци 
или Дојденци Мајмунски Словени. Па ова не само да е жалосно, туку е и трагично. 
Битно е едно, нашите историчари не знаат што пишат, никако Словени туку само тн.Словени: Антите 
и Венетите биле Домородци на Балканот, а Склавини Римјаните не познавале во 5 век, а тие се 
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јавуваат на Балканот само во 6 век. Еве го доказот: Константин бегал по долината Вардар, Морава, 
Дунав... до кај својот татко. Тој испраќал писма до пријателот на својот татко. Во неговите писма во 4 
век, низ цела Европа никаде ги нема мајмунските Словени. Тој бил Константин Велики. Во своите 
книги повеќе пати ги цитирам тие негови писма. 
Што произлегува ? Доста со глупирање за мајмунските Словени без свое потекло. Веројатно тие 
дошле од Свемирот или излегле од Утробата на Земјата. 
Само до кога ние кои се бавиме со историја ќе го исмејуваме македонскиот народ, дека тој бил 
мешавина. На таквите автори им препорачувам, само без ждрепка се до конечно да се одлучат само 
за македонското потекло, а не да шират глупости на наша штета која не прати со децении. 

 
Според М.Барлети (16 век), Илирија била северно од Дрим- во Црна Гора. Значи, Арбаните=тн.Албани никако не 
биле Илири... Пак, за Нестор (11-12) Русите потекнале од Илирија... Дури Напалеон Бонапарта создал провинција 
Илирија која ги опфаќала денешна Словенија и Хрватска. Албанците денес се состојат од Азијати (Геги= Арнаути) 
90% и Епирци (Арбани= Тоски= Скиптари- според скиптар= жезло со двоголав орел) 10%. Тоа што Илирија била 
100% христијанска, а Албаните 100% Муслимани= Турци, дури со Монголи (Татари, Черкези...), Илирида да биде 
албанско- муслиманска е најголема дрскост. (Во книгава коментарите се со помали букви, Р.И.) 
 
КАРПАТСКА ТЕОРИЈА ЗА ПОТЕКЛОТО НА МАЈМУНСКИТЕ СЛОВЕНИ 

Постои и Карпатска теорија за потеклото на мајмунските Словените. Само за оваа теорија има еден 
несовладив проблем- постојат четири географски страни: Исток, Југ, Запад и Север. Следи имало 
четири Заткарпатски страни. Што тоа значи ? Во сите држави кои денес постојат околу Карпатите 
нивните историчари пишат, дека Словените потекнале од Заткарпатите. Во ваквата состојба ним ни 
ждрепката не ќе им помогне. Бидејќи балканските историчари, а такви биле и нашите македонски, 
пишат, Словените потекнале од нашите Заткарпати, тоа говори, Словените потекнале од Русија- 
северно од Карпатите. Пак, таму до денес ја нема лозата. Ова објаснува дека Русија до денес не 
била донаселена што важи и за Финска со Скадинавија. И затоа на тие руски простори нема наоди 
дека таму се живеело многу рано во старата ера. И што следи ? Русите нашите историчари гадно ги 
измамиле- руските историчари пишат, Русите потекнале од Заткарпатите- руски заткарпатски 
простори биле Романија со Унгарија и Балканот. Токму за ова има доказ: Нестор Киевски (11- 12 век) 
запишал, Русите потекнале од Илирија. Значи, само од Балканот.  
Битно е дали некој автор потеклото на Словените го трагал ? Тоа бил и Французинот Сипријан Робер 
(19 век). Тој тргнал од Чешка. Бидејќи таму ништо не нашол, продолжил понатаму и дошол во Русија, 
па денешна Украина, и оттаму добил упатства за од Балканот- украинските традиции биле 100% 
само балкански. Што станало со неговата книга ? Ништо добро- само заборавена и недостапна. Пак, 
Јан Колар, кој пишел Словените се еден народ, и тие треба да се обединат (1824), напишал книга 
дека Италија била само словенска- со словенски геоградски имиња. Што станало со неговата книга ? 
Ватикан ја забранил. Зошто ? Затоашто словенски народи историски не се познати, а тн.словенски 
бил варварски= пелазгиски јазик, како што отсекогаш зборувале Римјаните. Ова го забележал 
Дионисиј Халиканаршки кој во Рим бил и во 1 век на новата ера. Па што станало со неговото дело, 
дали некој европски автор неговото дело за Римјаните варвари, како Македонците, го употребува-л ? 
Тоа не било дозволено, затоашто Римјаните биле ист народ со Македонците и Еладците (тн.старо 
Грци). Пак, латинскиот не било дело на некој Римјанин или Латин туку само на Греик (тн.Грк) Лив 
Андроник од 240 г.п.н.е. Овој јазик бил само „копија“ на македонскиот Александријски јазик коине кој 
било од 300 г.п.н.е. Пак, манускриптот на Куртиј Руф бил од 9 век, а печатена само во 15 век. Значи, 
таа била 100% фалсификат- без доказ за коине пред 300 г.п.н.е. 
Во раните римски карти во Скадинавија, Британија се до со Шпанија и Португалија имало само 
тн.словенски географски имиња. До денес тн.словенски темен вокал го има во Франција, 
португалското крајно е во имињата е темен вокал. Исто така, со темен вокал останал романскиот 
влашкиот и скиптарскиот итн. 
Во Британија..., Германија... се учи, тамошните народи имале илирска култура. Што тоа значи ? Само 
едно- сите тие биле само Илири- Балканци. Еве еден доказ: името Герман е на тн.словенски бог чие 
име потекнало од Балканот- Македонија. Името Deutsch- според Деут=Теут до Теута- илирска 
кралица. Бидејќи цела Европа била само со балкански животни, а до денес ниедно европско животно 
не преминало на Балканот и од него нема траг, 100% Европа била само балканска. Исто така, 
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бидејќи крвната група настанала поради маласипаница и грип од чумата на говедото и грипот на 
свињата, кои биле балкански, Европјаните биле 100% Балканци. Инаку Европјаните само со крвна 
група 0 ќе изумреле 95% како Индијанците. Само ова е билошка историја, а не произволна европска 
историја на народите, кои никогаш и не постоеле. 
И конечно: според Арнолд Тојнби, Пеонците говореле некој словенски говор. Па ако античките 
Пеонци говореле некаков словенски јазик, а тие биле и Македонци, кои говореле варварски= 
пелазгиски јазик како Еладците и Римјаните, каква е таа проклета историја поради која до денес 
страдаме ? Таа била само едно најголемо ГОМНО- ЛЕПЕШКА, на битолски само најсмрдено ЛАЈНО. 

 
МЕЃУНАРОДНО ПРИМЕНЕТО ПРАВО: КАКО ШТО ЦРНЦИТЕ ВО АМЕРИКА, ИНДИЈЦИТЕ ВО 
БРИТАНИЈА И АРАПИТЕ ВО ФРАНЦИЈА СО АРАПСКИОТ ГРАД МАРСЕЈ НЕМААТ НИКАКВИ 
ПОСЕБНИ РАСНО- ВЕРСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРАВА, ИСТОТО МОРА ДА ВАЖИ И ЗА 
ДВОКОНТИНЕНТАЛНО- ДВОРАСНИТЕ АЛБАНЦИ 100% МУСЛИМАНСКИ= ТУРСКИ КОЛОНИСТИ 
ВОН АЛБАНИЈА 

Америка бил континент во кој живееле само монголските Индијанци. Тие како Монголи биле 
канибалисти, скалпирале нивни расни непријатели арамии на нивните животни простори. Такви биле 
Дивјаците- Европјаните. Кога овие дошле во Америка, како Дивјаци ги истребиле Домородците 
монголските Индијанци и белите Индијанци- овие биле остатоци на изчезната флота на Александар 
Македонски која патувала само кон исток- го трагала крајот на Светот таа патувала само по 
Patifik=пат тивик=тивок, тив=тих Тих Океан. За потсетување, Посејдон бил Патодавател=пато 
давател; Вавилонската Кула била Небокатница со своја плоча Зигурет= сигурет= осигурет од потоп... 
Морнарите во Америка однеле мноштво традиции од Персија, Месопотамија, Египет и Македонија. 
Такви биле градежите (пирамидите...), богот на Секајцата, Громот и Врнежот Зевс= Перун до Перу, 
египетски хиероглифи, пелазгиско фонетско писмо (тн.грчко), египетски начин на балзамирање... 
Градот на Инките е како во инка, со земјоделски тераси, канали на наводнување... македонски 
наследства. Инаку методот С- 14 не е сигурен, што за тоа се расправало во Упсала. Доказ со 
пченката, која била од Америка 8.000 години. Бидејќи крвната група В, која е монголска, не ја 
поднесува пченката, а уште е полоша за првобитната крвна група 0, пченката таму ја однела 
македонската флота: кај Александар Македонски се среќава пченкови полиња. Исто така, таа ја има 
во јужна Италија и Трогир (С.Антолјак). Бидејќи Викинзите патувале од исток по патеката на јагулите, 
а пченката е во Западна Америка, пченката била однесена од флотата. 
Денес во Битола има еден битолски зет Перуанец Индијанец- Монгол кој свири со македонски кавал, 
и склоп на шупелки... Инаку Монголите никако немале било какви дувачки музички инструменти. 
Перуанецот на неговата глава ја носи пантликата на Македонците која ним им служела за заштита на 
воспаление на синусите- од јавање спотнување..., како и наметката со реси со која мојата мајка 
Брзјакиња, по нејзина желба ја погребав... Дивјаците Европјани се македонско уништија. За нив во 
моја книга „Атлантида- фалсификат на Солон и Платон“, како и во други некои делови 
во www.brigien.com. 
Бидејќи Дивјаците Европјани не сакале да работат, во Америка со векови си влечеле робови- 
афрички Црнци. Таму Црнците до денес немаат никакви посебни црнечки права. За Црнците да 
добијат само човечки права се бореле со векови, чии права до денес ги немаат додобиено да живеат 
свој човечки достоен живот. За ова сме сведоци со векови. 
Бидејќи Европјаните како Дивјаци, кои не знаеле за лајца и вилушка, никако за нужници, а и биле 
канибалисти за време на крстоносните војни (арапски извори), за тие да се обогат војувале и 
плачкале- ниедна земја не постанала богата ако таа не е арамиска. Па тие имале колонии, и тие 
Домородците до кожа ги оплачкале. Такво колонистичко ѕверување имало и во Индија. Бидејќи 
мноштво Индијци биле во служба на Британците, во Британија Индијци се населиле. Иако во 
Британија цели делови на градови се индијски, многу поголеми делови од било кој град во 
Р.Македонија со општини во Скопја, Индијците немаат никакви посебни права. Па во Индија службен 
јазик бил англиски, а не во Британија да се бара некаков си индиски јазик- предрско и преглупо.  
Франција владеала во Алжир... Па Франција е преполна со Арапи. И Марсеј денес е арапски град. 
Таму Арапите никој не ги попречува меѓусебно да си говорат арапски. Таму државен јазик бил и 
секогаш ќе биде француски. Исто така, во Франција има џамии, но никако како во Р.Македонија со 
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арапски средства градени џамии за 100% муслиманскиот турски тн.народ Албанци. 
Кои биле Албанците ? Албанците се состојат од Арбани= Скиптари, а Арбанија 100% била 
македонска, 100% под Охридската архиепископија и 100% со тн.словенски јазик. Бидејќи Арбаните го 
примиле исламот, тие на Османите со векови им служеле како крволочни ѕверови со човечки лик, со 
што во нивниот тн.словенски јазик имал влијание Осамовиот јазик на султанот Мехмед Караман од 
13 век- тој во персиски внел татаро-турски (монголски) зборови. Во Осмамнова служба со Арбаните 
биле Монголи (Черкези, Татари...). Па и затоа бројот на монголските зборови се зголемил. Исто така, 
и арапскиот исламски јазик имал влијание. Ова било повод скиптарскиот јазик да има зборови на 
грчки, романски, словенски и татаро-турски јазик (Г.Мајер). Скиптарите биле малцинство- само 10%. 
Следи Албанците и со монглски= турски јазик тешко ги учат тн.словенски родови. 
Мнозинството Албанци 90% биле Арнаутите= Гегите кои се Азијати. Тие биле мнозинство Черкези, а 
малцинство Татари. Според Г.Вајган, по Кримската војна биле колонизирани 100.000 Татари и 
500.000 Черкези. Во Османовата војска имало Черкески ред, чиј симбол била коњската опашка како и 
на Бугарите= Татарите. Тие биле колонизирани меѓу Шар Планина. На овие простори имало 
колонизирање на Монголи од 1840 година. Токму и затоа тие во 19 век на Османите им служеле како 
акинџии- лесни монголски коњски одреди. Нивната капа било белото кавказко кече, кое се носи 
масовно вон Арбанија каде биле Кавказците колонизирани- Албанија била на Кавказ (...Страбо). Тие 
биле со единствена цел колонизирани, само да се поделат Православните, ништо за друго. Токму од 
овие крволочни ѕверови со човечки лик им нема спас на домородните Православни. Па Албанците 
(Арбани= Тоски и Геги) останале „чума“ за Домородците и „краста“ за Православните. Овие се 
решени да ги истребат православните Домородци, дело на Ватикан, кој од 1071 година без прекин го 
уништува македонското православие. Православните имаат милост, но не Албанците како 
Муслимани= Турци- крволочни ѕверови со векови. 
Во Арбанија Скиптарите= Тоските на југот за Арнаутите=Гегите на северот говорат само за Дивјаци. 
Нивната посебно народносна нетрпеливост се одрази во 1997 година кога тие сакале да ја поделат 
Арбанија на југ на Тоските и север Гегите. На сцена стапил Ватикан во име на Рим, и Виена како 
католичка водилка до 1918 година. Следи само Италија и Австрија ја создале не Арбанија туку 
Албанија- Албанија е дело на Рим- види и М.Барлети (16 век). Па Албанија била фашистичка со 
Италија, а Мусолини бил со папата. Па овие дена еве ви го папата во Албанија на плоштадот на 
Мајка Тереза со бригиско=брзјачко дативно у- и во презмињата, како и кралот Зогу чие семејство 
имало имот и во Прилепско. Ватикан со своето лоби издејствувал таа да добие Нобелова награда, 
иако како неа имало многу страдалници- смртнички. Нејзиното дело во Индија не било во полза на 
Индија туку на католицизмот кој во Индија бил освојувачки како во сета Азија и сета Африка итн. 
Значи, во Албанија немало живот меѓу Тоските и Гегите. Па кој вон Албанија ги обединил нив ? Само 
проклетиот католик и масон Тито- тој како крал на СФРЈ на школскиот брод „Галеб“ одржувал 
состанок со масоните! И затоа тој место со Черчил да говори за Македонија и Македонците, говорел 
само за Истра и Далмација. Тој католичко- масонски бандид го прифатил малцинскиот јазик на 10% 
Тоски, и им го наметнал врз мнозинството 90% Геги. Следи само тој проклетник ги обединал 
Албанците во СФРЈ, а тие во Албанија во 1997 година војувале да се поделат, што го спречиле 
Италија и Австрија, кои отвориле први школи на скиптарски во 1924 година- Скиптарите не го сакале 
својот трорасен јазик туку само турскиот мешан јазик.  
Овде мора да се наведе една споредба. Во Израел Хазари се 90% и Сефарди 10%. Следи во Израел 
се водат кавказките Хазари, а на Балканот 10% Тоски врз 90% Геги. Следи заклучокот, Тоските се 
вистински исламски мафијашки народ, никој равен и надмоќен како нив- секоја им злочинечка чест за 
навек. 
Бидејќи во САД владее хазарскиот капитал, тој сака да завладее онаму каде има енергетски извори, 
а тамошните Кавказци... 3- 4 милиони да ги колонизира во Косово- тоа е нивни план, а дали ќе го 
остварат, многу тешко! 
Следи заклучокот САД со Европа не ги занимава вистината и правдата. Токму и затоа НАТО е само 
профитна воена организација, која зарабори и во Косово... 
Овде е најбитно индијанското племе Черокезе во Северна Америка со значење краток (кус) нож. 
Следи Черокезите=Черкезите биле само кратко- куси ножаџии. Веројатно тие со таков нож ги 
скалпирале Европјаните. Па ова до денес Черкезите, кои биле Арнаути= Геги, со векови ги сечат, 
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колат и убиваат балканските Домородци. Черкезите ги населиле Османите=Турците вон 
Албанија=Арбанија заедно со Татарите... Како што биле до денес си останале грозота за 
Домородците. Иако Черокезите од САД-чаните биле истребени, САД со својата НАТО им создала 
черкеско- татарска исламска држава- злостор без свој завршеток. Па за САД со Европа сосе НАТО не 
важи меѓунтародно применето право. Токму само за нив тоа е оправдано- ако важи меѓународното 
применето право, тие ќе бидат повторно само канибалисти, ништо повеќе, и ништо друго, а нас 
Православните Македонци ни држат предавање, неоставајќи не да живееме свој слободен 
македонски православен живот- само во православието до денес останале македонски повеќебожни 
традиции. 

 
ИМЕТО СЛОВЕНИ НЕ БИЛО НАВРЕДЛИВО- ТУКУ СЛАВНО ЗА ПИСМЕНОСТ ОД СЛОВО, ИМАЛО И 
БОЖЈО СЛОВО, КАКО И ДЕКА ЛОГОС БИЛО СЛОВО 

Во историјата никаде не биле познати било какви словенски народи- такви живи суштества како 
’рбетници никога и немало, а за безрбетници не ми е познато... 
Ама до денес ни се познати повеќе безрбетници, кои се настроени само против својот род, народ 
(=на род, спореди и со Херодот=Иродот=и родот=род от или со Ирод=и род- Македонецот)... И така 
тие безрбентици на сметка на својот род заработуваат. Нашиот народ нив ги вика кодоши олоши туѓи 
измеќари- тоа се само болесници. Меѓутоа, такви имало и ќе има. 
Овде е битно, зошто ние кои пишиме за македонската историја не обрнеме внимание на историската 
вистина, а тоа дека историски словенски народи немало. Такви народи не познавал Херодот (5 век)- 
кај него на тн.словенски простори северно од реката Дунав и Сава живееле Скити, Сармати, Келти 
итн., но никаде ги нема мајмунските или неандерталските Словени. Правиме 8 века скок, и доаѓаме 
до Константин, подоцна Велики. Еве од него: бидејќи тој живеел во Никомедина, а се плашел да не 
биде убиен, тргнал кај својот татко по долините Вардар- Морава- Дунав... За тој да не биде достигнат 
и фатен од потерата, тој со неговата придружба на испоставите ги оставале уморените коњи, земале 
нови итн. И така тој стигнал до татака си. Тој со придружбата така поминале низ сите тн.словенски 
простори, и никаде не виделе Словени облечени со кожи од мечки, волци итн. туку виделе она што 
веќе го наведувал Херодот. Ова се чита од неговите писма испратени до другарот на неговиот татко. 
Правиме уште еден скок неколку века, и се доаѓа до Јустинијан (6 век). За негово време пишел 
Прокоп=про коп, кој прокопувал многу нешта, а сакал биста која била иста: б=в иста, до уста, па 
Уистин=Вистин до вистина- таков е нашиот јазик. Тој бил варварски= пелазгиски= тн.словенски, на кој 
говорел Платион, а Јустинијан пишел на латински, „копија“ на коине кој бил само од 300 г.п.н.е. од 
Александрија. 
Прокоп не познавал мајмунски Словени туку само Анти, Венети и Склавини, но никако Словени. 
Следи Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини. Антите и Венетите биле со балканско 
потекло, а склавина означувала област на пелазгиски јазик, на латински провинција и на коине тема- 
теме до Темени. 
Римјаните Склавини првпат сретнале само во 5 век, а на Балканот само во 6 век. Бидејќи Склавини 
имало во Азија, Африка, сите балкански и вонбалкански простори со сите германски...и шпански, 
склавински народи никогаш немало. 
Според авторите, кај Сарматите Словен произлегол од слово, а имало Божјо Слово, а и Логос Слово. 
Еве го и доказот: македонската династија ги испратила Солунските Браќа во тајна мисија во Русија. 
Тие таму виделе дека Русите пишеле со рецки (руни), и имале преведено делови на Библијата со 
рецки. Следи Русите никогаш не биле Словени според слово, туку само Рецкари до „рецки народ“, 
„роски народ“ итн. Тогаш Русите ги презеле коинските (тн.старогрчки) слова, и се изјаснувале за 
Словени. Само Русите тогаш не можеле да бидат словенски, извинете мајмунски Словени, туку само 
коински- словата биле коински. Или навредливо кажано, тн.старогрчки Словени. 
Цариградскиот патријарх Фотиос (860) запишал, кога Русите го нападнале Цариград во 860 година, 
Русите се изјаснале за Словени. Значи, Русите до 860 година никогаш не се изјаснале Словени, 
затоашто тие никогаш и не биле Словени. 
Еве и следен доказ: бидејќи Русите до 860 година никогаш не биле Словени, руските автори се 
лажговци, а тоа бил и Георги Остроговски, битолски зет, кој се наведува од Нестор (11- 12 век), дека 
како Русите во 860 година го напаѓаат Цариград. Исто така, тој се препишува од Фотиј, само не една 
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реченица, во која се говори дека Русите само во 860 година за првпат се изјаснале Словени. 
Следи заклучокот: кутрите македонски автори кои не знаат што значат Склавини и Словени. А тоа 
што Албанците нас Македонците не навредуваат се за жалење. Па нив в глава им удрил исламот, 
тие не знаат кои се и што се. Според Нестор, Русите биле Илири, а Илири станале Албанците. За 
илирско потекло на Албанците се исмејувал Густав Вајганд (1924) и многу други- и јас. И конечно, 
албанските историчари, политичари и др. кои нас не навредуваат, сите имаат тапии за в лудница, 
само никакви тапии за нивните имоти кои се само македонски православни оплачкани имоти, 
Православните се убивани итн. и тоа се до денес, и заневек. 
Еве и последен доказ: За Албанците кои нас не навредуваат дека сме Словени, дека се македонско 
било албанско, македонските гласила за да заработат се албанско објавуваат- но ништо мое или на 
лица кои пишат дека нема посебни словенски народи. Значи, во Р.Македонија во МАНУ, Институтиот 
за национална историја, јавни гласила... има заговор врз нас Македонците. Се додека не се 
опаметиме, секој кој сака нека биде Македонец, а некој Словен. Според мене, Македонци=Македонци 
и Словен македонска писменост. Ова го пишувам од самиот почеток- 1991 година. 

 
САМООДБРАНА ОД АЛБАНЦИТЕ- 100% ТУРСКИ= МУСЛИМАНСКИ КОЛОНИСТИ. 

Во СфР Југославија постоеа југословенски државјани и повеќе нации: Таква била на Македонците и 
на други. Пак, Албанците биле само малцинство. Бидејќи Албанците говорат за какво потекло имале 
Македонците, зошто досега никој Македонец јавно во јавни гласила на тоа не одговорил, какво 
потекло имале Албанците ? Албанското потекло било двоконтинентално- дворасно: Азијати- Монголи 
и Европјани- Белци ! Првите биле Арнаутите= Гегите, а вторите Арбаните (тн.Албани)= Тоски= 
Скиптари. Првите учествувале 90%, а вторите 10%. Ваквото потекло е лакрдиско... Види моја 
последна книга и други на www.brigien.com, како и на други автори. Со тоа што ние Македонците, кои 
од Албанците сме понижувани и навредувани- дома, не ни е крив никој друг туку само ние 
Македонците. 
Само за потсетување: Албанците вон албанските простори немаат тапија за своите имоти- тие се 
само оплачкани православни итн. Истото важи и за имотите на џамиите итн. Па Албанците тоа го 
продолжуваат и по 1913 година. Истото трае се до денес, и тоа се додека има Православни. Следи 
меѓу нас Македонците и Албанците има само верска а не национална меѓубобра. Ова се потврдува 
со доказот што Албанците во 1913 година немале национално чуство (Вилкинсон). Токму и затоа тие 
во 1924 година не сакале да учат на свој арбански= скиптарски јазик, кој не бил јазик со зборови на 
еден јазик туку на четири јазици: грчки, романски, словенски и татаротурски (Г.Мајер). Па овој јазик 
бил вештачки. На овој јазик први школи отвориле само Австријците и Италијаните. Меѓутоа, тие 
продолжиле да не сакаат да бидат Албанци туку само Турци- тие од 1953 година само како Турци се 
селеле во Турција. Од друга страна, бидејќи Скиптарите и Арнутите имале различно потекло, тие 
меѓусебно до денес не се разбираат. Па кој ги обединал нив ? Само Тито. Тој проклет католик и 
масон во СФР Југославија го прифатил малцинскиот јазик на Тоските неразбирлив за Гегите. И 
конечно, каде Тоските и Гегите можеле да живеат заедно ? Секако, не во Албанија: во 1997 година 
Тоските од југот сакаа да се одделат од „Дивите“ Геги на северот, кои меѓусебно не стапувале во 
бракови, не општеле итн. Па што нив ги поврзало ? Само Исламот ?  
Што треба да се направи ? Само со против одговор сами ќе се одбраниме ! Ние си молчиме, како 
Р.Македонија да не е македонска ! Па вака ние неа ќе ја и изгубиме. За се нас ни се криви само 
другите, а никогаш само ние самите- Македонци. Бидејќи Македонија била само македонска, таа 
мора да остане македонска и тоа само ако неа и ја одбраниме. Ајде да се организираме да 
протестираме пред Турската амбасада- таа назад да си ги врати Албанците како 100% Муслимани= 
Турци- првиот успех и не е битен. Битна е вистината да излезе на виделина. Со тоа што тие се 100% 
колонисти, тие немаат ништо заедничко со македонска Македонија. Па за ова на припомош мора да 
стојат Австрија и Италија творци на вештачката Албанија. Значи, сами мораме да си помогнеме и 
одбранеме, а никако само со молчење како Р.Македонија да не е наша- македонска ! Па само до кога 
ова молчење и таење ќе трае ?! 

 
БУГАРИТЕ БИЛЕ САМО МАКЕДОНСКИ НАРОД 
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За доказ дека Бугарите биле само Македонци види www.brigien.comкаде има мноштво мои книги. 
Следи секоја православна држава мора да има своја црква како патријаршија. Патријаршијата 
морала да има свој патријарх, кој морал да биде под царот на таа држава. Пак, кога Бугарите- 
Татарите создале своја држава Булгарија, во која домородното население било мнозинско, бидејќи 
Источното Римско (Ромејско) Царство било во судир со Персија, цариградскиот цар се одлучил на 
еден мудар потег, тој да ја признае Бугарската држава со црква и цар, но на таа црква не и дозволил 
да има свој патријарх туку архиепископ, кој бил директно под цариградскиот патријарх, а овој бил 
директно под цариградскиот цар- царството било водено од македонската династија. Видна измама, 
со што никогаш не можело да биде признаето Бугарското Царство. Значи, бугарски цар без патријарх 
не можело да има. 
Па историски Бугарија била само Македонија... Следи бугарските цареви биле Македонци- еве доказ: 
Стјепан Антолјак, на стр, пиши. 176: „Но тоа сепак не значи дека гласаторот тогаш смеглосатор од XV 
век, на страницата на една таква минијатура го ставил- покрај кирилскиот текст- изразот ‘De Cruma 
rege Macedonie’ и ‘Cruma rex Macedionie’. На една друга страна, пак, на минијатурата, под ликот на 
бугарскиот цар Иван Александар(1331-1365) напишал: Sanctus, Johannes Aleksander de Macedo 
(Македонец- С. А.)“.  
Има и српско предание, препеано на модерен српски јазик, во кое стои дека Белград и Смедерево 
биле во Македонија. Па Балканот бил Македонски Полуостров, што започнало да се менува со 
географот Цојне во 1808 година во Балкански Полуостров. Тогаш немало никако Германија, ниту 
Елада= тн.Грција, ниту Србија, не дај боже Бугарија.  
Бугарија постанала држава само дури во 1908 година. Иако дотогаш немало државнотворен бугарски 
народ, денес се говори Македонците биле Бугари. Пак, старите Бугари биле само Татари со татарски 
јазик, а овој бугарскиот е само пелазгиски= тн.словенски. Само за бугарскиот јазик има циркузијада, 
оти секој народ има по еден јазик, а Бугарите два: првиот беше со говор од Варна, кој македонските 
преродбеници тешко го учеа. Ова било повод Григор Прличев да говори на брсјачки. Бидејќи 
Бугарите си биле само Македонци, тие во 20 век си го променале јазикот- го зеле западниот говор кој 
бил македонски. Секако, ова не било дело на некакви Бугари туку Македонци кои со векови се селеле 
во Бугарија. Највидно било со Долномакедонците кои од 1913 година се до завршувањето на 
Граѓанската војна во Елада= тн.Грција бегале во Бугарија. Па само самите Македонците си го 
вратиле својот македонски говор кој станал втор бугарски јазик.  
Следи Бугарија да изврши најголем злостор врз Долномакедонците (Егејци останал политички поим)- 
таа нивните имоти и ги продала на Елада. Значи, таа ги купила Долномакедонците. Па само ова било 
повод, што Бугарија до денес не се залага за нивните имоти како што е случај со во Р.Македонија- па 
токму за тие нивни имоти сосе шуми и планини е проблемот, површини (пола Македонија) кои се 
македонски, а никако името што го има Елада со нас. Па името е само да се одбегне решавањето на 
проблемот со македонската територија сосе жителите со Букрештанскиот договор од 1913 година. 
  
Следи српското народно предание: „Антологија на народне поезије“. Приредио Dr. Винко Витезица. III Јуначке песме. 
Београд. Издавачко и књижарско предузеће Геца Кон А. Д. 12. Књез Михајлова 12. 1937: стр. 128, 36: „Смрт војводе 
Каице“: „Подиже се господине краљу. Од прекрасне од Маћедоније. Из питома места Смедерева, Од својега двора 
честитога, Собом води дванаесет војвода; стр. 129...Краљ му божји помоћ називао: „Божја помоћ, Војводо сибињска !“ 
Војвода му боље одазива: „Здраво, краљу на Маћедоније !...“; стр. 132: Па се краљу под шатором шеће: „Краљу Ђурђу од 
Маћедоније ! Оди, краљу...“. 
(Со тоа што преданието е препеано на современ српски јазик,народното творешто се изменило, Р.И.) 

 
ДОКАЗ ШТО БИЛЕ/СЕ АЛБАНЦИТЕ НЕКА СЕ ВИДАТ САМО ВО ОГЛЕДАЛО 

Овие денови сме запознаети за оспорувањето на се македонско од албанските гнаси кои не си го 
познаваат петоклото. Такви биле Али Ахмети, Артан Груби... 
За потеклото на Албанците сум предавал во 1997 година, февруари..., во Салон 19/19 со уште 
четворица зачетници за античка Македонија, која била само античка, никако словенска. Моето 
предавање се состоеше во следното: 
Еден Скиптар= Тоска мој сограѓанин од Битола- по потекло Преспанец, само исламизиран 
Македонец, како рус човек со сини очи, беше кандидат за Претседател на Р.Македонија. Бидејќи 
мнозинството биле Азијати Арнаути= Геги со темен пигмент, дебело влакно на косата како коњско 
влакно одлично само за камшик, тој си ја пребојадисал косата, брадата и мустаќите со црна боја како 
велигденски јајца, а светлите очи ги заскрил со темни наочари. Меѓутоа, ваквото вапцување не беше 
успешно, затоашто неговите руси веѓи стрчеле над темните наочари. Тој изгледаше како вампир- на 
демирхосарски вапер на ваперите. 
За монголското потекло на Азијатите Арнаутите= Гегите има материјални докази: во Косово има 
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косовска овца со долга опашка, а нашата е се кратка. Во Косово има ген на монголски коњ донесен 
од Арнаутите (Татарите, Черкезите...). Тие во 19 век биле колонизирани од кавказко- црноморските 
простори, види моја книга Кавказко- црноморски Албанци- Арнаути. Тие на Османите им служеле 
како акинџии (монголски лесни коњскио одреди) итн. Нивната ДНК има блискост со онаа на Кавказ. 
Тие се со повисоко учество на монголската крвна група В, како и „мешаната“ АВ, со кавказко бело 
капче- на наш јазик кече, со кавказки начин на живеење, крволочност итн. 

 
АЛБАНЦИТЕ СЕ НАЈГОЛЕМИ ЛАЖГОВЦИ ЗА НИВНАТА ИСТОРИЈА 
 
Историски се употребувал помот Арбанас. Аранија била 100% само под Охридската архиепископија. 
Следи во Арбанија сите топоними биле само пелазгиски= тн.словенски. Па самите албански автори 
кажуваат дека Арбаните биле Пелазги, дури и Илири. Според Нестор (11- 12 век), Русите потекнале 
од Илирија- таа била на Балканот. Марин Барлети (16 век) ги наведува Илирите, кои се најдувале 
северно од Дрим. Во неговата книга Скендербег под илирско се подразбира само словенско. Следи 
ништо немало спорно за илирското. 
Марин Барлети сакал да го наметне римското име Албанија. Меѓутоа, Арбаните никогаш тоа име не 
го прифатиле. Што се однесува за јазикот дека имало некој друг јазик со кој говореле Римјаните, а тој 
бил латински за да се латинизира јазикот во Епир на Власите и Арбаните, дури во Романија, е 
најголема историска лага на Рим. Еве го доказот: според Дионисиј Халикарнишки (1 век н.е.) 
Римијаните говореле само варварски и пелазгиски. Па варварски и пелазгиски за кои пиши Херодот 
бил јазик во Елада, а таа била само Пелазгија. Пак, тн.старогрчки јазик бил коине- тој бил само 
Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник биле составени во 300 
г.п.н.е.(Х.Џ.Велс) Токму на овој јазик била преведена во Александрија Илијада само во 3 век п.н.е. 
Инаку Илијада во Александрија била донесена на јонски јазик со јонско писмо од Милет. Следи 
латински јазик бил од 240 г.п.н.е. на Лив Андроник. Бидејќи коине и латински не биле народни тие се 
мртви. Бидејќи латински не бил разбирлив се правеле вулгарни латински (Франков...). Коине го 
познавал Апостол Павле, но не јазикот на Елада (Х.Џ.Велс). Коине постанал христијански јазик кој се 
одржал до со 19 век. Следи еладскиот јазик Катаревуса станува службен само од 1868 година. Ова 
било повод Фалмерајер, Отон прв еладски крал и Силвестер (1904) да запишат дека во Елада 
немало Хелени со коине туку само Словени и Шкиптари- скиптарскиот немал зборови на еден јазик 
туку на четири јазици: грчки, латински, словенски и татаро-турски (Г.Мајер)- само јазична лакрдија. 
Според Г.Вајган, Албанците- се мисли на Арбаните= Скиптарите= Тоските- биле „браќа“- само 
Епирци. Пак, на Епир се говорел само пелазгиски= тн.словенски. Напалеон Бонапатра основал 
провинција Илирија, во која влегле Хрватска и Словенија, никако Арбанија. За Виенската 
канцеларика името Илири се однесувало за Словени. Пак, според Милер, поимот Словен му 
постанал синоним на Илир итн. Значи, одродувањето на Арбаните започнало од 1767 година, само 
по укинувањето на Охридската архиепископија со македонскиот тн.старословенски јазик. Следи 
скиптарскиот јазик да постане мешан од разни влијанија итн  
Според Албанската академија, имало колонизирање на албански (арбански, Р.И.) семејства во 
Косово од 1701 година. Пак, според Јован Трифуновски кој ги истражувал албанските (албанските, 
Р.И.) родови на лице место- Албанците во Западна Р.Македонија се селеле од 1780 година. Јозеф 
фон Хамер ја издал книгата Османово Царство во 1836 година. Во неговата книга вон Албанија 
(Арбанија, Р.И.) немало Албанци (Арбани= Скиптари- според скиптар на кого има двоглав орел= 
Тоски и Арнаути= Геги). Кај него Косово било на исто ниво развиено како кај соседите- тоа назаднало 
со населувањето на Азијати Арнаути= Геги (Черкези, Татари...). Кај Мекензи- Ирби (1840) се говори за 
колонизирање на Азијати (Черкези...) како борба против Пансловенизмот, и за таа цел биле 
колонизирани во Косово... Григор Прличев, чии дела се пишани само на тн.византиски коине, во 
Скендербег ги наведува Арнаутите но не Гегите. Пак, во Сердарот Гегите постојат. Следи кавказкото 
бело исламско капче- кече се носи вон Арбанија каде биле колонизирани Арнаутите= Гегите. Еве и 
докази: во Косово има косовска овца со долга опашка која била монголска. Исто така, има ген на 
монголскиот коњ кај нашиот коњ. Од Косово Арнаутите на Османите им служеле како акинџии- 
монголски лесни коњски одреди. Нивната ДНК е блиска на кавказко- црноморските области кои биле 
черкезки и татарски. Во Косово има повисок удел на монголската крвна група В, како и мешаната АВ 
итн. Нивниот начин на живеење и однесување бил како на Кавказ. Се трага врската со монголското 
индијанско племе во Северна Америка Черокезе со значење краток нож- очигледна врска со она што 
нашиот народ со векови доживува. И конечно, Арбанија е премала да се намножат толку многу 
Албанци вон Албанија- таа немала доволно жени да се намножат толку Албанците. И како доказ дека 
Арбаните и Арнаутите не се едно исто, тие меѓусебно не се разбираат, не општеле, не стапувале во 
бракови. За гегскиот говор во Северна Албанија и вон Албанија кој бил различен од тосканскиот го 
потврдува и Албанската академија. Кога неа ја наведувам тие извори сум ги презел од Каплан 
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Буровиќ. Бидејќи Албанците живееле на азиско- европски простори нормално е тие да имаат и 
различни особености од Домородците на Балканот. 
Албанците велат дека тн.Скендербег бил Албанец. Само тие не кажуваат каков тој бил Тоска или 
Арнаут. За него после Григор Прличев сум напишал книга- две изданија. За него мојот почитуван 
Петар Поповски објавуваше написи. Следи МАНУ со Институтот за национална историја да 
организира собир за него, во кого ние не бевме поканети..., а имаше предавачи Албанци од Албанија, 
Косово и Р.Македонија. За тој да биде прогласен Албанец, ние бевме наречени „лаици“ без да се 
огради ниеден македонски академик и историчар... Следната година Петар Поповски за него објави 
книга.  
Замислете: Ѓорѓи Кастриот бил Албанец, Црногорец, Србин, Бугарин и Грк. Иако Р.Македонија се 
најдува меѓу нив, тој не смеел да биде само Македонец. Пак, според Франсоа Пуквил, тој бил 
Македонец. Неговото семејство да биде господарско тоа имало тн.византиско наследство, што било 
Комненово.., а Комнени била Македонци (Ланге). Следи Арбанија била бригиска и македонска и 
100% под Охридската архиепископија. Следен фалсификат било со неговото презиме. Тој како 
наследник на тн.Византија бил само Георг Кастриотис што се гледа на неговиот печат. За тој да 
постане Албанец, Албанците безуспешно го бришат завршетокот -ис до негово уништување. Бидејќи 
тој бил само православен, тој по повеќе векови посмртно го ображале иако од него немало никаков 
остаток. Нивните лаги овде не завршиле. Иако тој носел само македонска капа како Македонците во 
Пакистан кои биле Бриги, а бригиска и македонска била Арбанија, албанските автори на неговите 
соборци.. им цртаат кавказка бела капа. Неговото семејство имало само тн.словенски имиња.  
Неговата оставштина била само тн.словенска. За ова пишувам во повеќе книги. Овде е важна книгата 
на Петар Поповски, која ја делам на три дела: 1) Општ историски; 2) За тн.Скендербег и 3) 
Оставштната на тн.Скендербег и неговото семејство, како и на сите други во Арбанија. Бидејќи тие 
биле 100% само тн.словенски, Арбаните биле само одродени тн.Словени после укинувањето на 
Охридската архиепископија во 1767 година. Ова било повод нивниот јазик да биде мешан со зборови 
на четири јазици. Следи заклучокот: Се додека не се оспорени наводите на оставштината на 
тн.Скендербег, Арбаните како друг народ никогаш и немало. 
За потврда дека таков народ никогаш немало е доказот што во скиптарскиот јазик го има 
тн.словенски темен вокал, сите бригиски гласови и сите тн.Вукови гласови, а Вук Караџиќ живеел 
само во 19 век. За потврда дека албанскиот (скиптарскиот, Р.И.) јазик е нов го потврдуваат Ами Буе, 
Ларус, Фалмерајер... 
Вилкинсон запишал дека Албанците во 1913 година немале национално чуство, тие до 1924 година 
не сакале школа на свој јазик и нив први им ги отвориле Австрија и Италија. Па тие биле само Турци 
и го сакале само турскиот јазик. 
Албанците (Европјани и Азијати) ги обединал во СФР Југославија само Јосиф Броз Тито, кој во неа 
врз мнозинство Арнаути 90% го наметнал малцинскиот јазик на Тоските од 10%. Како потврда дека 
тој е творец на Албанците е доказот што Тоските од југот се бунеле со северот Гегите, за кои Тоските 
велеле тие се Дивјаци. Ова било повод, тие во 1997 година сакале да ја поделат Албанија, а нив 
само Тито ги здружил и тоа само како муслимански=турски тн.народ. 
Како доказ дека Албанците се лажговци еве ги следните докази: тие векат Битолската азбука во 1908 
година ја создале Албанци. На Втора Програма на МТВ имаше емисија во која наследниците на 
романското писмо со новинарот говореа македонски, а нивните говори беа преведени на скиптарски; 
на истата програма беа прикажани жители од Јужна Италија од времето на Ѓорѓи Кастриот- таму 
пребегани. Тие според Албанците, тие биле Албанци. Меѓутоа, нивната носија и нивните ора биле 
само македонски- ништо албанско; тие велат и Питу Гули бил Албанец- ние знаеме дека тој бил само 
Влав Епирец со бригиско дативно у во презимето како и кај албанскиот крак Зогу; за Мајка Тереза се 
вели, таа била Албанка, иако таа не говореле скиптарски ни гегски, туку само српски. Нејзиното 
презиме завршува со бригиското дативно у. Бидејќи тие дативот во граматиката го немаат како 
Македонците (кому нему... братучед) итн., Скуптарите биле само одродени тн.Словени.  
Со тоа што тие од душата ги мразат тн.Словени и Православието, тие биле такви изроди. Следи 
изродот да ги мрази најповеќе своите и својот род. 
 
БУГАРСКАТА ДРЖАВА СО ЦАРОТ БИЛЕ САМО ПОД ЦАРИГРАД 
ЦАР САМУИЛ НЕМАЛ ВРСКА СО ЦАРИГРАД- ТОЈ БИЛ САМОСТОЕН 

Во чест на прославата на Цар Самуил, кои некои македонски изроди сакаат да го слават со Бугарите, 
како што се академиците од МАНУ, оптеретени само со мани за да се мани се македонско, заедно со 
некои историчари и видни лица, проклети да се. Ова произлегува поради тоа што бугарски цар со 
независна Бугарска црква немало. А кога такво немало, Цар Самуил правно бил само едно: 
Македонец- поточно Бриг= Брзјак.  
Еве и еден доказ: по пропаста на Цар Самуил се склучува брачна врска меѓу член на неговото 
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семејство со член на семејството Комнени, кои биле Македонци- поточно Бриги, а и врската со 
Βούτελις“= Вотели- тврдина... на семејството на Самуил во Битола, која итно треба да се возобнови. 
Тоа име се среќава во 1017 година. Името ја има основата со Воделиа= Видолија= Битолија, затоа 
што Битола сета била под вода, со делти и драги, преполна со манастири и цркви, никоја како неа. 
Па таа била само водолија. Бидејќи само Вотелците против Турците се бореле, никој како нив, во неа 
100% се било уништено. Па кои биле турските султани. Сите биле Османи- само Комнени, што го 
потврдил и самиот Мехмед II кога го освојувал Цариград (Јозеф фон Хамер, Р.Ланге). Значи, сите тие 
биле само Македонци, а само за македонските изроди МАНУ-овци, историчари и видни лица, Цар 
Самуил бил Булгарин.  
Како доказ дека секогаш се присвојувало врвното, еве доказ од кого се гледа дека само од еден 
автор Еременец- Асолик, Самуил бил прогласен за Ерменец, а не дека Ерменија била само бригиска 
(Херодот), како и во неа имало колонизирани македонски Склавини (тн.Словени). Па таа секогаш 
била македонска- во неа се мешале Персијците. И затоа во Ерменија за област била сатрапија, а на 
Александријскиот коине (тн.старогрчки) тема, и на народен варварски= пелазгиски=тн.словенски 
јазик, тн.Платонов, само склавина. 
Меѓутоа, таткому на Самуил од македонската династија, на која и припаѓал Васил II Македонски, 
беше поставен намесник, но никако од некави си Трновски Булгари. Кога Васил II Македонски ја 
укинал Самуиловата патријаршијата, таа ја повратил во архепископија и таа ја поставил директно 
под него. Па и затоа следи Цариградскиот патријарх и Охридскиот архепископ биле директно под 
македонскиот цар. Значи, Охридската Црква била само едно: македонска и независна. 
Пак, Бугарската патријаршија не била под цариградскиот цар туку само под цариградскиот патријарх. 
Со овој чин цариградскиот цар ги изиграл Булгарите- тој всушност не ја признал самостојноста на 
Бугарската црква. Истото важело и со бугарскиот цар. Или инаку кажано, без независен булгарски 
патријарх немало независен булгарски цар. Токму без нив двајцата (патријарх и цар) правно не 
постоела Бугарска Држава.  
Кај Цар Самуил било обратно: па Самуил немал врска со патријархот и царот од Цариград туку со 
папата во Рим, кој не бил надлежен за во православието. Ова било повод Цариград со царот и 
патријархот да не го признаваат кралството и царството со архиепископија и патријаршија на Крал и 
Цар Самуил. Значи, се говори само за самостоен крал и цар со архиеопископја (крал) и патријаршија 
(цар). Пак, булгарското било само под Цариград, и тоа не под царот туку само под патријарјхот. 
Следи прашањето: до кога ова Булгарите ќе го одбегнуваат и кријат? Исто така, до кога македонските 
изроди ова нема да го знаат- или пак од интерес го кријат ?!  
Како што било со кралот и царот Самуил врска само со Рим (Ватикан) со папата, кој не бил надлежен 
за во православието, истото се случило и со Македонецот Цар Душан- види Раванички транскрипт 
криен од Србите. Следи Печката црква само за време на Латините- крстосните војни неканонски се 
одвојила од Охридската архиепископија, и таа за крал постанала архиепископија а за цар 
патријаршија. 
Помина времето кога македонската историја беше официјална на изроди- сега таа станува општо 
народна македонска од самостојни автори кои сите свои заложби му го посветуваат на својот 
македонски народ кој со векови страда од македонските изроди- предавници. Истото се случи и во 
2005 година со Македонецот Георг Кастриотис- бригиско чедо, тн.Скендербег: МАНУ-овците и 
историчарите во полза на Албанците (90% Азијати- Геги и 10% Европјани- Тоски), а само со нивна 
соработка, го прогласиле за Албанец, но никако Македонец, иако е видна врската на Цар Самуил, 
Комнени и неговиот дедо чиј имот било наследство на Комнени- Арбанија била само Македонска и 
Комненова- со ист наслов сум објавил и книга, според Хан (1865). Следи јас од МАНУ-овците да 
бидам прогласен за „лаик“. Со тоа што ниеден академик од ваква навреда не се оградил, таа не може 
да биде академија туку задужбина на „лаици“ кои во своето постоење ништо не допринеле за овој 
македонски напатен народ. Само до кога ова ќе трае ? Бидејќи академиците ни се долговечни, тоа ќе 
трае засекогаш ! 
Е проклети академици „крмени“ со македонски средства- јас како Битолчанец од 20.05.1991 останав 
без работен однос и право на вработување и тоа само како член и кандидат за пратеник на ВМРО- 
ДПМНЕ. А зошто ? Само поради бугарашите во таа партија на изродот Лубчо Георгиевски и бандитот 
Бранко Црвенковски... на СДСМ. Тоа што било во 1991 година влечи корени и денес. 
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МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ САМО ЕДНО: БАЛКАНСКИ ДОМОРОДЦИ 

По историја нас со векови не учеа дека сме Словени и тоа дека Словените преку Дунав на Балканот 
дошле во 6 век. Ако тоа би било вистина, не е никаков грев да се биде Словен- секој Македонец би 
требало да се гордее дека тој би бил Словен. Секако, ако такви преселби би имало, грев не би 
имало. Меѓутоа, преселби на посебни словенски народи никогаш немало. Ова се потврдува со 
наводот што со преселбите дојдениот народ на Балканот со себе морал да донесе и нешто со кое ќе 
се потврди неговото преселување. Бидејќи преселувањето било со растенија, животни, кола, садови, 
пари..., од сите доселеници (Хуни, Готи, Авари, Бугари...) имало докази/наоди, а немало само од 
Словените- тие како посебни народи се најголема лага. Токму и затоа секој оној кој пронајде било 
што за преселби на Словени донесено северно од реката Дунав, а тоа се растение, животно, кола, 
дел од кола, колце, дел од колце, пара, сад и било што друго, итно нека ја добие Нобеловата награда 
или било која друга награда. Со тоа што досега ниеден автор во светот не навел било што донесено 
од посебните словенски народи, Словените се најголема лага- такви посебни словенски народи во 
историјата никогаш и непостоеле. 
Единствен наод/доказ бил словенскиот јазик. Само тој бил варврски= пелазгиски= тн.Платонов 
(Херодот, Тукудид, Платон). Токму на него говореле и Македонците (Јустин). Следи збрките 
настанале само со тн.старогрчки (коине), кој бил само Александриски јазик. Според Х.Џ.Велс, 
неговата прва граматика и прв речник биле составени во Александрија 300 г.п.н.е., кој го познавал 
Апостол Павле, а не службениот во Атина. Пак, службен во Атина бил јонскиот со јонските слова од 
Милет (Лукиан, Аријан). Овој јазик и писмо го прифатил и Филип Македонски. 
Бидејќи коине со Апостол Павле постанал христијански јазик, треба да се види дали жителите во 
Македонија го разбирале христијанскиот јазик- коине. 
Хрватот Стјепан Антолјак, „Средоновековна Македонија“, Мисла- Скопје, 1985, на стр. 12, пиши: 
„Miracula II е збирка од ‘6 чуда’ и таа е продолжение на Miracula I, со таа разлика што овде секое 
опишано чудо претставува повеќе или помалку значаен настан. Се претпоставува дека авторот на 
Miracula II е припадник на нижиот црковен клер на Солун, зашто тој а н о н и м у с, не знаел да се 
изразува, не пишува со изграден стил како архиепископот Јован...“. 
Бидејќи свештениците добро не го познавале тн.старогрчки (Александријски коине) јазик, тој не бил 
народен не само во Македонија туку и на Елада каде се говорел само варварски= 
пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил и тн.Платонов. 
Еве и втор доказ: историчарот Приск (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај 
Атила 448 година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го 
научиле готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. Демостен 
Филип Македонски го нарекол Варвар. За Јустин „Македонците биле со потекло еден пелазгиски 
народ“.За Херодот „Елада порано се нарекувала Пелазгија“... „народот во Атина и Атика бил 
пелазгиски“. Според Тукидид, „се нарекувала сега Елада“. 
Од овде произлегува третиот доказ: коине во Римската Империја не бил службен, кој бил само 
христијански јазик. Бидејќи се говори за Римјани и латински јазик, се добива впечаток дека Римјаните 
говорел латински. И ова е лага, потврдена со Дионис Халикарнишки, кој во Рим живееле во 1 век 
нова ера. Тој запишал, Римјаните говореле варварски и пелазгиски. Значи, само тн.словенски јазик. 
Бидејќи ваква била состојбата, Европјаните никаде ги нема- тие него само го кријат, затоашто 
латински бил „копија“ на коине не од Латин, ниту Римјан туку само Греик Лив Андроник од 240 г.п.н.е., 
никако порано. Со наводот се потврдува: Европјаните се најголеми лажговци.  
Следи заклучокот: Словените како посебен народ се најголема лага. Само до кога ќе продолжиме и 
сами да се лажеме. Па ова е срамота, која е неиздржлива. 
 
БИДЕЈЌИ НИКОГАШ НЕМАЛО ПОСЕБНИ СЛОВЕНСКИ НАРОДИ, РАЗГОВОРИТЕ ЗА ИМЕТО СО ЕЛАДА (ТН.ГРЦИЈА) СЕ 
ИЗЛИШНИ. ПА И ЗАТОА ТИЕ ИТНО ТРЕБА ДА ПРЕКИНАТ. ПАК, КОГА МАКЕДОНЦИТЕ ОСТАНАЛЕ ДОМОРОДЦИ, СО 
НИКОЈ НЕ СМЕЕ И Е ДРСКО ДА СЕ РАЗГОВАРА ЗА БИЛО ШТО МАКЕДОНСКО. СЛЕДИ САМО ЕДНО И ЕДИНСТВЕНО: 
МАКЕДОНЦИ=МАКЕДОНЦИ- НИКАКО ИНАКУ. 

 
ПРОБЛЕМОТ СО ИМЕТО И СЕ МАКЕДОНСКО Е САМО КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ 



 22 

Проблемот на се македонско го создадоа само луѓе кои ја воделе Р.Македонија: пред да се распадне 
СФР Југославија Словенците и Хрватите се спремале за самостојни национални држави, а нашите 
никаде ги немаше; кога се распаѓаше СФР Југославија тек тогаш на група луѓе им текнало да се 
припремат за македонска држава. Ова го слушнавме од учесниците на одвоена ТВ програми Наумов 
и Ристовски- лица од првата влада. Па ова е за запрепастување- дотогаш никаде ги немало 
Македонците; Па не случајно, Македончињата гинеа за српски фронтови како што било со векови- на 
некои му текнало и тоа се прекинало; Киро Глигоров не сакаше да имаме самостојна држава- се 
бореше да ја спаси СФР Југославија; Кири Глигоров не сакаше Р.Македонија да биде признаета- 
одби повик од Германија..., што никако не се случило со Словенците и Хрватите; Киро Глигоров на 
дрзок начин се бореше да го промовира името Словени за Словено- Македонци дури на лице место и 
во Европското Собрание, иако тоа не беше негова должност и тој не смееше тоа право да му го 
одземи на македонскиот народ. Па ова беше само во полза на Елада (тн.Грција). Токму и затоа 
неговата книга беше преведена во Елада само за нејзини потреби; Борис Трајковски беше верен 
соработник на САД: тој во полза на САД дозволи Албанците да навлегуваат од страна на Косово која 
беше под САД; тој на Македонците не им дозволуваше да ја бранат и одбранат Р.Македонија- 
Македонците во ровови не смееле да пукат, дури немало наполнето оружје, а Албанците врз нив се 
изживувале; неговите НАТО-вци Албанците противавионско ги наоружувале (видено на Шар 
Планина) итн.; тој сите барања наложени од САД ги прифати, со што Македонците само тие во 
Европа и Светот го изгубија правото да имаат своја национална држава; 
Борис Трајковски не побара никаква реципрочност за во Арбанија (тн.Албанија)... Албанците ги 
присвојуваат македонските општините- никаде ги нема Македонците. Па ние ја губиле Р.Македонија, 
а личности пишат се било македонско, и што не за Македонија и Македонците. Истото за Македонија 
и Македонците го пишат и Албанците (90% Азијати- Геги и 10% Европјани- Тоски) и Еладците- 
Македонците и Македонија биле албански и еладски, а ние сме биле Словени- да се вратиме назад 
Заткарпатите.... 
Меѓутоа, нас никој ништо не може да ни промени, никако Македонија, Македонци и македонско. Па 
ние тоа го правиме самите. Бидејќи ние до денес не сме единствени и сложни, ние куќата си ја 
губиме. Нас никој не ни е виновен- ние сами за се сме виновници. Сами се буниме за се македонско, 
сами се кодошиме... И бараме помош мисионери нас да не помират- мисиоинерите се наши 
непријатели кои со векови не делеа, делат и ќе не делат- додека не не истребат. 
Дури се говори, САД била со Македонците. Ама таа отсекогаш била и со Албанците. За Албанците 
САД (НАТО) врз Србија извршила инвазија, а во 2001 година и агресија врз само македонска 
Р.Македонија. Па следи поради САД во Европа само Македонците не смеат да имаат своја 
нацинална држава. Па САД отсекогаш била со Елада (тн.Грција)- врз Македонците се фрлени 
непалм бомби со кои Македонците не се палени туку само горени. 
Како што нашите соседи со векови планирано не истребуваат, ние до денес работиме разбиено, секој 
на своја рака, во мали групација. Секој сака да биде водач и да влезе во историјата, кутрите, но 
никогаш заеднички обединето. Нас никаде не нема на заеднички истапи како што е со Албанците во 
Р.Македонија. Па од нив за опстојувањето на се македонско ни нема ништо поважно и поитно. Секој 
чека некој друг нас да ни ги реши проблемите. Ниедна група Македонци не истакна дека Албанците 
во Р.Македонија немаат ништо со во Р.Македонија, тие во неа се дојдени вон просторите на 
Р.Македонија, и нема тие што повеќе да барат освен граѓански права. Со Рамковиот договор, а без 
Финансиска Рамка, тие постанале народ; македонски општини финсирани со македонски средства 
тие ги албанизираат; и што не друго; дури тие преименуваат имиња на школи во кои не вложиле ни 
еден скршен денар. Па некои школи се изградени по Втората светска војна- Албанците во неа беа 
фашисти, и ја уништувале нашата Р.Македонија. Следи истото беше и во 2001 година. Ова никогаш и 
нема да престане. 
Се поставува прашањето: До кога ние ќе обвинуваме само други ?! 

 
ТН.СЛОВЕНИ (АНТИ=АНТИ, ВЕНЕТИ=ВЕНЕТИ И СКЛАВИНИ=СКЛАВИНИ) И СЛОВЕНИ- СПОРЕД 
СЛОВО, ИМАЛО И БОЖЈО СЛОВО, А И ЛОГОС=РЕЧ... 
РУСИТЕ СЕ ДО 860 ГОДИНА НИКОГАШ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ- РУСИТЕ ЛАЖАТ 
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Мене ми се префрла дека јас сум ги внесол поимите тн.Грци и тн.Словени, непознати во историјата, 
и често ме обвинуваат, сум создавал збрки. Јас никогаш тоа не сум го чинел, туку поимите сум се 
трудел да ги разјаснам. Дури ми се префрла дека еднаш сум пишел дека коине бил грчки, 
македонски, дури словенски. Меѓу тоа, јас тоа никогаш и не сум го кажал или напишал, затоашто јас 
пишувам само таканаречен-о. Следи збрките ги создават оние кои сите тие поими меѓусебно со 
различно значење ги истоветуваат, што е пракса во цела Европа со двата најголеми фалсификати 
Словени и Хелени во Грци- само лага. 
Коине никогаш не бил грчки, ниту словенски, туку само тн.грчки и тн.словенски, затоашто никогаш 
немало било каква грчка држава се до 1830 година, а европската наука поимот Хелени го истоветува 
со Грци- само фалсификат. Кога Евреите во Александрија кој бил македонски Птоломејов град го 
прифатиле коине тие се изјаснале за Хелени (Косидовски). Со наводот се објаснува, поимот хеленски 
немал етничко значење. Пак, тн.Словени биле Антите, Венетите и Склавините, а Словените не биле 
тн.Словени. Следи Анти=Анти и Венети= Венети- види Херодот кој не познавал Склавини=Склавини 
и Словени= Словени. Исто така, Прокопиј никогаш не познавал Словени туку само Склавини. Па 
склавина означувала област, спротивност на сатрапија на персиски, провинција на латински и тема 
на коине. Словени било според слово, а имало Божјо Слово, види Евангелие на Јован, како и Логос= 
Реч... Кога Солунските Браќа биле испратени на тајна мисија во Русија, тие виделе дека Русите 
пишеле со рецки, и затоа тие се изјаснувале за „роцки народ“, „роски народ“, но никогаш „словенски 
народ“, затоашто тие никогаш и не биле Словени. Во 860 година, кога Русите го нападнале Цариград, 
цариградскиот патријарх Фотиј кој со иконата на Марија и нејзината наметка ги опколувал ѕидините 
на Цариград за Богородица да го спаси Цариград од Русите, во миг Русите се повлекле од опсадата 
на Цариград. Тогаш Фотиос сфатил дека Марија го спасила Цариград- всушност Русите биле 
нападнати од Татарите, и тие се повлекле назад во Русија. Таа година (860) за првпат Русите се 
изјаснале за Словени, што го соопштил Фотиј (860). Ова говори, Русите никогаш до 860 година не се 
изјаснале за било какви Словени. Ова било повод руските автори (Г.Острогорски и др.) за нападот на 
Русите на Цариград се да наведуваат од Нестор (11- 12 век) и Фотиј (860), но не само една реченица, 
дека Русите само 860 година за првпат се озјаснале за Словени- па Русите до 860 година никогаш не 
се изјаснале за Словени. Што ова значи ? Русите се најголеми лажговци за било какви Словени како 
народ. За ова сум напишал книга „Русите не биле Словени“. Бидејќи на оваа книга Русите не се 
одѕваа, напишав следна книга: „Србите не биле Словени...“. Се јави Српската амбасада и побара три 
книги и ЦД, за тие да бидат испратени во САНУ... Јас тоа го спроведив. Пак, Германската амбасада ја 
побара мојата книга „Додунавска Македонија“ (2009)... Следи заклучокот словенството било само 
едно: само македонска писменост од со слово од времето на Македонците- Солунските Браќа, ништо 
инаку. Инаку Склавините биле само Повеќебожци, и Римјаните (Ромејците) само Христијани. Истото 
се случило и со Германците. Во Германија Склавините биле Повеќебожци, а Германците само 
Католици- види мои книги во Германската национална библиотека, која моите ги книги ги прифатила. 
Види и во Баварска државна библиотека, Европска библиотека... Тие книги се најдуваат и 
на www.brigien.com. Тоа што јас овде сум напаѓан, навредуван, понижуван..., тоа е македонски 
синдром на самоуништување... Благодарам. 
 
ШТО НА БАЛКАНОТ БАРААТ ДВОКОНТИНЕНТАЛНО- ДВОРАСНИ АЛБАНЦИ- КРВОЛОЧНИ 
ЅВЕРОВИ ?! 90% АЗИЈАТИ (ГЕГИ=АРНАУТИ) И 10% АРБАНИ. 

На Балканот никогаш немало било каква Албанија- таа била на Казказ (Страбо). Пак, на Балканот 
била 100% само Арбанија. Бидејќи Арбанија 100% им припаѓала само под Охридската 
архиепископија, Арбаните 100% биле само она што биле сите оние на источните простори од 
Арбанија. Исто така, и 100% биле исто како и оние северно од Арбанија, и северно- западно. 
Арбаните 100% им припаѓале на нивните родени Браќа- тн.Словени, кои живеат околу нив, но не 
само рибите во Јадранско и Јонско Море, чиј спас за нив ќе им бидат, и само тие за нив ќе им останат 
братски- Албанците немаат други пријатели освен католички риби. Кога на Албанците ќе им дојде 
редот, ќе им помогнат рибите... 
Бидеќи ваква била состојбата, го потврдува и Винко Клариќ, кој пиши: „Zadarskih Arbanasa koji su u 
oba vala doseljavanja 17./18.st bili srpsko-arbanaški narod koji nisu govorili šiptarski jezik, nego naš“. Ова 
се надополнува на она што јас секогаш го пишувам, Арбанасите биле само наш народ и со наш јазик. 
Па Арбанија била 100% само под Охридската архиепископија. Токму поврзана со неа црногорските 
извори наведуваат дека видните Црногорци се прогласувале за Македонци. Па Скадар бил 
македонски...- види моја книга "Албанците во Р.Македонија- само од 1780 година“, стр. 182, 
29.08.2014, воwww.brigien.com. И конечно: што биле Арбаните ? Тие биле само едно: 100% само 
одродени тн.Словени ! Пак, денешниот нивни јазик се измешал од разни влијанија, а тоа било само 
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после укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година- па нејзиното укунување било само 
по налог на католичка Виена, и тоа само во служба на Ватикан, со цел нашиот православен 
тн.словенски народ да се откорни од своето потекло и род. Не случајно, нашето матично 
книговодство 100% беше уништено, и денес ние не си го знаеме своето потекло- без корен и потекло 
човекот е само живо место- ништо повеќе. Следи се било поврзано само со Охридската 
архепископија и со нејзиниот македонски тн.старословенски јазик.  
Потоа постепено Арбаните се одродувале. Па Арбаните имаат „мешан“ јазик со зборови на повеќе 
јазици- според Г.Мајер содржи зборови на грчки, романски, словенски и татаро- турски јазик. Ова 
говори, арбанскиот јазик бил само една лакрдија. Оваа лакрдија е уште поизразена, што Арбаните до 
1913 година немале национално чуство, и до 1924 година не сакале да имаат школи на својот 
арбански јазик. Следи прашањето: кој создал први арбански школи ? Никој друг освен Италија и 
Австрија, католички водачи ! Па ова говори, заговорот е очигледен врз нашиот напатен тн.словенски 
православен народ, а за него до денес во Европа се говори да се уништо нашето православие и да 
се истреби нашиот тн.словенски на-род.  
Па кои ја имаа таа гнасна задача: Само САД со Европа и нивната војно профитна организација 
НАТО... Само за потсевување: врз нашите Македонци под окупација на Елада (тн.Трција) од 1913 
година се врши непрекинат терор до истребување на македонскиот род...следат напалм бомби со кои 
Македонците биле напалење и нагорени...Заврши ладната војна- со Варшавски пакт се заврши. 
Следи им остана да се доистреби православна тн.словенска Русија... Се изврши инвазија врз Србија, 
врз Р.Македонија агресија...Бугарија си го промена православниот календар. Па дали се ова е 
случајно ? Никако- Европа со НАТО се смрт за нас. 
Камо ли јас да се лажам ! Меѓутоа, со тоа што на Албанците, од кои 90% се Азијати (Геги= Арнаути), 
колонизирани само од 1840 година, и тоа меѓу Врање и Шар Планина (Хамер, Мекензи- Ирби, 
Вајганд, Шових...), и ним со 10% Арбани= Тоски= Скиптари им се направи мусламанска албанска 
држава на најправославните простори, нема ништо по злосторничко од она на САД и Европа со 
нивната НАТО- банда. Дури во Светот само ние Македонците го изгубивме правото за своја 
македонска историја и народ, а само Македонија постоела, никогаш канибалистичките европска 
држава, во која немало нужници- вршеле нужда како кучиња, и не знаеле дека имало лајци и вилушки 
итн. Па Европа до денес останала канибалистичка врз туѓи простори. Ако кон ова се надоврзе, дека 
според египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), Бригите (б=ф) биле постари од Египтјаните, а 
Р.Македонија е Бригија и Пеонија, тогаш Европа и САД со нивната НАТО си биле и навек ќе си 
останат само плачкашки- никоја држава не била богата ако не била арамиска- Црна Африка до денес 
крвари, како што било со Азија и Америка. 
Овде се поставува прашањето: зошто ние страдаме ? Дали ние страдаме како најстар народ? Европа 
и САД никогаш не ги интесирало историјата, ниту нејзината вистина. За нив останале битни да се 
завладее цел свет, и само така да се живее богат живот. Меѓутоа, бидејќи тој е стекнат со многу крв, 
нивниот богат живот и прегнасен за секој нормален човек- таквата одлика ним не им одговара. Ова 
се потврдува и со доказот, што тие дозволиле овде да се колонизираат Азијати, и тоа сите 
Муслимани= Турци (Черкези, Татари... Цигани). Следи проблемот кај нас и Велика Албанија никогаш 
не била албанска, затоашто таа муслиманско- турска банда друго ништо не разбира освен да убива, 
плачка... само Православни тн.Словени.  
Меѓутоа, за Европа и САД сосе НАТО Црногорците, Србите, Бугарите и Македонците не се 
христијани туку само Православни, во кое има мноштво повеќебожество, а Бонифациус (8 век) велел, 
да се истреби одвратната словенска раса, која го примила католицизмот и сите постанале Католици 
(Германци). Па ваква гнасотија кажувал и Хитлер, чеди на Ватикан- гнасотија на гнасоттите за навек. 
Значи, ништо не е случајно со Русија: Напалеон Бонапарта, Октовриската револуција, Хитлер...биле 
дело на Ватикан. Па кој го водат Ватикан ? Само папи со масонски прстени... Кој бил Ватикан ? Во 
ренасансата ја отфрла Македонката Богородица, а ја зема Семирамида- проститутка. Па со таа 
Вавилонска курва Ватикан е преполни со неморал. Следел Лутер, кој го реформирал католицизмот. 
Значи, од неморал во неморал. 
Бидејќи почнав со Бригите, моите Брзјаци, да завршам со нашите соседи Пеонци- според Мара 
Мариовци. Тојнби запишал: Пеонците говореле словенски јазик. Следи да поставам прашање: ДО 
КОГА ЕВРОПА И САД СОСЕ НАТО ЌЕ ОСТАНАТ КАНИБАЛИСТИЧКИ ВРЗ НАШИОТ МАКЕДОНСКИ 
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НАРОД И НЕГОВИТЕ БРАТСКИ НАРОДИ БУГАРИ, СРБИ, ЦРНОГОРЦИ...РУСИ... 
Да заклучам, нас тн.православни тн.словенски народи ни е потребно само обединување со 
најстариот македонски тн.старословенски јазик од 9 век. 
Значи, ние мораме да се организираме, и да им укажеме на бандидите на Европа и САД сосе НАТО 
дека ние сме постоеле, постоиме и ќе постоеме. Бидејќи ваква ни останала состојбата, нас ни треба 
самоорганизирање- нас никој не ќе ни помогне: Европа и САД сосе НАТО ја сака македонската место 
положба, никако македонскиот народ- како него досега никој немало, и затоа според нив, и тој морал 
да изчезне. Меѓутоа, за ова и ние одлучуваме... 

 
АКО БОГОТ ПЕРУН БИ БИЛ СЛОВЕНСКИ БОГ, ШТО ТОЈ ПЕРУН СО ЧЕРЕП НА ОДРАСНАТ ЦИЦАЧ 
КАКО НА МАЈМУН БИ БАРАЛ МЕСТО КАЈ ЕТРУРЦИТЕ ВО ИТАЛИЈА, НА БАЛКАНОТ, ВО 
АНАДОЛИЈА, СЕВЕРЕН КАВКАЗ И БЛИСКИОК ИСТОК... ДУРИ И ВО АМЕРИКА ВО ПЕРУ И ТОА КАЈ 
НЕСЛОВЕНСКИТЕ НАРОДИ САМО СО ФЕТАЛЕН ЧЕРЕП КАКО НА ЛУЃЕ КАКО ШТО ОПСТОИЛЕ 
МАКЕДОНЦИТЕ ? СЕ ЗАКЛУЧУВА- СЛОВЕНИТЕ КАКО ПОСЕБНИ НАРОДИ СЕ НАЈГОЛЕМА ЛАГА ! 
СЕ ПОСТАВУВА ПРАШАЊЕТО- ДО КОГА НАС ЌЕ НЕ ЛАЖАТ ? ИЛИ ИНАКУ КАЖАНО- ДО КОГА 
САМИТЕ ЌЕ ИЗИГРУВАМЕ ГЛУПАЦИ, НА ЧИЈА ГЛУПАШТИНА ЌЕ ЗАРАБОТУВААТ ТН.НЕСЛОВЕНИ- 
ОТСЕКОГАШ НАШИ ГРОБАРИ ?! ПА ВРЕМЕ Е КОНЕЧНО ДА НЕ ПОДЛЕГНУВАМЕ НА 
МАЈМУНАРИИТЕ НА МАЈМУНСКИТЕ ЕВРОПСКИ ТН.НАРОДИ СО СВОЈАТА ДАРВИНОВА ТЕОРИЈА 
ПРИФАТЕНА ОД КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА, А ЗА ОД ПРОТЕСТАНТИТЕ И ОД НЕАНДЕРТАЛОТ- ПА И 
ТОЈ БИЛ МАЈМУН ! СИТЕ ВИДОВИ МАЈМУНИ ИМААТ 48 ХРОМОЗОМИ, А ЧОВЕКОТ 46, КОИ 
МЕЃУСЕБНО НЕ СЕ „ПАРЛИВИ“... ПА НАС НИ ТРЕБА САМО ПАМЕТ СО БРАТСКА ЉУБОВ И 
НИШТО ПОВЕЌЕ ! 

Историски било познато дека Зевс и Перун бил еден те ист бог со различни имиња (Афанасиев). И 
затоа тој се најдувал во Италија кај Етрурците (Билбија). Дури и на Балканот, кога на него дошле 
Дивјаците- Словени 100% голи а облечени во кожи од мечки, волци... Па тие јаделе само мечки, 
волци, глувци... животни кои живееле во Скитија..., и јавале на коњи, а говеда, свињи... немале- овие 
животни биле на Белци. Бидејќи тие непреминливиот Дунав (Г.Вајганд, 1924) го поминале со трска, 
која ја нема кај длабокиот Дунав- таа вирее до длабина до 0,5 м за да се задоволи со кислорот-, 
кутрите Дивјаци на Балканот ништо не донеле.  
Дивјаците Словени на Балканот го донеле само својот јазик, кој бил варварски= пелазгиски= 
тн.словенски, на кого говорел и Платон. Пак, тн.старогрчки (коине) бил само Александријски 
Птоломејов јазик од 300 г.п.н.е. Следи еладскиот јазик бил само вулгарен (булгарен=народен) 
коински јазик и тоа само од 1868 година, никако порано. Ова било само поради тоа што 
Цариградската патријаршија катаревуса дотогаш не го прифаќала. За неа бил битен само коине, кој 
го употребувал Апостол Павле. Па тој не го познавал службениот јонски јазик со писмо од Милет, кои 
биле во употреба во Атина со Елада итн. 
Се наведоа Етрурците, а еве нешто и за во Западна Азија: авторите говорат за граничните 
индоевропски јазици на Анадолија, северен Кавказ и Блискиот Исток. Па следат хетитскиот бог 
Перуас, каситскиот бог на сонцето Суриас, хетитски господар Ишан... На високите планини и 
оддалечените долини на Хиндукуш, на пример, Парун е кафирски бог на војната; во Авганистан, 
неговото име на јазикот пушта е Перун.  
Некој ќе рече, таму оделе Македонците, кои стигнале дури во Тибет, каде била врската и со 
летечките објекти, за чија цел таму и Хитлер испратил група луѓе, а за летачките објекти преведувачи 
биле една Германка и една Југословенка. Кинескиот амбасадор изјавил, дека македонски села имало 
во Тибет. Значи, повеќе отколку во Пакистан со нашиот бог Арес= јарес= јарец, кој ја краси 100% 
Р.Македонија. Во Тибет бил однесен и нашиот Шарпланинец...  
Такви биле Македонците- тие мноштво работи однеле дури и во Тибет. Меѓутоа, нема никаква трага 
само од мајмунските Словени- тие на Балканот не донеле ниедно животно, ниедно растение, кола за 
превоз, дел од кола, колце, дел од колце, паричка, сад... и било што. Еве уште еден доказ: Белците 
се селеле со волски коли, а Скитите и Монголите со коњи и коњски коли. Следи заклучокот, никогаш 
досега на Балканот немало преселба на ниеден мајмунски Словен со волска кола. Следи, секој оној 
кој пронајде било што словенско на Балканот донесено од Скитија, итно нека ја добие Нобеловата 
награда и било која друга. 
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Па Словените би морале да имаат само черепи на одраснати цицачи како на мајмуни. За жал, 
денешните Македонци имаат черепи само на фетален цицач. Еве ја разликата: ако мајмун би паднал 
од дрво, тој би доживеал потрес на мозокот, би му напукнал черепот или би се скршил... Меѓутоа, ако 
човек би паднал на глава, таа ќе се смачка- како ако некој тресни варено јајце тое ќе стои исправено, 
итн. Еве и уште еден доказ. Протераните Македонци од Елада= тн.Грција, а во врска со нашите во 
Ташкенд и ДАГ, со истражувањата врз черепите се докажа, тие личеле на черепите на античките 
Македонци. И конечен доказ: во истражувањата на черепите во Р.Македонија било утврдено дека во 
неа имало ретки словенски (долги) черепи. Значи, во Р.Македонија немало словенски народ- па нас 
ни велат ние сме биле Словени, а не антички Македонци. Според наведеното, состојбата се менува- 
во Р.Македонија немало ништо словенско. 
Македонците талкале кон Исток, и го трагале Крајот на светот. Нивното патување било по Patifik=пат 
тивик, пат тивок=тив ок: тив=тих- Тих Океан. Кога дошле Шпанците во Америка заприметиле дека 
таму има бродови како во Источното Средоземје... Таму Македонската флота однела традиции од 
Персија, Месопотамија, Египет, Македонија... Дури египетски начин на балзамирање, египетски 
хиероглифи, тн.грчко фонетско писмо... пирамиди... други градби, Инки како инка- градот личи на 
инка. Дури и тн.отров Амала=а мала, машки род амал=а мал: Пред да му се откине главата, му се 
давала мала колилина дрога. Каква количина да му се даде ? А мала ! Па таа а мала е само Амала. 
Или каков товар носи амалот, а мал=Амал. Следи дрогата, дрога= дража, ги блокирала болките со 
откинувањето на главата со бакарниот нож... Па името Перу е од богот Перун, кој бил бог на 
секајцата, грмежот и громот- тој во Перу се славел. А и овде нашите нешто однеле. Види моја книга 
„Атлантида- фалсификат Солон и Платон“. Исто така, во мноштво книги кои можат да се симнат 
од www.brigien.com.  
Овде се поставува прашањето: Па кој ништо не донел на Балканот ? Само мајмунските Словени 
крвопијци на Домородците ! Е докаде отишла нашата тн.словенска мајмунска историја. 
Авторите пишат, дека паганскиот словенски бог на сонцето Хорс има исто потекло како ведскиот 
свар...Занимливо е, можда случајно, дека во староегипетската религија богот на небото Хор или Хар, 
во облик на орел, на чии раширени крила се богови, чии очи се сонце и месец, бил бог над боговите. 
И затоа измеѓу Исус и египетски Хор има 137 сличности, додека меѓу Христос и Кришна ги има на 
стотини. 
Овде се поставува прашањето: што мајмунските Словени имале заедничко со Ведите во Индија... и 
Египтјаните ? Ништо ! Па кој биле Словените ? Само со писменост според слово, а имало и Божјо 
Слово, дури Логос=Реч=Збор..., види Евангелие на Св. Јован.  
Бидејќи Русите пишеле со рецки тие биле само Рецкари: „роцки народ“, „роски народ“. Кога тие го 
презеле словото од Македонците, Константин и Методиј, кои биле во тајна мисија во Русија, го 
прифатиле коинското (тн,старогрчко) слово. Следи Русите станале не словенски Словени туку 
коински (тн.старогрчки) Словени. Тие за прв пат за Словени се изјасниле само во 860 година, што го 
пишел цариградскиот патријарх Фотиј (860). Бидејќи Русите никогаш до 860 не се изјаснале за 
Словени, словенските народи се најголема лага. Од друга страна, што Русите никогаш не се 
изјаснале Словени се до со 860 година, таа реченица руските автори (Острогорски...) ја кријат. Па 
што тоа значи ? Никогаш Русите до таа година не биле Словени ! Ова говори, конечно Русите повеќе 
нас да не не лажат. 
Следи да се заклучи, доста со мајмунисувањата на тн.словенски= мајмунски автори, кои само заради 
да објават своја книга, дури на штета на нашиот напатен македонски народ, крваво заработуваат. Па 
на ова еднаш засекогаш мора да им се стави крај на вакви словенски=мајмунски автори кои до 
последната македонска капка крв ја исцицуваат за нивни благодет... Проклети да сте македонски 
крвопијци- да ви се истреби коренот крвопијски...! 

 
ДОПОЛНА СО ДРУГ ТЕКСТ ОД ДРУГ НАПИС НАПИШАН ПО ДРУГ ПОВОД: 
Како што се множат како кучиња, во цела Р.Македонија ќе бидат мнозинство... Па каде се 
Македонците ? Никаде, и само си молчат, ним друг да им помогне, што никогаш и нема да се случи. 
Следи Македонците да ја наметнат вистината- 90% се Азијати (Арнаути= Геги) воглавно Черкези и 
Татари колонозирани меѓу Врање и Шар Планина од 1840 година, а само 10% Балканци (Тоски= 
Скиптари, с=ш). Поради различно потекло, тие се до денес меѓусебе не се разбираат. Исто така, тие 
не општеле, не стапувале во бракови...Значи, состојбата се менува. И за ова треба да се протестира 
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пред Турската амбасада- Турција да си ги земе назад, и Италијанската и Австријската- овие две 
држави дозволија тоа азиско ѓубре да се колонизира на Балканот. Видиwww.brigien.com- последна 
моја книга, Германска национална библиотека- под Ристо Ивановски... Да заклучам- ние со молчење 
им помагаме на двоконтиненталниот- дворасен тн.народ тн.Албанци. Па само клин со клин, а не со 
молк- само кукавичлук.. 
 
ДОКАЗИ ДЕКА ВО ЕЛАДА (ТН.ГРЦИЈА) СЕ ГОВОРЕЛ САМО НАШ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 

Историски било потврдено дека во Елада (тн.Грција) се говорел само наш тн.словенски јазик. Следи 
според Херодот, Тукидид, Платон... во Елада се говорел само варварски јазик кој бил пелазгиски, 
всушност наш тн.словенски. 
Бидејќи Елада била Пелазгија, и Атина била пелазгиска, во нив друг јазик не можел да се говори 
освен само пелазгиски. Па истото било и за Македонците. Според Јустин, Македонците биле еден 
пелазгиски народ. Овде се говори за народ. А ова било само поради тоа што само Македонците 
имале своја држава, како спротивност на Елада која никогаш не била држава- таа била само 
град=држави. Па и токму затоа таа никогаш немала свој еладски народ. Следи секогаш Елада била 
македонска, а никогаш обратно.  
Со наводот се докажува, не можеле Еладците да им го наметнат нивниот јазик врз Македонците ако 
тој за помоќните Македонци не би бил разбирлив- досега историски е потврдено дека само 
владеачкиот народ го наметнувал својот јазик врз потчинетите. Бидејќи ваква била состојбата, зошто 
само Македонците би го прифатиле еладскиот јазик ако тој за Македонците не би бил разбирлив ?! 
Следи заклучокот, Македонците со своја држава и народ владееле врз Еладците со истиот 
варварски= пелазгиски јазик. Со ова се потврдува, Македонците и Еладците имале еден те ист јазик 
кој бил само варварски= пелазгиски јазик. 
Бидејќи во Елада не бил службен атичкиот говор, на кого не се пишело (Лукијан), се пишело на јонски 
јазик, јазик= говор, потврдено и со Херодот кој живеел и во Атина. Па и тој творел на јонскиот. Исто 
така, на јонскиот пишел и Аријан- тој Индијската историја ја напишал на јонски, иако тој пишел и на 
коине (тн.старогрчки) и латински.  
Па кои биле Јонците ? Според Херодот, Хелените во Јонија биле Варвари. Па Варвари биле и 
Македонците. Дури Демостен говори за Филип Македонецот како Варвар и тоа наспроти Хелените. 
Следи хеленски јазик бил и јонскиот кој бил разбирлив во Атина, на кого била пренесена и Илијада. 
Токму со атинската Илијада на јонскиот Македонецот Аристотел неа ја носи во Македонија. Токму за 
време на Филип Македонски се прифатил јонскиот со јонското писмо од Милет. Ова било само 
поради тоа што јонскиот имал долга традиција, тој бил усовршен за пишување, но никако атичкиот на 
кого многу тешко се пишело. За да се долови вистината, еве еден пример со Григор Прличев. Тој 
пишел извонредно на коине, кој бил христијански и тн.византиски јазик, но многу тешко на брзјачки. 
Ова објаснува пишувачката традиција на Јонците била стара и развиена, но не атичкиот и брзјачкиот 
говор во 19 век. 
Бидејќи овде се говори за Брзјаци, а според наводите на Херодот, Брзјаците биле на бригиски 
простори, бриг=бриж=брж=брз + јак = брзјак, кои ја создале Анадолија и Ерменија, а историски се 
говори во Мала Азија и за Фригија, јазикот во Мала Азија, Балканот и Италија бил еден те ист. Еве го 
доказот: Дионисиј Халикарнишки кој во Рим живеел во 1 век н.е. запишал, Римјаните говореле 
варварски и пелазгиски. Значи, само на наш тн.словенски јазик. Дека ова така било, неслучајно, што 
овој најпознат јазичар она што го пиши за Римјаните го одбегнувале. А како не ќе го одбегнувале, 
кога со неговиот доказ се потврдува дека во Италија се говорел само наш тн.словенски јазик. Па 
Италија била само венетска. Значи, само тн.словенска.  
Пак, латински бил наследник на коине. Латинскиот не го создал некаков си Римјан или било каков 
Латин, туку само еден Греик (Грк) Лив Андроник, и тоа од 240 г.п.н.е. Значи, како што Рим со својот 
Ватикан со милениуми не лаже за коине, не лаже и за латинскиот. Па како може коине и латински да 
се народни јазици, кога тие до денес се мртви !  
Римскиот историчар Прискус (5 век), кој го опишувал пратеништвото од Константинопол кај Атила 448 
година, напишал: (Жителите во Панонска низина, Р.И.) „мешајќи се со разни народи го научиле 
готскиот, хунскиот и латинскиот, а меѓу себе го говореле својот варварски јазик“. 
Се говори за готски, хунски и латински, а никаде го нема коине. Со ова се потврдува коине тогаш бил 
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само христијански јазик, но никако државен. Тој како единствен државен јазик постанал само со 
Хераклиус. Со ова се заклучува, народен бил само варварски= пелазгиски= тн.словенски, кој бил 
тн.Хомеров, тн.Платонов... јазик. Пак, коине бил само Александријски Птоломејов јазик, чија прва 
граматика и прв речник биле составени само во 300 г.п.н.е. само во Александрија. На него пишел 
Апостол Павле, но не на службениот јазик во Атина. Коине како христијански, а Православно Царство 
била тн.Византија, бил и тн.византијски јазик (Фалмерајер, 1830; Хан, 1865...).  
Бидејќи варварски=пелазгиски бил тн.словенски јазик, а Елада не можела да биде како посебна без 
ист тн.словенски јазик, затоашто таа би се „удавила“ во тоа наше тн.словенско море. Во прилог се 
наведуваат само некои докази: 
Макс Фасмер за Тесалија, на стр.85, пиши „Велегезитаи, чија област во 12 до 13 век се викала 
Велегезас“...„чие образување воочливо се всогласува со името на Антите Тазиархос Доврагезас“. 
Антите и Склавините имале ист пелазгиски јазик.  
Макс Фасмер, на стр. 18, пиши: „Конечно од 15 век уште за понатамошниот живот на Словените на 
Тајгетос како сведок е местото од опишувањето на патувањето на Ласкарис Канонос за Deutschland и 
северните земји да се спомене, чие постанување Василјев (Buzeskul- Festschrift стр. 397 фф) го 
поставил во 1412- 1418 година. Таму Гркот (Ромеецот, Р.И.) исто така го опишува опкружувањето на 
Либек и таа земја ја нарекува Stlavounia. Тој тогаш ја додал забелешката за сродноста на либекските 
Словени со Зигиотите на Пелопонез“. 
Ова говори, таму се говорел само: варварски=пелазгиски=склавински јазик. 
Значи, Склавините во Пелопонез и оние на Либек биле „сродни“. Следи Еладците како Македонците 
во 15 век говореле склавински= тн.словенски. Па овој бил само варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= 
тн.Платонов=тн.словенски. И сé е јасно. 
Ф.Ј.Фалмерајер (1836), на стр. 447, пиши: „На рамницата напротив, во селата и местата, на 
планините како и на равниците, биле населени како четврт елемент Стлавиноите, т.е. наследниците 
на преостанатите оние московитски и сусдалските Словени. кои делумно биле навлезени, делумно 
населени за време на создавањето на големото бугарско царство на Полуостровото, и кои на 
сведоштвото на Атињанинот Халкокондилас од Спарта до Кап Тенарус уште годината 1470 п.Хр. по 
обичај и јазик потполно биле слични на московитските Сармати...“. 
Значи, во 15 век од Москва се говорело тн.словенски јазик низ цел Балкан со 100% Елада (тн.Грција) 
! Па како може да опстои било каков хеленски народ со посебен јазик различен од варварски= 
пелазгиски= тн.словенски ?! 
Следи прашањето: кој бил тој хеленски јазик со кого би морало да има посебен хеленски јазик, 
неразбирлив за Македонците и денешните нивни наследници- нашиот македонски народ ? Само 
коине ! Кој за него пиши, дека тој бил јазик на Елада ? Фалмерајер и сите други !  
Што Фалмерајер (1830) нашол во Елада ? Во неа немало Хелени кои би го говореле хеленскиот јазик 
коине туку само Словени со словенски јазик ! 
Па кои биле Словените ? Народ чиј јазик бил варварски= пелазгиски, на кого говорел Платон...  
Авторите пишат, коине бил атички јазик ! Пак, Лукијан (2 век н.е.) од Самосота запишал, на атички не 
се пишело- се морало да се преправа на коине! Па што напишал Аријан (2 век н.е.)- тој пишел на 
јонски, коине и латински ! Па никаде го нема атички, како што во 19 век кај Григор Прличев го немало 
брзјачкиот говор, кој му бил мајчин и татков јазик: јазик= говор. 
За ова самиот Рим си се наседнал ! На неговиот автор Куртиј Руф најстар манускрипт му бил од 9 
век, а книгата е печатена само во 15 век. Само во оваа книга се говори дека коине постоел за време 
на Александар Македонски- во ниедна друга. Па таа била само римски фалсификат.  
Меѓутоа, во Елада се говорел како на московски говор ! Зошто ? Во 15 век тн.словенски говори биле 
блиски. Ова било повод што во 9 век македонската династија го задолжила Константин Филозоф од 
коине да ги отфрли семитските зборови, и се дошло до црковенсловенски јазик, кој 100% бил 
тн.Платонов јазик.  
Пак, еладскиот јазик катаревуса го прифатила Цариградската патријаршија само во 1868 година. 
Јазикот го правел Кораис во Парис и тоа по налог на Виена и Минхен, и тој бил само реформиран 
коине, четирипадежен како што бил германскиот. Бидејќи народот во Елада го немал дативот, а 
коине бил дативен јазик, се дошло до димотики без датив. Конечен заклучок: без дативна Елада нема 
врска со коине. 
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Бидејќи Еладците биле вештачки и нов народ, најголем изрод на пелазгискиот јазик, итно да се 
прекинат расправите за името и за се друго македонско. 

 
ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА АНТИМАКЕДОНСКА УСТАНОВА 

Од 1991 година почнав да се бавам со историја и со биолошки методи. Следи јас како автор сум 
испраќал книги до библиотеките во Скопје и Битола. Исто така, и во МАНУ. Ова го правев по ред и до 
Институтот за национална историја на Македонија. Исто така, со стотици книги сум ги поклонувал 
безплатно. А досега свои средства сум потрошил 30.000 евра. Јас инвестирам за мојот македонски 
народ, а во душа ги мразам изродите кои на него заработуваат... 
Институтот е носител на една книга за Македонецот Георг Кастриот, тн.Скендербег, кој се прогласува 
за Албанец, дури и посмртно сунетисан- грев на таа установа со македонски средства, и за 
обрежувањето од нивни оџа. Таа заедно со МАНУ повторпат во полза на Албанците него го 
прогласуваат само за Албанец, дури по вторпат него посмртно му го обрежуваат- на зрдавје!. И што 
се случи ? Нас двата кои пишевме за него, мене и на почитуваниот Петар Поповски, не прогласуваат 
за лаици- по редослед прво Патар Поповски, а втор јас- Ристо Ивановски. Проклети да сте изроди 
македонски!  
Следи до Институтот за национална историја ги испраќав сите по ред мои книги. Тоа беше до 35, а од 
36 беа назад вратени- повторно ги испраќав, не знаев што се случува. Бидејќи јас пратките до нив ги 
испраќав со цел да видам дали тие ќе бидат отворени, се уверив, тие биле отворени, а подоцна и 
вратени...Па враќањето на книгата назад е неучтив и дрзок чин. Секој автор твори онолку колку што е 
моќен итн. Од под број 39 повеќе не ги испраќам- последна е 85- та.  
Во што е проблемот ? Со нив не се сложувам дека имало словенски инвазии на Балканот- досега 
никој не навел ниеден доказ/наод. Секој оној кој таков пронајде, нека добие Нобелова награда и било 
која друга книга.  
На 12.10.2014 бев на промоција на книга, и тогаш дознав дека и на почитуваниот Паскал Камбуровски 
му биле вратени книгите, а тој пиши за Александар Македонски. Еве еден апсурд: На Паскала 
книгата во Полска на полски му била прифатена, но не на македонски во Р.Македонија. Еј ѕверови да 
ви се истреби родот, да ве нема од Македонија, проклети да сте во се! Со книгата на Паскала се 
случило најдоброто- во Полска на полски јазик ќе се чита еден македонски став за Александар 
Македонски, што е најголем допринос за нас Македонците, но не за гробарите од таа установа. 
Овие денови се промовираат книги дека во Македонија дошле во Европа мајмунски Словени, 
замислете дури еден милион, иако Европа не била населена. Само досега ниеден Македонец нема 
череп на одраснат цицач како на мајмун туку само фетален череп како на човек... Еј господа до кога 
ќе се чепргате во македонски гнасотии. 

 
БИДЕЈЌИ ТН.СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ ГО НЕМА ВО ТН.СТАРОГРЧКИ (КОИНЕ) И ЛАТИНСКИ 
ЈАЗИК, А ТОЈ ПОСТОИ ВО ФРАНЦУСКИОТ И ПОРТУГАЛСКИОТ ЈАЗИК, ШТО МОЖЕЛЕ ДА БИДАТ 
ФРАНЦУЗИТЕ И ПОРТУГАЛЦИТЕ ? САМО ЕДНО И ЕДИНСТВЕНО: САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ 
И НИШТО ДРУГО ! 

Белата раса за време на леденото доба со траење од 1,0- 0,5 милион години опстојувала во 
Левантот, кој со морска вода се налеал, што се завршиле до со 4000 г.п.н.е.-оттогаш нивото на 
Средоземно море отстапува до 3 метра. Таму белата раса си имала свој јазик, своја писменост. 
Значи, се за еден народ. 
Со потопите прво биле населени соседните простори на Левантот, што продолжило во 
Индија...Кина...Јапонија... Секаде каде што достигнала белата раса со својата крвна група А- крвната 
група 0 била првобитна- таа однела свои градежи (пирамиди...), јазик, писменост и се друго свое. 
Бидејќи на Белците симбол им било Сонцето, тие се селеле кон Исток- Европа вон Балканот не била 
интересна. Во неа првите населби се правеле само поради рудно богатство. Најбитен бил калајот, кој 
до 10% со бакарот учествува за производство на бронза. Ова било поврзано и со Кипар=кип ар: 
кип=куп- Купар= купр + ум = купрум=cuprum= бакар. Со бронза се прави биста=б(в) иста, која треба 
да биде иста. Бидејќи се побарувало чист бакароксид, а на Кипар се јавиле слоеви со високо учество 
на сулфур, бакарот бил кршлив. Следело да се прави бронзата. Па каде имало калај, бакар... таму се 
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правеле населбите. Во прво време рудата се носела во Источното Средоземје, а тек потоа на лице 
место почнала да се топи рудата. 
Овој вовед е неопходен за да се потврди неважноста за Европа, која и до денес таа не е донаселена. 
Еве еден следен пример- лозата. Бидејќи преселбите биле по долините Вардар- Морава- Дунав... 
Рајна... се однела лозата. Следи Лозана. Меѓутоа, неа уште ја нема во Русија и Скадинавијата. Ова 
говори, Европа се уште не е донаселена со култури на Белците. 
Белците говореле варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на кој говорел и Платон. Пак, старогрчки 
(коине) бил само Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник биле составени 
само во Александрија во 300 г.п.н.е. Негова двојна „копија“ бил латински на Греикот (Гркот) Андроник 
240 г.п.н.е. Бидејќи латински бил беден со зборови, биле внесени уште околу 10.000 коински зборови 
во латинскиот. Па за нив се говори за грчко (коинско) и латинско потекло. Меѓутоа, Римјаните 
говореле само варварски= пелазгиски, што го пишел Дионосиј (1 век н.е.). Значи, Римјаните 100% 
говореле само наш тн.словенски јазик, а коине и латински останале само мртви јазици. Ова било 
повод од коине и латински да се прават вулгарно (народно) латински. Такви биле француски, 
шпански, португалски во Италија мноштва и во Елада дури во 1868 година само како (в=б) булгарен 
(народен) коине- катаревуса.  
Следи во Илијада, дело на Редакцискиот одбор Пизистрат (6 век п.н.е.) била внесени Траките, а 
Херодот говори и за Илирите. Авторите говорат за границите на Траките и Илирите. Онаа што ја 
опишува Густав Вајганд го зацртува употребувањето на темниот вокал. Значи, Траките масовно го 
употребувале темниот вокал во однос на Илирите. Бидејќи македонски Епир, според македонскиот 
крал Пир до провинција Епир од времето на Нерон, бил илирски Власите и Арбаните=тн.Албани 
морале темниот вокал да го имаат не како Траки туку како Илири. Меѓутоа, нивната помасовна 
употреба ги тера авторите да говорат дека тие имаат тракиско потекло како Романците... Пак, во 
Романија црковен јазик до 17 век бил само црковнословенскиот јазик, а и таа била тн.Домовина на 
тн.Словени. Следи заклучокот Романците 100% биле одродени тн.Словени, што и денес се гледа 
според имињата, презимињата итн. Па како тие се одродиле ? Нека говори Вотсон- според него, 
романскиот јазик бил латинизиран словенски јазик, што се криело од јавноста. Па што биле 
Унгарците ? Според Вотсон, само 5% говорело унгарски (монголски). Значи, 95% биле само 
тн.Словени. Ако се земе во предвид дека од населението 2% е војска, 2% полиција и 1% управа, 
голем злостор извршил Ватикан и Берлинско- виенската школа. 
Истиот случај е со во Франција, во чии јазици темниот вокал е во масовна употреба како на Траки, а 
не на Илири. Да не се изуми дека во Франција живеат до 50% Французи, а кај нас тие учествувале во 
Рамковиот договор за Албанците кои беа 18%- според мене 14% без Македонците- Муслимани... 
Ист е случај со во португалскиот јазик- крајното е во именките им е темен вокал. Бидејќи темниот 
вокал го нема во коине и латински, наведените народи 100% биле и останале само одродени 
тн.Словени, никако било какви други народи со друго потекло. Бидејќи Европа не била населена, 
Евројаните докажуваат, тие потекнале од мајмун, а и неандераталот бил мајнум- види моја книга 
„Словените- германски факсификат“ и „Германците и Македонците едно исто“ и во Германска 
национална библиотека 
Овој темен вокал го отфрлил Вук Караџиќ, иако Србите се Трибали-Траки, види моја книга „Србите не 
биле Словени...“ наwww.brigien.com. Тој се раководел според илирските простори. Ова може да се 
види и во книгата на Хрватот Стјепан Антолјак „Стедновековна Македонија“, наведувајќи еден 
тестамент на латиница на Дубровчанин кој во Скопје живеел во 16 век. Во него го нема темниот 
вокал, ј и другите тн.Вукови гласови/знаци кои се најдуваат кај Власите и Арбаните. Значи, овие се 
одродени тн.Словени во последните векови. Види „Власите- тн.Словени“ (2002) и мноштво книги за 
Албанци на истата вебстрана. 
Се заклучува, во Европа живеат само две групи народи: тн.словенски народи со јазик на белата раса 
и тн.несловенски народи со повеќерасни јазици срам за Европјаните. Следи Европјаните сакале или 
не ќе мора да се обединат со црковнословенскиот јазик ! Само кога ? Кога ќе завршат лагите за сета 
македонска историја и нашиот македонски народ кој со векови се истребува... 

 
СО САМООРГАНИЗИРАЊЕ ВО БОРБА ПРОТИВ ИЛИРИДА НА АЛБАНЦИТЕ 
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Со години се гледаат албански групи луѓе кои се залагаат за идејата на Велика Албанија... Па како 
што тие се организираат, и нас ни е потребно итно саморганизирање. Меѓутоа, Македонците никаде 
ги нема. Само до кога ?!  
До денес никој не се грижи за Македонците во Р.Македонија- тие се оставени сами на себе. За нивна 
самодбрана нема ниедна граѓанска инцијатива или некои здружение кои ќе им се спротистават на 
организирањата на Албанците, што е дело на повисок интерес- албански партии, Албанија, мафија 
итн. За такво здружение на ФБ. се обратив со неколку написи, но никој не се огласи. Тоа здружение 
треба да биде активно и со цел да ја каже вистината, дека Албанците како 100% колонисти во 
Р.Македонија нема што тие овде да бараат.  
За жал, ние се прогласивме Словени, а нив ги прифативме за балкански домородци- Илири. Така ние 
се откажавме од нашето наследно право од било што балканско, затоашто ние сме биле со потекло 
од Заткарпатите. Бидејќи има четири географски страни на Карпатите, никој не кажал откаде тие 
проклети Словени дошле од: Исток, Југ, Запад или Север- со ждрепка. Пак, според Нестор (11-12 
век), Русите потекнале од Илирија, а таа била само на Балканот. Следи Марин Барлети (16 век), во 
својата книга „Скендербег“, запишал дека Илирите живееле северно од реката Дрим, а јужно биле 
Епир, кој добил име за време на Нерон како римска провинција според македонскиот крал Пир. Овој 
бил претставен со рогови на бригискиот бог Арес (јарец), што било и со Георг Кастриот 
(тн.Скендербег), како наследство на Александар Македонски наведено во Библијата- неговата баба и 
мајка биле бригијки. Значи, Македонки. Бидејќи 100% Епир бил под Охридската архиепископија, 
Арбаните биле само 100% одродени Македонци и само Охридски чеда, кои заборавиле што тие се. 
Не само што Македонците затаиле за се македонско, тие не презеле ниеден чекор во полза на 
нивниот македонски народ и неговата национална држава- Р.Македонија. Бидејќи Албанците се 90% 
Азијати (Геги) колонизирани после 1840 година (Мекензи- Ирби, Густав Вајганд, Шових...) и само 10% 
Балканци (Шкиптари), и ако во Р.Македонија вкупно Албанци се само 18%- (според мои пресметки 
само 14% без Македонци со исламска вероисповед), нема што да бараат Скиптарите кои во 
Р.Македонија се само 1,8% (1,4%), а мнозинство се само Азијати 90%. Па како што Турција нив ги 
колонизирала, тие нека си ги земе назад. Бидејќи Скиптарите биле само Муслимани= Турци, тие од 
1953 година во Турција се селеле само како Турци. Па овде ништо не е спорно. 
Следи задолжувањето на здружението (...) треба да биде, тоа да се организира, и да протестира до 
сите амбасади да им ја кажи албанската вистина, која тие ја знаат а и со цел да се истреби 
православието тие Албанците умешно ги подржуваат. Овде најбитна е Турската амбасада од која ќе 
се бара, таа 100% Албанци како Турци да се ги земе во азиска Турција. Битни се и Италијанската и 
Австриската амбасада, кои ја создале Албанија, тие во 1924 година им отвориле први школи на 
скиптарски јазик со кој ги обединал Албанците (Геги и Тоски) бандитот католик и масон Тито и тоа во 
СФРЈ, иако во Албанија, во 1997 година, питомите Тоски од југот се бореле против Дивите Геги на 
север. 
Следи само едно: АЈДЕ ДА СЕ САМООРГАНИЗРАМЕ И ЗАШТИТИТЕ СО ЗДРУЖЕНИЕ кое ќе го 
водат млади луѓе а не старци како мене..., оти нас никој нема да ни помогне. Со излегувањето на 
вистината, и нагласување дека ние Македонците сме православни и тн.словенски браќа на Русите 
само поради Русите и нашето православие злосторите врз нас повеќе нема да ги трпиме. 
 
СО ВИРУСИ БЛОКИРАЊЕ НА НЕПОЖЕЛНИОТ АВТОР 

Јас како Баирчанец од кај Арапка Чешма- Битола сум знаел само за едно дека јас сум бил само едно: 
Баирчанец, Битолчанец и Македонец, ништо инаку. На наведедните простори никој не велел дека 
ние сме друго освен Македонци. 
Еден настан во мојот живот ме поведе јас да ги мразам Грците. Тоа беше кога јавно дознав како во 
Елада (тн.Грција) на Македонка тек тогаш породена и биле извадени цревата и со нив било загушено 
нејзиното новороденче. Тогаш бев јас 5- то одделение, кога си го променав моето име Христо во 
Ристо. Матичарот, другар на таткоми, ме запраша: Зошто Ицо го менуваш името ? Тогаш јас гордо му 
реков: Јас сум Словен, а не Грк и Влав !- Власите до денес се Гркомани, а и Романофили. Па ние 
тогаш ништо не смеевме да учиме за нас самите Македонци- кутрите ние Македонци. Па тоа било/е 
само трагедија. 
Сосед имав млад Илинденец- Смилчевчанец ѕидар. Редовно го прашував за Илинденското востание. 
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Тој земаше илинденски додаток за денес да си купи само тојалетна хартија. 
Во баирското осмогодишно училите „Тодор Ангеловски“ имавме учител- старец по историја- Благој 
Масларов. Тој не се плашеше за себе си, па нас ни велеше: деца ова не е македонска историја. 
Македонска е само она со Солунските Браќа и нивните ученици. Ако некој за нив нема да знае, нема 
да премине. Следи заклучок, секогаш во Македонија имало македонски страдалници, и ќе има. 
Како Битолчанец, а железничка станица е на 630 м надморска висина, се одлучив да се школувам за 
машински техничар во Војното поморско техничко училише во Пула- Хрватска. Таму бев во 12-та 
класа цели две години. Во него се убедив дека никогаш немало народ Словени- еве како: 
Македонците, Србите и Црногорците учевме дека ние сме Словени, а Босанците, Хрватите и 
Словенците Илири. Тогаш прашував, во што е разликата. Па следеше одговор: ние не сме Словени 
одвратна раса туку само Илири. Јас за одвратна раса Словени дознав последниве години, дело само 
на Бонифациј (8 век) кој ги покатоличувал Склавините (тн.Словени) источно од реката Рајна. Бидејќи 
јас бев редовен читател на Вјесник во сриједа, во неа се говореше се за Илирите, илирското 
движење. Лудевиг Гај итн. Дури за тоа редовно се решаваа крстозборки. Значи, Хрватите си имале 
своја национална програма итн.  
Во школата имаше кабинет по поморство. Во него видов стари карти, во кои се гледа дека Европа не 
била населена итн. 
Се вратив назад и почнав од почеток во Средно земјоделско училиште Битола, па Шумарско- 
земјоделски факултет Скопје, и тоа само смер сточарство. Продолжив 4 години во Германија во 
Баварскиот завод по сточарство- Груб кај Минхен и докторирав во Виена по исхрана. За време на 
моите 12 годишни школувања видов дека домашните животни во Европа се балкански. Значи, 100% 
Европјаните имале само балканско- малоазиско потекло, и со ДНК оддалеченост од југ кон север, 
никако обратно. Следи заклучок, Словените 100% биле само лага. 
Од 20.05.1991 останав без работен однос и право за вработување, а во 1998 година ја објавив мојата 
прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ со мноштво биолошки методи. Во неа 
наведив дека митот на Мојсеј бил митот на Саргон, чиј наследник Нарамсин бил со 16-то крако сонце, 
а еврејството било само еднобожество и затоа само повеќерасно- без националност. Или инаку 
кажано, еднобожната еврејска историја започнувала само со Вавилонскиот крал Набонис кој бил 
еретик, поради што Вавилонскиот повеќебожен народ се борел против него, а од страна на 
персискиот крал Кир (539). Следи еврејство само од 444 г.п.н.е. кога во Ерсусалим се читала по 
Мојсеј историјата (Езра). Бидејќи јас сум Македонец, а Македонците до денес се прогонуваат од сите, 
не смее да има било каква еврејска историја, ниту друга, а никако албанска. Па само Македонците ги 
имало, кои само тие се ништат. Доста со 100% фалсификувани еврејски, европски... и албански 
истории. 
Следат повеќе книги за Евреите и Албанците. За Евреите имам книга Библиските Евреи непознати во 
историјата, како и други, а и мноштво книги за дворасните Албанци. Исто така, за Масоните со 
историја која е само 100% лага. Мноштво мои книги се најдуваат наwww.brigien.com. 
Следи заради моите книги за Евреите моите книги беа блокирани- тие не можеа да се отворат. Исто 
се случуваше и поради Албанците. Иако мои 17 книги се прифатени од Германската национална 
библиотека, а прва на ред е Без етнички германски народ, никогаш тоа не се случило. Следи 
народ=народ. 
Кога во Српски ФБ. репортер ИНФО објавив два написи, ми се јавија од ФБ дека ќе бидам исклучен. 
Следниот ден од Српски репортер беа избришани повеќе денови. Следи и јас бев избришан. Покрај 
мене и Каплан Буривиќ итн. Меѓутоа, јас вчера видов дека написот за шкиптарскиот јазик бил 
преземен од друг весник. Значи, целта Албанците не ја оствариле- написот е во фукнција. 
Вчера, по објавувањето на мојот последен напис за Албанците беше испратен вирус, а јас како лаик 
за комјутер, ја кликнав пораката од мој пријател... Следи збрки кои беа создадени, а јас сите нив ги 
архивирав за да не ги гледан кај мене. Па дури од Австралија... добив повик дека јас сум ширел 
вируси, а потоа прочитав порака дека е пуштен вирус и да се внимава- да не се отвора. Меѓутоа, јас 
веќе ја завршив работата- до пред еден час јас бев блокиран. Мојата ФБ-страна можев да ја отворам 
на секој друг комјутер, но не само од мојот. Го замолив мојот комшија, млад човек од перо програмер, 
тој го префрли на друга програма, и со мојата ФБ- страна можам да работан. И ми внесе и антивирус 
програм. 
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Со написов сакам да укажам- сите македонски непријатели се грижат за сите автори кои им 
создаваат збрки во нивните истории, а само Македонците никаде ги нема. Само до кога тоа ќе биде 
со нас Македонците?! 

 

БИБЛИСКИТЕ ЕВРЕЈИ НЕПОЗНАТИ ВО ИСТОРИЈАТА 

Историски имало Бриги (г=ж=з) и Македонци, но никако Библиски Евреи: 
Н. Вегнер, на стр. 52, пиши: „...Хомер го познава брегот на Егејот и јужни-от и западниот брег на 
Грција до Итака, понатаму малоазиските предели Фригија, Мизија, Лидија и Карија, Кипар и важните 
градови во Феникија и Египет. Во Оди-сеј се проширува географскиот хоризонт до на Сицилија, 
Италија и Либија, додуше во нешто пустоловински претстави, кои се засноваат на соопштувањата на 
феники-ските морепловци...“. Овде никаде нема ништо еврејско- Евреите тогаш ги немало. 
Радакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) ја создал Хомерова „Илјада“.  
За доказ дека немало било какви Евреи, нив Херодот никако не ги запишал: 
II- 104: „Излегува дека Колхите се Египќани. Тоа го зборувам доаѓајќи сами-от до таков заклучок, уште 
пред да чујам од други. Бидејќи сакав да разберам, ги прашав и едните и другите, и се покажа дека 
повеќе Колхите се враќаат во споме-ните на Египќаните отколку Египќаните на Колхите. Египќаните 
рекоа дека тие Ко-лхите ги сметаат потомци од Сесостридовите војници. Јас самиот заклучив и по 
тоа што тие се со темна кожа и кадрави коси. Па и со тоа не се доаѓа до којзнае што; и други има 
такви. Поголем доказ е тоа што единствени од сите народи Колхите, Египќаните и Етиопјаните 
отсекогаш се ги обрежувале срамните делови. Феникиј-ците и Сиријците, оние во Палестина, самите 
признаваат дека тоа го научиле од Египќаните, додека Сиријците што живеат околу реката 
Термодонт и реката Парте-ниј, а и Макроните, што се нивни соседи, велат дека не многу одамна го 
примиле тој обичај од Колхите. Од сите луѓе на светот единствено тие се обрежуваат, па из-легува 
дека тие всушност го прават истото тоа што го прават и Египќаните. А од овие народи, Египќаните и 
Етиопјаните, кој од кого го научил, не можам да кажам. Во секој случај, тоа е еден стар обичај. А дека 
тоа другите народи го учеле кога до-аѓале во допир со Египќаните, за тоа имам голем доказ. Имено 
сите Феникијци, кои тргуваат со Хелада, веќе не го прават тоа што го примиле од Египќаните. Тие не 
ги обрежуваат срамните делови на децата што им се родиле подоцна“. 
Херодот ги навел сите кои се обрежувале- никаде ги немало само Евреите. 
Дејвид Ливингстон, на стр. 32, кажува: „...Но, сè до 4 век п.н.е., Грците не-мале никакви сознанија за 
Евреите...“- 4 век п.н.е. бил век на Филип и Александар. 
На Плутарх и други книги за Александар Македонски ги нема Евреите. 
Во Фридрих Либкеров Реаллексикон,на стр. 508, стои: „Јудејско- хеленисти-чка литература. Таа 
почнува со преведувањето, преработување и дополнување на С. Т. (Библија), на која така им се 
додадени ред на апокривни ракописи. Ама не не-достасуваат историчари на почнувањето на 
јудејството, напр. Деметриус, Еуполем-ос, Атрапанос,Јозефос, не на филозофите како Аристобулос и 
подоцна Филон...“. 
Токму за Евреите почнало да се знае по смртта на Александар Македонски. 
Книгата може да се симне од www.brigien.com. 
Бидејќи никогаш немало еврејски народ, никогаш немало еврејски јазик. Токму и затоа првите книги на библијата биле 
пишувани само на сиријскиот арамејски јазик. Во Александрија тие биле преведени на коине, а сите други книги биле 
пишувани само на коине. Бидејќи коине бил повеќебожен, тој бил наречен хеленски јазик. Според З.Косидовски, Евреите 
во Александрија се изјасниле за Хелени. Ова било само поради тоа што Евреите во Александрија го прифтиле како свој 
јазик коине. Со наводот се потврдува, никогаш немало било каков еврејски народ со свој еврејски јазик. Пак, коине бил 
само Александријски Птоломејхов јазик. Според Х.Џ.Велс, во Александрија првата граматика и првиот речник на коине 
биле составени во 300- та г.п.н.е. Следи се било само после 300-та г.п.н.е. 
 
На 14.12.2014 на ФБ беше претставена картата на Птоломеј 100 AD. На неа постојат Сиријското Море, Феникија, 
Палестина, Сирија, Арабија... Во Палестина е впишана Јудеа. Следи Јудејците се нешто ново- само најново 2000 години.  
 

На Св. Никола (19.12.2014) на ТВ канал- 5, околу 18,30 часот, претставникот на Еврејската задница Леви, за 

возобновување на Еврејската заедница по 70 години во Р.Македонија, и состанокот во МАНУ по тој повод, што е за 

пофалба- Евреи имало, има и ќе има-, беше прашан дали тој ќе го слави Св. Никола ? Тој изјави дека тој празник се 

поклопува со еврејскиот Халука на светлоста..., кој бил поврзан со хеленската окупација на Евреите ! Меѓутоа, за некаква 
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хеленска- само македонска- окупација не може да падне збор, затоашто за време на Александар Македонски не биле 

познати Евреите: прв состанок за да има Евреи бил само во 444 г.п.н.е. во Ерусалим. Следи потоа Херодот не познавал 

Евреи- тој бил во Палестина каде не ги забележал Евреите. Бидејќи ниеден автор кој пишел за Александар Македонски 

нив не ги забележал, јавно не биле познати Евреите. Тие јавно за првпат биле познати само во Александрија- само по 

смртта на Александар Македонски. Бидејќи тие не го владееле сиријскиот арамејски јазик туку хеленскиот јазик коине 

(тн.старо-грчки) кој бил само македонски (Александријски Птоломејов) јазик, тие се изјаснале само за Хелени. Што се 

однесува Р.Македонија, таа останала само македонска, само со своја македонска нација итн. Другото се било само на 

сила врз Р.Македонија само со агресијата во 2001 година на НАТО итн. Само така Македонците биле поразени... 

 

MAKEDONCITE SO EDNORASEN JAZIK NA BELCI (PELAZGI) 

-evrejskiot kako makedonski govor- 

Herodot ka`uva deka vo Rusija se selele lu|e od persiskite prostori i 

maloaziski so balkanski. Ova prodol`ilo i potoa, pred i po Justinijan, ama i za 

vreme na Otomanskoto Carstvo. Bidej}i Rusite,denes kako Rusi i Ukrainci,govorat 

samo pelazgiski=tn.slovenski, toj bil jazik na Belci (Pelazgi). Sledat isti 

znaci so isti zna~ewa vo Rusija, Podunavjeto, Bakanot...i Egipet na Kamenot od 

Rozeta. Toa govori, deka Rusite kako tn.Sloveni bile ist narod so Makedoncite, 

a se do so 1808 godina Makedonija bila do Dunav. Spored kievskiot sve{tenik 

Nestor (11-12 vek), Rusite poteknale od Ilirija, a taa bila vo Makedonija. 

Haro-ld Lamb pi{i, Makedoncite ja sozdale Rusija. Pa ovie bile pove}ebo`ci, 

potoa hristijani. 

Ednobo`estvoto=Evrejstvoto se {irelo na Sever. Duri se sozdala Kazarsko-evrej-

ska dr`ava. Taa dopirala do Krim i Kavkaz a vo 13. vek nea Xingis- Han ja 

osvoil. Tie po-evrejeni tn.Sloveni gi ima i sega mnogu vo Rusija. Vakvi bile 

preseleni vo Izrael, kade se govori i ruski jazik. Se ova govori, Izrael bila/e 

tn.slovenska zemja.  

An|elija Stan~i} Spaji}eva veli: “Izrailcite posle se stopile so starosedelcte, 

koi vsu{nost bile ist narod kako i onie, so ist jazik, samo ja dr`ele starata 

vera so pove}e Bogovi a praznuvale i svoi doma{ni Bogovi (David mu slu`el na 

doma{niot Bog Trpim-Terapim), kako i site ostanati plemiwa a po~ituvale i eden 

vi{ni do`dov Bog Sava, pokraj Sv. Ilija,perviot(-Perun)”. Evreite=Izrailcite so 

Makedoncite bile samo eden ist narod  

Zaludno do denes se uni{tuvaat i progonuvaat Makedoncite, a vo Makedonija se 

ko-lonizirale aziski Albanci=Arnauti=Gegi, i toa 600.000. Toa bilo po Krimskata 

Vojna. Tie bile kolonizirani me|u Vrawe i [ar Planina. Spored Gustav Vajgan 

(1924), 100.000 Tatari i 500.000 ^erkezi. ^erokezi imalo indijansko pleme, a 

^erokez ozna~uval kratok no`, so kogo do denes Makedoncite=Pravoslavnite se 

istrebuvaat. Vakvi bile i Skiptarite, koi za da stanat bogati, go prifatile 

islamot i trorasen jazik i go progonuvaat i istrebuvaat svo-jot makedonski rod. 

Prokleti da ste krvnici, Evropjani i Sad-~ani, samo uni{tuva~i. Ova se 

potvrduva so navodot, deka sporedeno so Herodot, Elijan i Stefan Vizantiski 

Brigija= Brzjakija bila Evropa, a za Stefan Vizantiski Brigite bile makedonsko 

pleme. Ovie vo Ja-ponija, Kina,Indija...i vo Amerika go odnele dativnoto u,vo 

Kina kratkata brigiska jakna...  

Бидејќи фонтот беше друг, не сакав да го менувам текстот- се извинувам. Книгата може да се симне 
од www.brigien.com. Овде укажувам на еден проблем, кој ме следеше со пишењето на книгата: 
бидејќи јас сум лаик за со комјутер, текстовите обратно се пренесени, и затоа се извинувам. 

 

ЕВРЕИТЕ- ТН.СЛОВЕНИ 

Во Библијата се говори за еврејски имиња. Овие биле само тн.словенски=македонски. Ова е повод 
тие со македонскиот брзјачки (бригиски) говор истогла-сно да се објаснат. Ова се прави кога се 
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споредува дејствието што се наведува во Библијата: Абрахам=а браком, х=к, со Сара; 
Исак=иск=иска=Исака=и сака; Исмаил=исмеил=исмејал; Исав=исав; Јаков=јак ков- Израил=изроил; 
Јосиф=осиф=осип; Јуда=ј уда инт. На пример: Мојси=мој си. Кога Фараонката од водата го кренала 
Мојсеј, таа рекла: (ти) мој си... На Мртво Море Кумран=кумрам=к умрам, Мртво= Умрено Море... (Ова 
е во насловната корица на книгата)  
Оваа по ред е 16- та моја книга, напишана според Библијата со по редослед на книгите. Книгата има 
412 страни, формат А5, букви 9-ка. Книгата ја нема во www.brigien.com. 
Во прилог е и името Давид=давит- тој се давит. Се наведува и тн.еврејско име 
Елизабета=Елисавета=ели савет а: ели=хели= Хелиос савет=завет- Стар и Нов Завет. Елизабет „Бог 
(е) мој завет“: ели=бог савет. Па ели=хели=Хелиос бил пелазгиски-Олимписки бог. 
Бидејќи само со пелазгиски=тн.словенски јазик е можно истогласно толкување на имињата..., а 
Палестина била само според палест= пеласт= пелазг, се е јасно- тн.еврејско било 100% пелазгиско. 

 
ХРИСТИЈАНСКАТА ВЕРА НЕ БИЛА ЕВРЕЈСКА ТУКУ САМО МАКЕДОНСКА 

Во мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998) наведив дека митот на 
Мојсеј бил митот на Саргон итн. Па еврејството било само еднобожество и затоа само повеќерасно- 
без националност. Следи кога се говори за еврејството кога тоа започнало, најбитно останало само 
најстариот доказ/наод. Според Friedrich Lübkers Reallexikon (1914), „најстара еврејска населба со 
култот Јаху од 6/5 век во Елефантин, три арамејски папирусни документи од Елефантине... 
Понатамошни еврејски мноштва за време на Птоломејците во Александрија“.  
Следи заклучок, во 6 век библијата би била напишана на сиријски арамејски јазик. Бидејќи во 6/5 век 
влегува и 5 век, состојбата се менува: еднобожната еврејска историја започнувала само со 
Вавилонскиот крал Набонид кој бил еретик, поради што Вавилонскиот повеќебожен народ се борел 
против него, а од страна на персискиот крал Кир (539). И затоа еврејството било само потоа. Или 
инаку, кажано само од 444 г.п.н.е. кога во Ерусалим се читала по Мојсеј историјата (Ездра). Па таа 
година била во 5 век п.н.е. Значи, ништо немало било што за еврејството пред 539 г.п.н.е., а за 
историјата по Мојсеј почнало да се чита само од 444 г.п.н.е.  
Токму и затоа за сите личности кои се среќаваат во библијата а не биле тн.еврејски личности 
(Хирам...), има материјални докази/наоди, а нема само за ниедна тн.еврејска личност, вклучувјќи го 
Мојсеја итн. Па и затоа секој оној кој пронајде било што за било која тн.еврејска личност е за секоја 
тн.еврејска награда, но никако Нобелавата- таа се доделува за наука, мир и др. 
Бидејќи христијанството било еднобожно, прва христијанка била Македонка (Лидија). Па таа била 
само мајка. А како личела таа Македонка ? Само како Македонка, што се гледа во ликот на иконите, 
посебно во Охрид- само во Битола 100% црквите и манастирите од Турците биле рушени. Значи, 
100% Богородица била претставена во лик како Македонка, но никако како Палестинка.  
Бидејќи еврејската историја 100% била присвоена месопотамската и египетската, Богородица морала 
да биде само како што била нивната Семирамида + в = Свемирамида. А каква била таа ? Само едно 
и единствено проститутка= прости тутка: прости и боже што таа се тутка (потиска, вјава...) или инаку 
речено- само Вавилонска курва ! Херодот пиши: секоја млада девојка која стапува во брак, таа прв 
однос мора да го има во нејзиниот храм- таа чека на првиот маж кој неа ќе и фрли пари- вскут. Тие 
пари таа му ги носи на својот сопруг- потоа таа е чесна. Па ова е 100% спротивно во православието.  
Еве и следен доказ: на Семирамида и стрчат прамени на коса вон шамијата; нејзиниот врат и гради 
се до голи; рацете и нозете се гледаат голи. Вака се носеле и Еврејките во Битола кои Бугарите во 
бугарски вагони им ги испорачале на Германците. Ова било во спротивност на Македонките.  
Во прилог се наведува смрта на мајката на Александар Македонски. Таа била забодена со меч во 
утробата, и со длабок и висок трзај со мечот за таа побргу да искрвари. Додека таа била свесна, таа 
најпрво со фустанот си ги покрила нозете тие да не бидат откриени, што било и со рацете, а во 
шамијата си ја внела сета коса. Следи таа умрела достојничка како царица. Па вака ги закопуваме 
ние нашите починати женски чеда. Ова говори, најнеобразованата Македонка до денес ја закопуваме 
како достојничка- царица.  
Оваа Македонка Богородица била и во католичката црква. За време на ренесансата таа била 
заменета со Семирамида- Вавилонската курва. 
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Првите книги на библијата биле напишани на сиријски арамејски јазик. Во Александрија овие книги 
биле преведени на македонскиот јазик коине (тн.старогрчки), а сите други книги биле напишани на 
коине. Токму на овој јазик бил и Новиот завет. Значи, христијанскиот јазик бил само македонски. Ова 
говори, христијанството било само македонско. 
Следи Македонците во него внесле мноштва повеќебожни традиции, а некои до денес се задржани. 
Ваквите традиции се отфрлени од Римјаните. 
Она што Рим го создал исламот со Мохамед, од 1071 година без прекин го истребува православието, 
дури создава дворасно- двоконтинентален тн.народ тн.Албанци со нивна Велика Албанија, не е 
случајно.  
Ова се потврдува и со тоа што во ЕУ се говори борба протов православието, што е само 
продолжување на страдањата на Православните. Па ЕУ ништо не почитува православно- нејзините 
членки мораат да се откажат од своите православни календари... дури од својата православна душа. 
Па нам без нашата душа не ни треба ЕУ и НАТО!  
Кои се тие кои го водат Ватикан, ЕУ и НАТО. Само луѓе со еврејски капитал кој крваво е добиен, и 
крваво се употребува само за повисока добивка. А зошто ? Па никогаш немало било каков еврејски 
народ- денес тој е само верски еднобожен со Белци, Црнци, Индијци и Монголи. А што се 
Македонците ? Само Белци! и затоа ние Македонците не смееме да играме коцка со вакви изроди, 
чија функција е само парата, а 0% човечност. 

 

ДО КОГА КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА ЌЕ ЈА УНИШТУВА ПРАВОСЛАВНАТА ?! 
Во мојот напис за македонската христијанска вера... наведив дека Рим е творец на Мохамед и Рим 
од 1071 година без прекин го истребува православието итн. Тој дури дозволил од 1840 година 
меѓу Шар Планина и Врање да се населуваат Азијати (Арнаути= Геги)... А тоа само после 
Кримската војна биле населени 100.000 Татари и 500.000 Черкези (Густав Вајганд, 1924)... 
Следи дури тој да создава двоконтинентално- дворасен муслимански= турски тн.народ 
тн.Албанци, со службен скиптарски „мешан“ јазик на четири јазици (Г.Мајер), а први школи на 
тој јазик им отвориле Рим и Виена. Па тој тн.народ го обединал само во СФРЈ католикот и 
масонот Тито- во 1997 година во Арбанија= тн.Албанија се бореле на југот Питомите Тоски= 
Скиптари против Дивите Геги= Арнаути со својот Гегелак. Нивната борба завршила само со 
помиривање само со од Рим и Виена. Следи овие да создадат муслиманска= турска држава Косово 
на православни простори. Процесесот на доистребување на православните до денес се уште не е 
дозавршен, а ќе се заврши во ЕУ со НАТО. 
Да почнеме со Богородица- таа до ренесансата беше иста и во православното и католичкото 
верување. Потоа следи промена само во католичката црква. Ова многу убаво го воочуваат 
сликарите кои цртаат православни икони кои внимаваат на деталите, да се одбегне католичкото 
влијание во православието. Ова може да се потврди споредувајќи ја неа во православните икони и 
онаа која е во католичките цркви.  
Па обединувањето на христијанството сака да се врши со промена не само на Богородица, туку и 
се во неа православно, како што беше со православниот календар со земјите кои влегле во ЕУ и 
НАТО- тоа ќе следи во се и 100%. 
Се ова се прави врз основа на фалсификатот кој го направил Рим во 750 година, со 
тн.Константинова даровница за примат на Рим и врз православието, и тоа божем Константин 
Велики тоа го дозволил, иако до со времето на Јустинијан I врз папите беше надлежен царот од 
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Цариград. И затоа историчарите пишат за папизам и цезаризам, а не дека црковниот поглавар бил 
под царот, а во Рим немало цар- тој бил само во Цариград.  
Токму таа даровница до денес е на снага, а со таква злобна даровница не смее да се обедини 
христијанството. Па Рим е носител на Октомвриската револуција- да се руши рускиот цар и 
рускиот патријарх. Тоа беше со цел да се доистреби православието, кое опстоило во Русија. За жал 
на Рим/Ватикан, тие не успеале да го убијат и патријархот. Со него со потврдува дека само таа 
црква опстанала канонска а не онаа во Рим- со неа се завршило со Готите, а и царот во Царирад 
владеел врз неа. И затоа потоа следи и одвојување на двете цркви како крвни непријатели. Од 1071 година Рим/Ватикан во сојуз со исламот го напаѓа православието. Следат Крстоносни војни, 
што продолжило и во следните векови... Тоа што Напалеон Бонапарта ја нападнал Русија било 
дело на Ватикан. Исто било и со Хитлер. Хитлер говорел за одвратна словенска раса, дело на 
Бонифациј (8 век) кој ги покатоличувал тн.Словени. Па Даровницата и Бонифациј биле во исто 
време. Тн.Даровница ја спомнал и папата Јован, која е на снага и до денес. Да не се изуми, 
исторски Русите и Полјаците биле најголеми непријатели... Следат војни во Украина меѓу 
православни и унијати чеда на Рим. Меѓутоа, ЕУ со НАТО и денес говорат за борба против 
православието итн. 
Па што тоа значи, денес во ЕУ и НАТО да се говори против нас православните ? Само едно: нас 
да не нема ! Или инаку кажано, ЕУ не е обедината Европа со сите свои наследства на народите 
кои во неа влегуваат, туку со текот на времето православните да постанат унијати под Рим- после 
е се завршено, чеда на црка која се бори во лицето на Семирамида со неморал..., а не во лицето на 
Македонката Богородица. Вакво ЕУ и НАТО нас не ни се потребни.  
Ова беше повод што се залагам за обединување на Македонците, Бугарите, Србите, Црногорцие... 
Русите... со црковнословенски јазик, оти ние сме 350 милиони луѓе како еден народ со македонска 
писменост слово до словенство.  
Бидејќи руската Киевска црква била наследство на Охридската архиепикопија и Цариградската 
патријаршија, треба да се возобнови насилно укинатата Охридската архиепископија од 
ненадлежниот султан, што било по налог само на Рим и Виена. Што се однесува за Цариградската 
патријаршија, таа 58 години биле унијатска (Ланге), и затоа Русите не го бранеле проколнатиот 
проклет Цариград- тој паднал под Турците. Нејзиниот патријарх носи масонски крст, и кај него 
има слика на папата Јован- таа е унијатска. Токму и затоа обединувањето на православието мора 
да биде само во лице на Охридската црква. Незин центар бил и мора да си остане во Охрид. 
Нејзин поглавар мора да биде само еден: канонскиот руски патријарх, никој друг- никој друг не е 
канонски: Патријархот на Бугарите не бил самостоен туку под патријархот во Цариград, а Пеќката 
црква било дело на Ватикан за време на крстоносните војни кога во Цариград немало цар, ни 
царски православен патријарх. 
Инаку обединувањето го започнал Јан Колар (1824), а го спречил само еден- Ватикан. Па тогаш 
немаше никаква германска држава со свој германски народ и германски јазик, а она што таа до 
денес го постигнала, е за пофалба... 



 38 

Да завршам: според Херодот, најбројни после Индијците биле Траките, а денес се најбројни 
Словените- според слово. Значи, сакале или не ние мора да се обединиме. Како обединети нема да 
бидеме лесна жртва на Семирамидов Ватикан, папи со масонски прстени итн. итн. 

 
Место католичката црква да се бави со христијатството, таа се бави со дарвинизам- од мајмун потекнал богот. Следи 
човекот да личи на богот- мајмун. 

 
Кога напишав дека христијанската вера била само македонска, еден ми го напиша одговорот, дека јас морам да им се 
извинам на христијаните. Потоа следи овој напис. Дека јас не пишувам произволности, еве што беше објавено во 
NATIONAL: ISTANBUL – Papa Franja je uoči posete Turskoj i pravoslavnoj Carigradskoj patrijaršiji, ocenio da je pravoslavlje 
bolesno i poručio da on ima lek za njegovo ozdravljenje. (Оваа изјава на папата ја прочитав на ФБ. На 16.11.2014) 

 
Тоа што ова вака беше изјавено од патата е потврда дека Цариградскиот патријарх не може да биде поглавар на 
Православните. Па тој е само унијат, кој го величи папата и се огледа во него, а не рускиот патријарх кој само тој останал 
канонски. 

 
Денес (01.12.2014) на ФБ. видов претставена слика дека Цариградскиот патријарх го бакнал белото папско кече- 
предавство. Па за време на крстононсите војни Цариградската патртијаршија биле 58 години унијатска. Ова било повод 
Русија да не го брани Цариград... 

 
ИНФОРМАЦИЈА ОД ФЕСТБУК ЦЕНТРАЛАТА 

Добив информација од Фесбук централата. Таа гласи: „Facebook Help Team 
You're restricted from liking Pages until December 11 at 11:13am“. 
Порано добив информација дека ќе бидам исклучен. 
Зошто со часови беше блокирана мојата www.brigien.com и тоа од Гугел ? Некој ќе рече случајно ! Бидејќи јас сум од 

генерацијата која играла со топка со партали- поради сиромаштија, ние тогаш имавме само радио, а тек тогаш се 

внесуваше телевизорот. Следи само на Пелистер имаше најстара антена која ги примаше италијанските програми, потоа 

тие беа пренаменти за ТВ Скопје 1 и 2. Ова беше повод, мојата вебстрана да ја раководи мој внук од братучет- само тој 

го знае пасвортот, никако јас- тој и не ми е потребен. Кога почнав да пишувам книги за Албанците, мојата вебстрана 

редовно беше блокирана. Истото се случуваше и поради книгите за Евреите- такви имам повеќе. Токму и затоа внукот 

редовно го молев тоа да го отстрани. Дури го замолив, тој секој ден да проверува, оти јас интернет немав се до 

01.01.2014. Оттогаш јас редовно си ја отворав мојата вебстрана, и ако таа беше блокирана, на внукот телефонски му се 

јавував и го замулував вебстраната да ја доведе во ред. Ова говори, мојот проблем постана-л и негов без моја надохнада 

итн. Состојбата стана уште полоша: ми беше јавено дека од ФБ ќе бидат исклучен. Па следи вирус и исклучување мојот 

ФБ од Гугел- сега сум на Опера. Бидејќи јас мислев дека мојата вебстрана била исклучена од Гугел, и тоа го соопштив. 

Меѓувреме ми се јави, таа не била исклучена. Се уверив, таа била исклучена само од Опера- на неа кај мене сега се 

отвараат првите две книги на германски јазик, и сликите од Змејова Дупка до с. Бабино- Демир Хисар, но никако другите. 

И денес на Гугел неколку часови беше блокирана мојата венстрана. Тоа го видов кај мој пријател после 13 часот. Па ова 

не може да биде случајност само кај мене. 

 
ЛИЧНО ДО МЕНЕ ИСПРАТИ ИНФОРМАЦИЈА ФЕСТБУК ЦЕНТРАЛАТА 

Информација од Фесбук централата гласи: „Facebook Help Team 
You're restricted from liking Pages until December 11 at 11:13am“. 
Порано добив информација дека ќе бидам исклучен. 
Потоа му се јавив на внукот кој се грижи за мојат ФБ.страна, и од ФБ следи одговор: „нема да те 
исклучуваат, туку за друго е нешто, нема да можиш до таа дата лајк да кликуваш, а зошто незнам“. 

Следи објанување: Кога во неделата напишав напис за Албанците, бев блокиран, и ми беше 
исклучена ФБ страницата од Гугел. Во понеделникот попладне, бев вклучен во Опера. Тогаш сите 
книги од Опера на мојата www.brigien.com можеа да се отворат. Потоа напишав напис-и за Евреите. 
И следи сите книги да бидат блокирани, а се отвораа само првите книги на германски јазик и сликите 
од Змејова Дупка до с.Бабино- Демир Хисар. Па денес по 13 часот беше блокирана мојата вебстрана 
во Гугел- видено кај мој пријател. Сега од Опера се отвораат само сликите од Змејова Дупка- ништо 
друго. Истото се случи и со на Гугел- само некои се отвораат. 
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Кога денес го јавив овој проблем, еден Македонец ми се јави, дека тоа било дело на Бугарите. Кога 
сакав да се убедам, ја прочитав пофалбата, дека Бугарите тоа заенички го спровеле. Бидејќи 
Бугарите се православни и браќа на Македонците, Србите, Црногорците… Русите…, тоа не можело 
да биде дело на Бугарите- тие само самите се лажат, туку само дело на Албанци и Евреите- па тие 
во се взаемно соработуваат… Токму и затоа следи втора албанска држава, и тоа само исламска. Таа 
ја направила само НАТО со еврејски пари и од на албанската мафија, што нема ништо заедничко со 
православно и блиско на Русите. Очигледен заговор кон нас, тн.словенски православни народи. 

 

Мојата вебстрана- www.brigien.com потполно беше блокирана. Потоа одбликирана, а само првите три книги на германски 

јазик останаа блокирани. Па првата ја одблокираа, а втората и третата останаа блокирани. Конечно и тие две беа 

одблокирани. Денес (петок), 14.11.2014, од некаде после 13,30 часот, забележав дека мојата цела вебстрана беше 

блокирана. Сега проверив, таа се отвара и тие три книги сосе Земјова Дупка се отвораат итн. 

 
БИДЕЈЌИ ИСТОРИСКИ ИМАЛО САМО ЕДНО: МАКЕДОНЦИ, НИКАКО ЕВРЕИ И ДРУГИ ЕВРОПСКИ 
НАРОДИ СО НИВНИТЕ САД-ЧАНИ..., КОНЕЧНО ВИСТИНАТА ЌЕ ПОБЕДИ- 100% ЌЕ СЕ ВОЗОБНОВИ 
МАКЕДОНИЈА СО СВОИТЕ МАКЕДОНЦИ. 

Херодот познавал само Бриги и Македонци, а никако некакви си Евреи и никакви си денешни европски 
народи со своите САД, Канада, Австралија... 
Херодот го наведува египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), кој запишал Фригите (ф=б) биле постари од 
Египтјаните. Па и најстара куќа со цел куќен и кухински инвентар била пелагонската кај Велушинска Тумба 
кај с.Породин- Битола. Ова било во спротивност на во дивата Европа. Според арапски извори, за време на 
кртосносните војни Европјаните не познавале нужници..., биле канибалисти... Според други извори, тие не 
знаеле што е лајца и паница која се правела од пан. Токму тој Пан бил само пелазгиски=тн.Олмписки бог- 
Олимп останал во Македонија. 
Со Филип Македонски Бригија била приклучена во Македонија. Оттогаш тие постанале Македонци. Истото 
било и со Пеонците. Според Тојнби, Пеонците говореле словенски јазик. Па тој бил пелазгиски. Според 
Јустин, Македонците биле еден пелазгиски народ. Нивни чеда се денешните Македонци, сакале тоа или не 
сите народи кои никогаш и не постоеле, а тие без основа и произволно ги оспоруваат денешните 
Македонци.  
Дека ова што го пишувам не го велам така затоашто јас така сакам, и уште утре да ме нема од ФБ или од 
Земјиното тло, таа е вистината. Па никој мене не може да ме прогласи за антисемитист- јас никако не ги 
оспорувам Евреите, тие денес постојат, но историски тие јавно не биле познати се до во македонска 
Александрија. Ова важи и за сите европски народи со нивната САД кои до денес Македонија ја делат и го 
истребуваат македонскиот род, божем тој не постоел. 
Како потврда дека Македонците не изчезнале е најбитниот и најсуштинскиот доказ со кој се потврдува, 
Македонците се до во 19 век си ги задржале своите традиции, наследство на Орфеј... Филип Македонецот, 
неговиот син Алексадар со неговиот коњ Букефал... Па Букефал=буке фал: бук=бик; бука= бика= пука= 
пика; букари, букати; фал= фали=пари-бикот бикува бука и буца,фика и пика.Бикот кога пали, л=р, тој се 
пари. 
Следи мноштво патеписци кои минувале во Македонија ги запишале македонските традиции од 
наведените личности. И како тоа било оспорено ? Само со лага ! А како ? Еве еден пример со книгата на 
Стефан Верковиќ- таа во Србија била прогласена своевремен фалсификат ! 
Бидејќи Македонците со своите антички традиции опстоиле и во 19 век, и никој друг како него, вистината 
повеќе не може да се скрие. Таа вистина излезе на виделина од поединци Македонци кои од 
осамостојувањето на Р.Македонија си ги трагаат корените на само нивната Македонија. Кога ваквите 
истражувања ќе продолжат и со помладите генерации, ќе се потврди, немало никаков друг народ кој денес 
е познат туку само едните и едиствените Македонци. Нам на самостојните истражувачи не ни се потребни 
МАНУ ниту Институтот за национална историја и слични како нив, непријатели на Македонците и само 
нивата Македонија. Ние и следните генерации самостојните истражувања ќе си ги продолжиме, и конечно 
сите заедно и ќе победиме. 
Нашата единствена цел била и ќе остане само една: МАКЕДОНИЈА САМО НА МАКЕДОНЦИТЕ. 

 
ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК Е САМО ЛИНГВИСТИЧКА ЛАКРДИЈА 

  
На 21.11.2014 беше објавена изјавата на Поглаварот на ИВЗ, дека торбешите не биле Македонци туку 
само Албанци- тие биле словенизирани Албанци (Шкиптари). Пак, пред повеќе дена Албанци христијани 
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барале во македонските цркви да се проповеда на албански, што било прифатено. Претходно беше јавено, 
во Р.Македонија имало 100.000 православни Албанци, а пред два дена 70.000 православни Албанци- само 
се негираат Македонците. 
Овде треба да се одговори, каков бил шкиптарскиот јазик ?  Шкиптарскиот јазик не бил јазик на еден народ 
со еден свој јазик, туку четири јазици на четири народи, што било и останало само лингвистичка лакридија. 
Ова се потврдува и со доказите, што Албанците во 1913 година немале свое  национално чуство, и до 1924 
година не сакале јазик на својот лакрдија јазик. 
Х.Р. Вилкинсон, на стр. 160, пиши: „...Само неколку години подоцна, во 1908, на лингвистичкиот конгрес 
одржан во Битола, еволуира една прикладна романска азбука за потребите на албанскиот јазик. Дотогаш 
во употреба беа италијанската, кирилската па дури и арапската азбука. На овој начин еден од најстарите 
индоевропски јазици беше спасен од натамошни асимилации и разводнувања. Сепак, пред 1924 не се 
случи тоа во училиштата да биде предаван албанскиот или ‘шиптарскиот’...“. (До 1924 година немало 
скиптарски народ со своја школа, Р.И.) 
Стр. 215: „Доминиан дава неколку докази што се однесува на Албанците. Тој истакна дека постојат повеќе 
етимилошки објаснувања за зборот ‘Албанец’, но излезе дека е тесно поврзан со келтската форма алб или 
алп, што значи планина. Доминиан тврдеше дека сите жители од овој дел на полуостровот кои зборуваат 
шкип (албански) би требало да се сметаат дека се албанска националност. Тој истакнуваше дека јазикот по 
своја форма исклучително Аријан, но истакна дека од 5.140 елементи во Етимолошкиот речник на 
Албанците на Г.Мајер ‘би можело да се набројат само четири стотини неизмешани индо-европски 
елементи’. Татаро-турскиот брои 1.180, Романскиот 1.420, грчкиот 840 а словенскиот 540 збора. 
Тој ги предочува романските католици Геги по долината на Дрим и Мат во најголемиот дел под италијанско 
влијание. Христијанските Тоски од југ во најголема мера беа ортодоксни, но многумина од нив сепак беа 
муслимани. Албанците муслимани најчесто се сметаа за Арнаути. Според неговото сфаќање, Албанците во 
1913 година беа сосема лишени од секакво национално чуство. Само ривалството меѓу Италија, Австрија, 
Србија и Грција, секоја посебно натпреварувајќи се за придобивање на албанските пристаништа, 
резултираше во една независност. Италијанското влијание во Валона беше постигнато преку романско- 
католичките Албанци“. 
А овој скиптарски народ во Скиптарија, кој не сакал да има школа на својот трорасен јазик-со мноштво 
монголски (татаро-турски) зборови, не само дека со нив се моноголизираат Скиптарите кои се Пелазги, 
Бриги и Македонци, туку во Р.Македонија се монголизираат и Македонците со најизворен пелазгиски јазик 
на Белците. 
Албанскиот=скиптарскиот јазик, како и влашкиот, го имаат тн.словенски темен вокал; бригиското дативно у 
во презимињата; бригиското ет=ит во трето лице еднина што се среќава при правење на именките од 
тн.словенски во албански, посебно во Косово...; гласовите на Вук Караџиќ од 19 век. Следи заклучокот 
Арбаните= Скиптарите во последните векови се одродени од својот тн.словенски јазик. За доказ дека 
шкиптарскиот народ е нов народ кој сега се дообразува пишат автори. 
Со тоа што сите албански автори го одбегнува светскиот познат автор Г.Мајер, Албанците биле, се и 
засекогаш ќе си останат само мафијашки народ. 

 
БРАЌА МАКЕДОНЦИ СО ИСЛАМСКА ВЕРОИСПОВЕД ОСТАНЕТЕ СИ ГОРДИ МАКЕДОНЦИ ЗА НАВЕК- 
ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК Е СРАМОТА ЗА БЕЛЦИТЕ 

Историски секој народ си имал само по еден јазик. Токму секој јазик е составен од повеќе говори. Според 
македонските автори, античките македонски говори денес се само етнички македонски говори, дури со 
своите граници... 
Иако секој народ има само по еден јазик, на Балканот ова правило не важи само за Еладците (тн.Грци) и 
Шкиптарите. Според Еладците, еладски јазик бил Хомеровиот, Александријскиот Птоломејов јазик- коине 
(тн.старо-грчки), катаревуса од 1868 година и димотики. Што ова значи ? Само едно и единствено: само 
комедија! Следи кога четворица Еладци би говореле со по еден јазик, тие меѓусебно не би се разбрале! Па 
што е ова ? Само трагедија ! И конечно, што биле Еладците ? Само тн.народ со своите четири јазици само 
траги-комедија ! Таква им е нивната вистина, од која горко се плашат... 
Наспроти ова, Шкиптарите ги надмудриле Еладците- овие имале четири јазици, а Шкиптарите, замислете, 
зборови од четири јазици во еден шкиптарски (албански) јазик. Тие им припаѓале на: грчкиот, романскиот, 
словенскиот и татаротурскиот јазик (Г.Мајер). Па следи како Шкиптарите нема-ло никој друг ... 
Албанската политика останала, Македонците со исламска вероисповед биле не Шкиптари туку Албанци, а 
во Р.Македонија живеат 10% Шкиптари и 90% Азијати како Геги. Па таа се уште не се изјаснала, дали 
Македонците со исламска вероисповед се Европјани или Азијати (Черкези и Татари- само според Густав 
Вајганд, по Кримската војна биле колонизирани 500.000 Черкези и 100.000 Татари). Следи прашање до 
албанските крволочни ѕверови со човечки лик да ни одговорат, дали Македонците со исламска 
вероисповед се Европјани или Азијати (Черкези, Татари...). И ако овие Македонци биле тн.словенизирани, 
што било со Македонците христијани- никако како повампирените Албанци жедни за туѓа македонска крв, 
која со векови ја цицаат- за: време на Османовото Царство, фашизмот, католикот и масонот Тито и денес 
со НАТО...  
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Следо прашање: ако Македонците со исламска вероисповед биле тн.словенизирани, чии македонски 
говори до денес останале најчисти од туѓи влијанија, што било и од шкиптарскиот четиријазичен јазик на 
срамот на белата раса, што се Шкиптарите не во Р.Македонија туку во нивната Шкиптарија ? Само 
четиристручно изроди на својот 100% македонски корен со 100% тн.словенски јазик ! Какви изроди ? 
Четириструки: грчки, романски, словенски (па нели тие не биле Словени) и татаро-турски. Ова последното 
е најбитното. Нашите македонски оддродени браќа Шкиптари се монголизираат во нивната матица 
Шкиптарија ! Е кутрите шкиптарски Шкиптари ?! 
Тоа што тие го чинат во Шкиптарија е нивни проблем. Меѓутоа, тоа не смее да се дозволи да се врши во 
Р.Македонија врз Македонците со исламска вероисповед. Овие Македонци мораат да бидат горди на 
својот македонски род, кој опстојил уште од старата ера кога на Планетата уште немало вакви изроди 
Шкиптари срам на белата раса, здружувајќи се само поради исламот со Гегите= Арнаутите со мноштво 
монголски обележја. 
И конечно, ако има паметен Шкиптар, тој треба да се срами од најголемиот срам за белата раса, 
шкиптарскиот јазик со зборови на четири јазици сосе на Монголи. Е кутрите Шкиптари, каде сте и што 
направивте со вашиот јазик на Белци ?! 
Кога Господ некого го казнува, тој нему прво му го одзема умот. Па Албанците со повеќерасен јазик да го 
оспоруваат македонскиот пелазгиски јазик од постледено доба значи само едно: тие се само лудаци сосе 
тапија- ним никој и не може да им помогни. Следи заклучокот: Боже поможи им на лудаците !  
Секако, и ние конечно мораме сите заедно братски да се организираме против нашите непријатели 
Албанците и нивните пријатели. Само поради таквите пријатели Албанците се насилници... Инаку тие се 
кукавици, убиваат зад грб... 

 
АЛБАНЦИТЕ СЕ САМО ПОВЕЌЕРАСЕН И ПОВЕЌЕ НАРОДЕН ТН.НАРОД 

Бидејќи Шкиптарите во Шкиптарија 100% биле под Охридската архиепископија, само по 1767 година, по 
нејзиното укинување, тие биле шкиптаризирани, и тоа само со нов и непознат јазик се до 1767 година, а 
прва школа на тој јазик им отворила Австрија и Италија и тоа само во 1924 година. Инаку тој нов и непознат 
јазик не содржи зборови на еден јазик туку на четири: грчки, романски, словенски и татаро- турски (Густав 
Мајер). Следи тој јазик бил само лингвистичка лакрдија. Со него не само што се монголизираат Белците во 
Шкиптарија, тоа се врши и со Македонците со исламска веропосповед со свои говори од постледено доба.  
Бидејќи според Вилкинсон, Албанците (Шкиптари во Шкиптарија, Р.И.) во 1913 година немале национално 
чуство, а денес тие говорат за Велика исламска Албанија со 90% Азијати (Арнаути=Геги) и 10% Европјани 
(Шкиптари=Тоски), а како Албанци ги прогласуваат дури и Македонците со исламска вероисповед, Србите 
муслимани, Црногорците муслимани... Турците и Циганите, Албанците се само исламски мафијашки народ- 
ништо друго и ништо инаку. А како не ќе бидат верски и мафијашки народ кога тој народ е повеќерасен 
(Монголи, Индијци-Цигани, Белци- сите други).  
Па Албанците за време на пописите и изборите јавно говорат, Македонците биле само православни, а 
Албанците само муслимани. Истото тие го говорат и во Србија и Црна Гора: Србите и Црногорците биле 
само православни, а Албанците само муслимани.  
Следи Албанците на Циганите за тоа се им плаќале, а оние косовски Цигани кои останале во Р.Македонија, 
не си ги сакаат да си ги примат-вратат назад. Замислете, тие создаваат чисторасни Албанци со монголски 
типови кои според нив им биле попотребни отколку Циганите, кои до денес се албански жртви. 
Дури со таа цел Албанците ја во Р.Македонија ја презедоа ИВЗ чиј поглавар е Албанец, кој не си го знае 
своето потекло, дали тој е Европјанец (Шкиптар) или Азијат (Гега=Арнаут) ! Кутриот изрод на белата раса 
?! За него има спас само тој да се види на огледало- како тој личи ?! Според мене, тој 100% е Белец... 
Албанците во 1953 година само како Турци се селеле во Турција. Па следи тие надвор говореа само 
турски, а дома (шкиптарски и арнаутски). Кога тие самите се прогласувале за Турци, па тие во 1953 година 
и потоа не знаеле што биле и кои се..., тие биле и останале за жалење. Нели во 1997 година во Шкиптарија 
се бореа Питомите Тоски на југот против Дивите Геги на северот. Како ова да било во минатотот а не 
денес, нив ги поврзал само исламот за Велика исламска Албанија.  
За да се потврди дека тие се исламски и мафијашки тн.народ, според ДНК... косоварските Албанци не се од 
Балканот. Кај нив има повисок удел на монголската крвна група В, „мешаната“ на белата раса со 
монголската АВ. Во Косово е донесен монголскиот ген на коњот, косовската овца има монголска долга 
опашка. Дури и денес мноштво Арнаути имаат монголски одлики итн. Па Албанија во старата и новата била 
само на Кавказот, и никако инаку. 
Па во што е проблемот ? Тоа е еден те ист ! Ние сме православни тн.Словени „браќа“ на Русите, и токму и 
затоа ние Македонците, Бугарите, Србите, Црногорците ќе си страдаме. Еве доказ: отсекогаш Хрватите 
како католици се со Албанците, а Рим од 1071 година без прекин го истребува православието. 
Па на Рим наследници се сета Европа со својата САД и нивната воена профитна организација НАТО. Нив 
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ги интересира само со војни да се освои целото земјино богатство- тие до денес водат само војни и 
плачкаат. Токму и затоа само арамиските земји- држави денес се најбогати. Само за потсетување: тие беа 
канибалисти во вториот милениум... 
Следи нас најнужно- ни треба итно обединување против заедничкиот непријател, а не со меѓусебни 
негирања, чие оро го водат Рим, Европо со нивното НАТО. 
Нас ни е потребен само памет и умешност- никако оспорувања на црква, народ, јазик... во полза на 
Европјаните со јазици само од вториот милениум. 
Следи ние, сакале или не, ќе мораме да се обединиме со само црковнословенскиот јазик од 9 век, кој е 
најстариот европски јазик: француски и германски се многу помлади итн. 

 
ВО Р.МАКЕДОНИЈА НЕМА ПРАВОСЛАВНИ АЛБАНЦИ ЗАТОАШТО ВО НЕА АЛБАНЦИТЕ ОСТАНАЛЕ 
САМО КАКО МУСЛИМАНСКИ=ТУРСКИ ТН.НАРОД 

На 21.11.2014 секаде беше објавена изјавата на Поглаварот на ИВЗ, дека торбешите не биле Македонци 
туку само Албанци- тие биле словенизирани Албанци (Шкиптари). Пак, пред повеќе дена Албанци 
христијани барале во македонските цркви да се проповеда на албански, што било прифатено... Претходно 
беше јавено, во Р.Македонија имало 100.000 православни Албанци, а потоа 70.000 православни Албанци. 
Видливо е дека само се негираат Македонците.  
До кога ова ќе трае, и каде се Македонците ?! Никаде, кога тие самите не се самоорганизираат и да 
протестираат кај сите амбасади, посебно на турската таа да си ги земе назад од овој православен Балкан- 
како што тие нив во Р.Македонија ги колонизираа, тие назад да си ги вратат за ние да можеме слободно да 
живееме во нашата православна Македонија, во која се подигаат џамии секаде каде што се сака со 
арапски пари... Па ова е злостор дури во 21 век да се исламизира Балкнот ! 
Во самите изјави намалениот број на православни Албанци од 100.000 на 70.000 се гледа дека Албанците 
биле и останале само лажговци. Па нели тие кодошеа во САД и низ Европа со својата НАТО дека 
Албанците како Турци во Р.Македонија биле 1 милион. Па бројот се намали на 700.000 и се дојде до 
400.000. Следи тие јавно изјавуваат, тие живееле во православно мрачило и ропство, чиј јарем повеќе не 
се издржува ! Па Албанците се само зини- лажи ! 
Со тоа што самите Македонци со исламска вероисповед изјавија дека нив во Р.Македонија ги има 100.000, 
бројот на Албанците би бил 300.000. Бидејќи ваква била состојбата, тие пописите и изборите ги 
фалсификуваат итн. Што тоа значи ? Само едно- нивниот вкупен азијатско- европски број е само околу 
18%- последни пописи. Меѓутоа, бидејќи кај тој исламски мафијашки тн.народ се и Македонците со 
исламска вероисповед, тој број паѓа на 14%- а без другите (Цигани...) ќе биде уште помал. Со ова се 
потврдува, ним им преостанува тие во Р.Македонија да бараат и Албанци православни. Па такви има, но 
никако преку 1000%- секој кој ваквиот број може да го зголеми може да добие награда само кај Енвер Хоџа, 
албанското куче на католикот и масонот Тито кој само тој во СФРЈ ги обедина Албанците Азијати (Татари, 
Черкези...) Па во Америка имало индијанско племе Черокезе со значење краток нож: Албанци-ножаџии. 
Иако САД ги истреби Индијанците, а овде со нивни браќа создава втора исламска држава Косово, каде 
воглавно се Татари, Черкези итн. ГРЕВ=ГРЕВ ! 
Дрскоста се гледа со тоа што Албанците ги присвојуват како свои Македонците со исламска верописповед 
кои, според нив, биле словенизирани Албанци. Следи состојбата е загрижувачка со овој исламски 
мафијашки повеќерасен и повеќе народен тн.албански тн.народ. Па не можат да бидат словенизирани 
Албанците, кога денес во Р.Македонија мнозинство се 90% Азијати (Арнаути= Геги), а само 10% Европјани 
(Арбани= Тоски= Шкиптари). Ако Македонците со исламска вероисповед би биле словенизжирани Албанци, 
тие денес 90% би личене на Арнаути со своите монголски одлики, а само 10% Европјани. Меѓутоа, 
Македонците со исламска вероисповед се 100% Европјани со јазик од последено доба, а скиптарски јазик 
немало се до 1767 година кога била укината Охридската архиепископија.  
Токму и затоа во Скиптарија=тн.Албанија прва школа на скиптарски јазик отвориле не Албанците туку само 
Австрија и Италија. Па ова било само затоашто тие во 1913 година немале национално чуство, и сакале да 
бидат само Турци и да учат само турски јазик. За потврда дека Скиптарите никогаш не биле и никогаш нема 
да бидат било каков тн.народ со свој јазик кога тие немаат јазик со зборови на еден народ туку на четири 
народи=јазици, што е лингвистичка лакрдија- според Г.Мајер, грчки, романски, словенски и татаротурски 
(монголски).  
Следи прашањето, до кога Скиптарите ќе го монголизирате македонскиот изворен јазик на Македонците со 
исламска верописповед ?! Крволочни ѕверови уште не се презасистивте со македонска православна крв ! 
Па Албанците се многу полоши и од пијајците- тие ќе се наисцицаат, прекинуваат и ги ослободуваат 
жртвите, оти тие самите ќе испукаат. Па само за Албанците ова не важи- пијајци над пијајците. Дури 
Албанците се фалат со кучешкото множење- нас православните ќе не победеле итн. Е Албанци- 100% 
исламски= турски пијајци над пијајците !  
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Следи заклучокот: проклети да сте неблагодарни азиско- европски кучиња на македонски православани 
простори ! Па секогаш овде нема да биде САД... ! ... 

 
ЗА АЛБАНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НЕМА НИКАКВА ОСНОВА 

На 01.12.2014, околу 21,30 часот, на канал 24 говори Бранислав Синадиновски за неговата книга како дека 
од пред некој месец била инцијативата на Албанците во Р.Македонија да имаат своја Албанска црква; па 
потоа како тој бил соосновач на ВМРО-ДПМНЕ и советник на Али Ахмети.  
Па токму овие две партии се неспоиви меѓусебно: ВМРО- ДПМНЕ е национална македонска партија за 
Македонци христијани и муслимани, додека ДУИ е албанска муслиманска партија чии членови уништувале 
и палеле цркви, протерувале православни, протераните се уште до денес дома не се вратени, 
масакрирале православни... Ова за нив се уште не е завршени. Ова 100% ќе заврши само кога 100% ќе 
нема Православни. Па следи ним им доаѓа крајот и во Арбанија- Албанија била на Кавказ. 
Тој го чита членот од Уставот на Р.Македонија за самоорганизирање како граѓанско право што нема врска 
со верско организирање. Потоа тој наведува, како што во Калбарија- Италија има-ло албанска црква, таква 
морало да има и овде. Водителот му вели дека во секој држава на Балканот има само една црква, и затоа 
МПЦ прифати во нејзини цркви да се служи на албански, што е за пофалба. Тој ова не го прифаќа и само ја 
наведува Калабрија. Само Италија не е православна држава, а споредбата со САД... е наполно 
промашена. Очигледно човекот нема никаква основа што тој напишал и го проповеда за заработка... како 
што истата улога си ја изиграл и во ВМРО- ДПМНЕ. Од ова се гледа дека тој води само антимакедонска 
политика. Водителот му вели дека Албанската црква е води Грк професор во Атина, а тој понатаму говори 
за неговата книга... Па тој е откачен, лош говорник... лудак во прав смисол... Тој само заработува...  
Меѓутоа, овде има и една вистина: неговите Албанци во Калабрија се само Македонци, со македонски ора, 
македонски носии... ништо албанско, потврдено на МТВ- Втора програма и тоа неколку пати. Тоа што 
Р.Македонија не се погрижила е македонска грешка- само таа не е прва, ни последна... 
Само за потсетување: Калабрија била под Охридската архиепископија, како што 100% била македонска 
Арбанија= тн.Албанија.  
Човекот е забеган..., што се гледа со бројот со кој тие се раководат- па таа политика е иста која одамна ја 
слушаме итн. Ако се суди според пописите, кои се фалсификувани од страна на Албанците, кои се само 
исламски мафијашки тн.народ, досега се попишувале само Албанци Муслимани, а како Албанци беа 
попишани, а и за Албанците гласале, и Неалбанци (Македонци, Срби, Црногорци...Турци и Цигани), и тоа 
сите (100%) само Муслимани= Турци, пропагирајќи дека Албанците се само Муслимани, а Македонците 
само Православни... 
Бидејќи Албанците ја изгубиле битката, сега бараат и Албанци Православни, чија инцијатива била пред 
неколку месеци.  
Следи заклучокот, во Р.Македонија од кога започнала инцијативата оттогаш морало да има Албанци 
Православни. Бидејќи до инцијативата немало Албанци Православни, нема никаков основ во црквите на 
Р.Македониха да се служи на шкиптарскиот јазик со зборови од четири јазици (грчки, романски, словенски и 
татаро-турски) како јазична лакрдија.  
Бидејќи ваква била состојбата, инцијативата е дело само на лудаци...  
ALSAT M, четврток 12.04.2014 (ФБ. 03.12.2014) објави: 

„Бранислав Синадиновски не е Албанец ? 

Бранислав Синадиновски не е православен Албанец, туку обичен измамник. Ова го тврди родената 
сестра сестра на Синадиновски, Лилјана Синадиновска – Андреевска, докторка специјалист по 

епидемиологија. Синадиновска во изјава за АЛСАТ М вели дека нема ништо против Албанците, ги 

почитува како народ, но реагира против злоупотребата на името на семејството за личните 
политички и финансиски цели на Бранислав Синадиновски. Таа објаснува дека брат ѝ талкал од 

СДСМ до ВМРО во потрага по позиции, за сега да заврши во ДУИ. 

Синадиновска – Андреевска вели дека освен лакомоста за политички позиции, Бранислав 

Синадиновски се изјаснува како Албанец за да исполни и лични финансиски интереси. Тој се 
обидува да присвои многу семејни имоти преку судски тужби за членовите на неговото семејство, 

со помош и политичко влијание врз судиите кои одлучуваат за овие предмети. 

Функционерите на ДУИ подолго време го промовираат Бранислав Синадиновски, вклучувајќи го и 

претседателот Али Ахмети. Дури и промоцијата на неговата последна книга со наслов 
„Православните Албанци во Македонија“ имаше централно место на манифестацијата на 28 
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ноември оваа година. Освен оваа книга, Синадиновски се појавува како автор и на книга за Хасан 

Приштина.  
Пред да биде близок со ДУИ, Синадиновски пишуваше книги за основачите на ВМРО, 

претставувајќи се себеси како еден од основачите. Ова пред неколку дена ја предизвика и 

реакцијата на ВМРО Народна на Љубчо Георгиевски, кои велат дека изјавата на Синадиновски како 

основач на ВМРО е голема измама што досега не беше демантирано од моменталното раководство 

на ВМРО-ДПМНЕ, на чело со Никола Груевски. 

 

Објавено и во Либертас на 03.12.2014- на 04.12.2014 до 15,30 часот прочитано 8.801 пати. 

 

На 07.12.2014 Мавровчани протестирале против профитерството на Синадоновски- тој само за да заработи се служел, 

служи и ќе се служи со лаги. Па вакви изроди имало, има и ќе има во секој народ изроди. 

 

Во собирот на Мавровци и Реканци беше изјавено од страна на сестрата на Бранислав, дека во Мавровско- реканскиот 

крај немало ниеден православен Албанец, а не 30.000- 70.000 како што тој пишел и велел. Дури тој на дрзок начин својот 

покоен татко го прогласил за Албанец..., што е предрско... Исто така, и авторката М.Мирчевска изјави, на тие простори 

носијата и се друго било само македонско, ништо албанско. Па следи човекот за пари бил само забеган и откачен изрод, 

кој му бил советник на Али Ахмети со неговите Албанци 100% Муслимани= Турци- крволочни ѕверови врз 100% 

Православни. И затоа тој бил само лудак како што муслимански лудак бил и е Али Ахмети со неговите Албанци 100% 

Муслимани= Турци, никако инаку. 

За доказ дека арбански=тн.албански народ немало е доказот што секој народ мора да има христијани и муслимани. Со 

тоа што Македонците во Арбанија= тн.Албанија на 10.12.2014 го изгубија спорот на Уставниот суд за Македонците во 

Голо Брдо кои се само Муслимани во спротивност на Македонците од Пустец кои се само Православни, се потврдува, 

Албанците во Р.Македонија биле само Муслимани=Турци, од кои 90% се Азијати (Арнаути= Геги), а само 10% Европјани 

(Арбани= Скиптари= Тоски). Како Албанци се внесени и Муслимани од други националности: Македонци, Срби... Турци, 

дури и Цигани. Со тоа што Р.Македонија не бара-ла никаква реципрочност, Македонците во Р.Македонија се понижени, 

територијално и материјално оштетени. Токму и затоа тие ќе мораат да се саморганизираат од таа албанска исламска 

мафија која се бори само за Велика Албанија до Кавказ со Црно Море од каде биле Арнаутите (Черкези, Татари...) кои во 

19 век биле колонизирани меѓу Врање и Шар Планина, а до денес се подржувани од Ватикан, Европа, САД со својата 

НАТО- сите тие останале само крволочни непријатели на православните тн.Словени. 

СКИПТАРИТЕ СЕ САМО ИЗРОДИ НА СВОЈОТ РОД КОЈ ГОВОРЕЛ САМО ПЕЛАЗГИСКИ= ТН.СЛОВЕНСКИ 

ЈАЗИК 

Самите албански автори пишат, Албанците биле Пелазги. Бидејќи пелазгискиот јазик бил само 

тн.словенски, а словенството било само со писменост од Слово, а имало и Божјо Слово, како и 
Логос=Реч=Збор, наспроти Рецкари од рецки, друго и не можело да има, туку само тн.Словени (Анти,. 

Венети и Склавини) со балканско потекло и Словени од слово. За ова да се потврди е доказот со наводот 

од цариградскиот патријарх Фотиј кој напишал дека Русите се изјаснале за Словени само во 860 година- 

пред таа година Русите биле само Рецкари („роцки народ“ или „роски народ“). Покрај што Русите само во 

860 година се изјаснале за Словени, што тие биле ? Според Нестор Киевски (11- 12 век), Илири- Русите 

потекнале од Илирија. Па Илири биле и Албанците. Ама според кој ? Само според некој лудаци... во 
последните векови. Па дали има докази за тоа ? Марин Барлети (16 век), во „Скендербег“  запишал, Илирик 

бил северно од Дрим, а јужно Епир. Ова говори, Албанците биле само Епирци. Барлети го наметнувал 

името Албанци како римско име, кое до денес Арбаните не го прифатиле- тие биле само Шкиптари. Дали 

има друг доказ ? Напалеон Бонапарта создал провинција Илирија во која припаѓала Словенија и Хрватска. 

Според Австриската канцеларија, Илири биле Словените. Дури во 19 век поимот Илир постанал синоним 

за Словени.  Па сета арбанска топнимија била само тн.словенска. Ова било и поради тоа што во неа не е 
познат друг јазик различен од пелазгиски=тн.словенски. Ова било повод задарските Арбанасите во 

Далмација  во 18 и 19 век говореле само тн.словенски. За наведеното пишат мноштво автори. Следи 

заклучокот, Арбаните биле само 100% тн.словенски изроди- гробари на својот род. Еве го доказот: 

Арбан=ар бан. Па ар=ор до ораница- нива, и бан за управител до бановина. Самите поими се 100% само 

тн.словенски- тн.Словени клетите Арбанаси ги протеруваат..., ништат, скалпираат, нивни органи 

продаваат...убиваат со векови, а без свој завршеток.  
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Меѓутоа, Албанците се состојат од 90% Азијати (Геги= Арнаути) со кавказко- црноморско потекло 

потврдено со ДНК и други биолошки методи, види повеќе мои книги на www.brigien.com, и само 10% 

Европјани (Скиптари според скиптар кој го носел Охридскиот архиепископ под кој била 100% Арбанија- 

Шкиптарија, с=ш). Само по нејзиното укнување од 1767 година се одродиле Скиптарите кои биле само 
Бриги= Брзјаци и Македонци: тие до денес го имат тн.словенски темен вокал, сите бригиски гласови, не го 

употребуваат првиот глас х како Брзјаците (армоника, ајвар, ајдук, отел...), бригиското дативно у во 

презимињата, тн.Вуковите гласови- Вук живеел само во 19 век- итн. Овде е битно да се одгонетини, како 

Албанците ги менувале имињата во Косово. Олга Луковиќ- Пјановиќ наведува една српска авторка, која ги 

наведува тн.словенски имиња како станувале албански. На пример: бунар- Бунарит, језеро- Језерит итн. Па 

тој завршеток ит за трето лице еднина останал бригиски= брзјачки, а Бриги= Брзјаци биле Арбанасите. 
Бидејќи имињата се менувале во 19 век, се потврдува Арбанасите во 19 век говореле само тн.словенски. 

Еве го и следниот доказ- во денешниот скиптарски јазик не завршува трето лице еднина со ит=ет, како што 

останало во Демир Хисар, Преспа, Охрид итн. Горенаведеното објаснува дека Арбански народ со друг јазик 

освен тн.словенски никогаш немало. И затоа арбанаската топонимија 100% е само пелазгиска= 

тн.словенска, илирска= тн.словенска. Значи, Арбаните се само изроди со човечки лик, а никако инаку. 

За жалење е што никој во сите расправи кои се познати и постојат никаде не кажува, на кои Албанци се 

мислело: Азијати со монголски типови како Черкези, Татари..., а само според Густав Вајганд, по Кримската 
војна меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани 500.000 Черкези и 100.000 Татари или на Скиптари 

Белци. Нели Албанците во 1997 година во Арбанија- Албанија била само на Кавказ- меѓусебно војувале: 

Питомите Тоски на југот против Дивите Геги на северот. Па нив само во СФРЈ ги обединал католикот и 

масонот Тито- тој на школскиот брод „Галеб“ одржувал состанок со масоните. Обединувањето било само 

со скиптарскиот малцински јазик, кој според Густав Мајер, содржел зборови на грчки, романски, словенски и 

татаротурски јазик. Токму со него се монголизираат Македонците со исламска вероисповед, чиј јазик е 
најизворен итн.- види мои книги, како и претпоследна во која се говори дека во Р.Македонија Албанци 

немало пред 1780 година. Следи ако има-ло паметни Скиптари= Тоски во Скиптарија (с=ш) тој нивни туѓ 

непознат и повеќе расен јазик ќе се забрани во неа, а не тој дури да го гнаси македонскиот јазик кој имал 

свој непрекинат развој од постеледено доба. Бидејќи ваква останала состојбата, Скиптарите останале само 

100% изроди на македонскиот род- човек без корен не е човек туку само лудак. Такви биле и така за 

вечност ќе си останат Скиптарите изроди на Белците. 

 
ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ (СКЛАВИНИ) 

Кога се чита арбанаската=шкиптарската=тоскиската историја од арбански=тн.албански автори се заклучува 

дека 100% арбанска историја останала само 100% тн.словенска. Самиот поим Арбан=ар (ор-аница-нива) 
бан (бановина-земја) бил само 100% тн.словенски. Следи Арбанија имала само тн.словенска топонимија., 

потврдено од мноштво тн.словенски и тн.несловенски автори.  Најмеродвен доказ останала оставштината 

на семејството на Георг Кастриотис, а Албанците неуспешно го бришат завршетокот ис од печатите- па тој 

бил само православен, обрежан само посмртно кога во неговиот гроб немало никаков негов статок. 

Семејната оставштина била 100% само тн.словенска. Со тоа што таа им позната на Албанците (Азијати и 

Балканци), а тие таа до денес не ја оспориле, Албанците останале само мафијашки исламски тн.народ. 

Па сите арбански автори започнуваат со Владимир зетот на Цар Самуил со неговата ќерка Косара. Тој 

потоа постанал светец. И затоа ниеден арбански автор не пишува арбанска историја без Св.Владимир. Па 
сево говори, ништо немало било што посебно арбанско ако тоа не било тн.словенско. Бидејќи 100% 

арбанска историја била 100% тн.словенска, Арбаните биле 100% само тн.Словени. Тн.Словени биле 

Склавините, наспроти Словени според Слово (имало Божјо Слово и Логос=Реч=Збор=Слово), а Склавини 

имало и во Арбанија. Следи заклучокот, Абанија и друго не можела да биде освен склавинска 

(тн.словенска).  Тоа што тие тоа не го наведуваат е нормално- тие се само едно: само лажговци. 

Историски таа била бригиска, поврзано со бригос, а Бригите биле Брзјаци (бриг=бриж=брж=брз + јак = 

Брзјак, спореди со јак- говедо на Хималаите и Јаков=јак ков). Па Арбанија била само брзјачка. Исто така, 
Арбанија била македонска што се гледа од мноштво извори и карти. Па македонска црква била Охридската 

црква под која 100% била Арбанија, која Цар Самоил од архиепискипија ја воздигнал во патријаршија. 

Следи Скадар бил македонски. Па и самите Црногорци се прогласувале за Македонци. По укинувањето на 
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Охридската архиепископија, останала само Цариградската патријаршија, а нејзина соборна црква за 

Балканот била Св.Димитрија со двоглавиот орел со кој Албанците како Муслимани=Турци ништат, палат... 

православни објекти, дури убиваат Православни. Главен центар на Румелија била Битола под која 

Арбанија била до 1913 година. Ова било повод, тие неа да ја зацртале во Велика Албанија. Токму во неа 
во 1908 година била составена арбанската латиница која била само романска од влашко семејство чии 

наследници не го познават арбанскиот јазик. Ова се гледа на МТВ- Втора програма: новинарот со 

битолското семејство говори само македонски, а разговорот е преведен на арбански кој станал заеднички 

албански само во СФРЈ- дело само на Тито.  

Шкиптарската историја останала 100% само наша- тн.словенска: покрај Владимир, Цар Самуил, во нивната 

историја се наведува Цар Душан...Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег). Според Франсоа Пуквил, Скендербег 

бил Македонец. До денес арбанска врвна личност останал Ѓорѓи Кастриот, а неговиот имот бил наследство 

на имотот на Комнените. 

Кај Јозеф фон Хамер се чита дека Албанија (л=р) била Комненова, а Комнени биле Македонци (Ланге). 
Комнени биле и Османите- султаните (Хамер), што го признал и самиот Мехмед Втори (Ланге). Следи 

Арбаните друга историја и немаат и затоа друга и не учат. Ако ним им се отстрани таа наша историја, тие 

остануваат без историја. Бидејќи секој народ имал своја црква (Трновска, Печка, Охридска и Цариградска) 

со свои црковни народи, а немало само еладска и арбанска црква, немало основа да постојат само еладски 

народ со Атинска црква и арбански народ со Тиранска црква. 

За да се потврди дека Арбаните биле само тн.Словени, и ништо друго, тие биле 100% само под 

Охридската архиепископија. Бидејќи ваква била состојбата, арбанските автори со сите силе настојуваат да 
докажат дека Арбанија немала врска со Охридската црква, затоашто со неа немало било каков друг 

арбански јазик освен тн.словенски. Досега не е најдено ништо на арбански јазик, затоашто таков јазик и 

никогаш не постоел. Ова се потврдува дека во Арбанија има докази само на црковнословенскиот јазик, 

Александријскиот јазик коине (тн.старо-грчки), латински и арапски јазик, но ништо арбанско.  

За ова да се потврди е најмеродавен следниов пример. Во арбанската историја покрај Владимир имало 

Радомир ... Добромир итн. Значи само Владимир=влади мир, Радомир=радо мир ... Добромир=добро мир. 

Меѓутоа на арбански добро било мир. Што тоа значи, трагикомичка состојба- во нивниот јазик има две 

добра: на тн.словенски добро а на арбански мир. Што произлегува од овој пример ? Само едно- Арбаните 
се одродиле само по укинивањето на Охридската црква од 1767 година. Бидејќи Арбанија била пребедна, 

Арбаните масовно го примале исламот, и само со оплачкан православен имот постанувале помоќни, 

процес кој до денес не е дозавршен- Албанците до 1913 година немаат тапии за сопственост. Следи тие во 

1913 година немале национално чуство, тие сакале да го учат само турскиот јазик, во 1924 година Австрија 

и Италија им отвориле први школи на новиот непознат арбански јазик со зборови на грчки, романски, 

словенски и татаро-турски јазик (Г.Мајер). Следи тие во 1955 година само како Турци се селеле во 

исламската држава Турција. 

Наведеното говори дека православните Шкиптари за време на Отоманското Царство до 1913 година се 

бореле заедно со нас- Македонците, а муслиманските против нас и против православните Арбани што 

останало се до денес. Па следи традициите на православните Арбани се исти со нашите, а има само 

разлика во јазикот- јазикот им содржи зборови на четири јазици, ништо друго, и никако инаку. Меѓутоа, за 

време на Енвер Хоџа во Арбанија се изврши тиха исламизација. И токму и затоа мнозинство Арбани се 

муслимани. Ова е повод православните нема што да прават итн. Па заложбите на Албанците со 90% 
Азијати сите муслимани и Шкиптари кои во Арбанија мнозинството се муслимани е само за Велика 

Албанија. Заложбите биле само едни- Велика Албанија да биде само муслиманска и тоа се до со кавказка 

Албанија 

Бидејќи вон Арбанија преселбите биле воглавно од северна Арбанија, треба да се одгоненти зошто вон 

Арбанија има азијатски и русокоси Албанци. Ова било само поради тоа што во северна Арбанија на крајот 

на 18 век биле колонирани Азијати, а таму останале и домородци. Па во северна Арбанија бил Гегелакот- 

според Гегите. Бидејќи таму биле Гегите, домородните Арбани за да бидат заштитени, тие го прифатиле 

католицизмот. Ова било во спротивност на православните кои до денес никој не ги штити- тие се оставени 

само на себе.  
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Еве еден пример. Папата барал да се покатоличат Власите, кои за Г.Вајганд со Албанците биле „браќа“. Па 

според М.Барлети (16 век), Илирик бил северно од Дрим, а јужно Епир. И затоа Власите и Арбаните биле 

Епирци од со Нерон до провинција Епир=е пир, според македонскиот крал Пир. Бидејќи Власите биле 

верни православни поданици на Цариградската патријаршија со своите Грци, папата ним им го свртел Али- 
паша Јанински, кои од Москополе пребегале на исток. Пак, градежите во  Арбанија сосе 

Москополе...Охрид...Крушево... и во Пакистан биле само бригиски. 

Бидејќи во Р.Македонија 90% се Азијати (Геги) и 10% Балканци (Арбани), се потврдува, вон Арбанија 

воглавно биле Азијати, колонизирани во 19 век, и тоа меѓу Врање и Шар Планина. Следи од овие простори 

до денес има преселби на југ во Р.Македонија, на север во останатите делови на Србија и западно во Црна 

Гора.   

 
КОСОВСКИТЕ АЛБАНЦИ СЕ РАЗЛИКУВААТ ОД ОСТАНАТИТЕ НАРОДИ НА РЕГИОНОТ 

 

На 23.11.2014, во 24 ЧАСА, bg. ТВ програма, на ФБ. е објавено, дека според 6 годишното ДНК следење од 

Институтот на судска медицина во Скопје, Македонците со Бугарите и Србите се најблиски. Пак, Хрватите 
се блиски со Босанците и со Србите, а само косовските Албанци се разликуваат од останатите народи на 

регионот.  

Со ова се потврдува дека Македонците, Бугарите и Србите се еден те ист народ, генетско- географско 

оддалечени од нивните собраќа Хрвати и Босанци. Токму и затоа сите тие ќе морат да се обединат итн. 

Од нив се разликувале само косовските Албанци. Вакво истражување имаше и академикот проф. д-р 

Георги Ефремов од МАНУ, кој изјави дека Албанците се генетско далечни, блиски на кавказко- 
црноморските простори. Ова тој го изјави на МТВ уште на почетокот на осамостојувањето на Р.Македонија. 

Следи според ДНК... косоварските Албанци не се од Балканот. Токму и затоа кај нив има повисок удел на 

монголската крвна група В, „мешаната“ на белата раса со монголската АВ. Во Косово бил донесен дури и 

монголскиот ген на коњот потврдено и од Луиџи Лука Кавали- Сфорц, професор по генетика на 

Станфодскиот универзитет (САД)- тој ги наведува коњаниците до Р.Македонија. Па Албанија во старата и 

новата била само на Кавказот, и никако инаку. Во прилог била косовската овца, која има монголска долга 
опашка. Дури и денес мноштво Арнаути имаат монголски одлики: темен пигмент на кожата и косата, 

дебело и право влакно на косата кое термички не може да се обработи до со кадравост итн. Дебелите 

влакна биле поврзани со повисоко ниво естрогени што условува-ло изразита поголема крволочност што го 

доживеал нашиот правослвен народ со векови се до денес и навек без свој завршеток.  

Не случајно, во 19 век, меѓу Врање и Шар Планина, каде што биле колонизирани Азијатите (Черкези, 

Татари... дури и Цигани), сите само  Муслимани=Турци, Албанците (Гегите) биле во служба на Османите и 

тоа како акинџии- монголски коњски лесни летечки одреди. Па тие во служба на султанот им се заканувале 

на православните дека тие нив ќе ги истребат, процес кој до денес се уште не е дозавршен, со подршка на 

Европа, САД со нивната НАТО.   

Токму и затоа белото кавказко капче масовно се носи вон Арбанија= тн.Албанија, а никако во неа. Ова се 

потврдува и со доказот со Македонецот Ѓорѓи Кастриот- тој носел само македонска темна капа со која бил 

примен од папата, а белото кече опстоило само кавказко. Ова се потврдува и со навиките и традициите на 

Гегите- тие биле само од кавказо- црнорските простори. Ова го опишувам во книгата Кавказко-црноморски 

Албанци- Арнаути и во другите. Ова го потврдува и Албанската академија, која пиши дека гегскиот се 

говорел во северна Шкиптарија и околу северниот нејзин дел во: Р.Македонија, Србија и Црна Гора. 

Бидејќи во Арбанија денес живеат Арбани и Геги, ова се објаснува: Азијатите (Гегите= Арнаутите) биле 

колонизирани на крајот на 18 век во северна Арбанија. Бидејќи монголската овца била со долга опашка, 
која било во спротивност на шарпланинската овца со куса опашка, се потврдува, Гегите биле само едно- 

коњаници. Токму и затоа тие се измешале со домородното населние. Следи тамошното население да има 

одлики на Азијати и Домородци со руси кадрави коси итн. 

За потврда дека Арбаните и Гегите биле два народи со различно генетско потекло, тие меѓусебно не се 

поднесувале и едни против други војувале. Ова било дури и во 1997 година- тогаш Питомите Арбани=Тоски 

од југот се бореле против Дивите Геги од северот. Пак, Густав Вајганд (1924) разбирал глупи Монголи 

(Булгари и Геги) и паметни Белци (во Македонија) и Тоски итн.   
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Како што било во Арбанија, истото останало и во Р.Македонија. Арбаните со Гегите меѓусебно не се 

разбираат- тие биле посебни далечни народи; меѓусебно не општеле- тие меѓусебно не се трпеле кога во 

се меѓусебно се разликуале со традиции и обичаи итн.; тие меѓусебно не стапувале во бракови... Па нив ги 

поврзал само исламот и само во СФР Југославија дело само на католикот и масонот Тито и тоа само со 

малцинскиот арбански јазик со зборови на четири јазици: грчки, романски, словески и таро-турски (Г.Мајер). 

Ако кон ова се додаде дека во Р.Македонија... од Албанците 90% се Азијати, а само 10% Европјани, кои 

само поради исламот се поврзуваат за тие да бидат еден тн.народ тн.Албанци со само исламска= турска 

држава Косово на најправославни простори, Европа и САД со нивната војна профитка организација НАТО 

мора да се загрижат, и тоа да го разрешат, со што би можел да се спаси нашиот најправославен Балкан. 

 
ШТО ЌЕ БИДАТ БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ АКО СЕ ИСКЛУЧАТ СЛОВЕНИТЕ ?  
ПА САМО ЕДИНСТВЕНО- 100% МАКЕДОНЦИ А ОД 1808 ГОДИНА БАЛКАНЦИ ! 

Историски имало само Македонија и Македонци- никакви други народи. Пак македонските говори биле 
само варварски= пелазгиски= тн.Хомерови= тн. Платонови= тн.словенски. Ова говори, на Балканот се 
говорел само еден те ист јазик. Бидејќи најнапредни простори биле Месопотамија со Египет, а таму 
живееле две раси Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), биле создадени дворасни јазици. Такви биле 
сиријскиот арамејски (тн.еврејски) и староегипетски јазик. Од првиот произлегол новоперсиски и тоа само 
после 515 г.п.н.е., а од вториот Александријски Птоломејов јазик коине (тн.старо-грчки)- само од 300 г.п.н.е. 
Коине постанал христијански јазик, а како официјален јазик во Цариградската патријаршија се задржал се 
до со во 19 и 20 век. Од него произлегол катаревуса, а во употреба само од 1868 година итн.  
Или инаку кажано, Македонскиот Полуостров, а таков бил од времето на Филип Македонски до 1808 година 
кога тн.германски географ Цојне во 1808 го внел имeто Балкански Полуостров според планината Балкан, 
иако таа не се протегала на целиот полуостров. Бидејќи името Балкански не содејствувал на неговата 
состојба, авторите пишеле дека подобро би било името Илирски. Токму за ова име се залагал и Стјепан 
Антолјак.  
Овде наведувам тн.германски географ. Ова е само поради тоа што германска држава имало со од Бизмарк, 
кога бил внесен службен протестантски германски јазик на Лутер, а Германци има и католици со латински 
јазик. Бидејќи Лутер и Бизмарк биле само Срби, не можело да има било какви германски народ. Пак, 
Франките историски биле тн.Германи чиј јазик бил француски службен во германските простори, Англија... 
дури и во Русија итн. Па како што немало француски, англиски, германски...народи, немало ниту балкански 
народи. Иако ваква останала состојбата, тие европски тн.народи ни ја кројат историјата, содавајќи народи, 
делејќи го единствениот народ кој меѓусебно се разликувал само со говорите...  
И кога биле создадени новите народи, следи поделбата на античка=етничка Македонија, во кои со Филип 
Македонски влегле и Бригија и Пеонија. Според Тојнби, Пеонците говореле словенски јазик, а во 19 век од 
патеписците во Македонија биле запишани традиции на античките Македонци за Орфеј, Филип, 
Александар, Букефал итн. Што стана со книгата на Стефан Верковиќ. кој ги собрал овие традиции ? Во 
Србија тие биле прогпасени за своевремен фалсификат, оти Србите биле Словени !  
Токму поради овие „дивјаци“ Словени Германците нас не уништуваат, создавајќи балкански држави со свои 
народи кои до денес меѓусебно се истребуваат. Дури за да се доистреби нивното православие во 19 век 
меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани до 1 милион Азијати Арнаути=Геги (Черкези, Татари...). 
Дополнително уште и Цигани. Ова не било се- во Елада во 20 век биле колонизирани Азијати кои говореле 
турски, на кои им биле доделени македонски имоти- имотите се пропратени со пасишта, шуми, планини 
итн. 
За да се потврди, дека борбите биле само со цел да се истреби се македонско е доказот што се забранува 
името Македонија, и тоа се заменува со името на Рим- Римјаните, дело на Ватикан кој го истребува 
православието од 1071 година без прекин се до денес, а се бори да се обедини христијанството со примат 
на папата со фалсификат тн.Константинова даровница од 750 година. 
Следи името Македонија со македонското православие го нема, а се појавува според Ром=Рим=Рум до 
Римелија. На ова Ватикан не застанал. Тој на ненадлежниот султан му наредил да се укинат црквите со 
македонскиот црковнословенски јазик: Охридската, Трновската и Пеќката црква, а опстоила само 
Цариградската патријаршија со коине. Па се создава Бугарска егзархија итн. Па видлива е играта на 
Ватикан за самоистребување.  
Следи за Елада да се создаде еладски јазик, а и за Арбанија= тн.Албанија, чии јазици се повеќерасни, 
срам за Белците (Пелазгите).  
Дури во 20/21 век се создава исламска држава Косово на Азијати кои со Арбаните= Скиптарите ги 
обединал католикот и масонот Тито во СФРЈ. 
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Заговорот врз Православните уште не е дозавршен, а за се криви само нивните православни „браќа“ Руси- 
до денес Европа и САД се бори против Русија таа да нема влијание на Балканот. Меѓутоа, само ние си 
страдаме итн. 

 
БИДЕЈЌИ ОД ТН.ДОМОВИНА НА ТН.СЛОВЕНИ БИЛ ДОНЕСЕН САМО МОНГОЛСКИОТ КОНОП, 

ПРЕСЕЛБИТЕ СО ТН.СЛОВЕНСКА ТН.ИНВАЗИЈА ОСТАНАЛА САМО НАЈГОЛЕМА ИСТОРИСКА ЛАГА 

Ние како Баирчани- Битолчани учевме дека ние сме само Словени, дојдени од Заткарпатите. Од друга 

страна, нас ни беше забрането нешто повеќе да знаеме за античка Македонија, на чии простори биле 

населени Словените. При тоа не учеа дека Македонците изчезнале, и на нивните пусти простори дошле 
дивите Словени. Замислете, најмоќните Македонци кои ја освоиле Азија со до Индија без никаква космичка 

катастрофа за миг изчезнале, а историски непостоечките како посебен народ Еладци (тн.Грци) опстоиле, 

дури Македонците биле грчко племе, според други Македонците како Варвари со Еладците не се 

разбирале, ама и поимот варвар означувал брбори и што не друго што Дивјаците Европјани и канибалисти 

не учеа. Не само тоа, ние во школите мораме да учиме за сите српски востанија, а само нешто за 

Илинденското востание, божем ние сме биле народ од денешницата, како наша судбина со траење се до 
денес. Како што секогаш имало платеници од Дивјаците Европјани и балканските држави создадени од 

канибалистичка Европа, и денес во Р.Македонија се најдуваат изроди кои зароботуваат во полза на 

туѓинци... 

Бидејќи нашето семејство имаше нунковци Власи- Гркомани кои живееле кај Црн Мост до Бугарскиот 

затвор, тие мене ме крстиле Христо. Кога јас дознав дека на една Македонка од Елада и биле извадени 

цревата, и со нив било задавено нејзиното тек тогаш родено дете, се решив да го променам своите име во 

Ристо. Тоа беше во 5- то одделение- од Христо во Ристо. Тогаш ме запраша матичарот, другар на мојот 

татко: зошто Ицо го менуваш името, кога тоа е едно исто ? Јас одговорив: Јас сум Словен, а не Грк и Влав ! 

Истовремено покрај Словен бев и Македонец, без да знам, што јас имам словенско и македонско. Или 
инаку кажано, како што денес пишат најмудрите автори: кога дошле Словените овде ги нашле 

Македонците, и меѓусебно се измешале. Следи ова како се да било со групен секс, што било се на екс, и се 

дошло до овој комплекс од кого ние до денес не можеме да се ослободиме...- се извинувам. Ова е многу 

убаво и едноставно кажано, меѓутоа без да се рече, што ние сме имале словенско, а што македонско. Или 

биолошки, колкав удел словенски или колкав удел македонски. За ова непознаница да се одбегне, 

служителите на странските интереси се одлучиле, ние сме биле 100% Словени. Пак, Домородци останале 
само Власите и Албанците кои избегале по планините. Бидејќи Македонија била воглавно планинска, во 

Р.Македонија денес воглавно би требало да има само Власи и Албанци (Арбани= Скиптари), а малцинство 

Словени. Пак, во Р.Македонија има-ло само Словени, а Власите и Арбаните не живееле на овие простори, 

и на нив тие се населиле само од на крајот на 18 век и следните векови, а никако порано- Арбаните само 

како муслимани. 

Во баирското училиште „Тодор Ангеловски“ имавме учител по историја Благој Масларов- тој беше на 

заминување во вечниот живот, и затоа тој за себе повеќе и не се плашеше. Тој не учеше вака: деца ова не 

е македонска историја- македонска се само Солунските Браќа. Ако за нив некој нема да знае, нема да 
премине ! Следи како него имало многу македонски страдалници, кои му допринсувале на својот (нашиот) 

македонски народ.  

Покрај се, јас својот цел живот сум знаел дека сум само Македонец и Словен, досега сум сакал да живеам 

како Македонец и Словен, никако нинаку. Бидејќи ја сум живеел 2 години во Пула- Хрватска после 1960 

година како питомец во 12- та класа во подофицерската поморска техничка школа, смер машински, увидов 

дека нас Македонците не лажат. Во таа школа питомците се поделивме на Словени (Македонци, Срби и 

Црногорци) и Илири (Хрвати, Словенци и Босанци). Јас бев изненаден, и разговарав за ова со оние кои не 
сакале да бидат Словени, туку само Илири. Следи заклучок, тие не сакале да бидат Словени, одвратната 

раса за католичкиот Рим, туку само Илири. Се изненадив, дека можело да се биде со сакање и несакање. 

Јас бев редовен читател на „Вјесник у сриједа“, а во него редовно се говореше за Илири, со крстозборки со 

Лудевиг Гај, илирско движење итн. Ние кутрите моравме да бидеме само едно: само Словени. Во 

кабинетот по поморство ги видов старите карти- на нив населби имаше само околу јужниот дел на Црно 

Море, северно од него и Дунав било само пусто- до денес таму има само пусти. 
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Се вратив назад, запишав Средноземјоделско училиште- сточарство. Потоа завршив Земјоделско- 

шумарски факултет- Скопје оддел сточарство и продолжив во Германија, каде работев 4 години 

(02.11.1972 до 02.11.1976) како научен соработник во Баварскиот завод за сточарство Груб кај Минхен. Во 

сите своето  12  годишно образување..., применувајќи ги биолошките методи, се заклучува дека сета 

Европа била населена од и преку Балканот. 

Бидејќи за преселбите морало да има материјални докази, морало да има за сите преселби. Историски 

има-ло докази/наоди за сите преселби, а такви биле само монголски со коњи, никако на Белци со волови. 

Со наводот се потврдува, на Балканот никогаш немало било какви словенски преселби- инвазии. Следи да 

се трага, што северно од Црно Море со Дунав на Балканот било донесено- само монголскиот коноп на кого 

уживале Скитите. Скитите, според Херодот, биле со потекло од југот со исти богови, само со други имиња. 

Бидејќи на Балканот бил донесен само монголскиот коноп, на Балканот немало словенски преселби- 

инвазиии. 

Авторите како словенско го наведуваат само јазикот. Па тој бил варварски=пелазгиски кој бил тн.Платонов. 

Пак, старо-грчки (коине) бил само Александријски Птоломејов јазик, а катаревуса бил само од 1868 година.  

Следи заклучокот, имало само Македонци, но никако Европјани. Бидејќи само ние Македонците сме 

постоеле, а никако било какви библиски Евреи и други европски народи, а до денес само ние Македонците 

страдаме без право на човечки живот и достојство, одлучив- ако нас Македонците не смее да не има, тоа 

мора да важи и за сите други кои историски и не постоеле. Па сите тие биле и останале само едно и 

едиствено: само вештачки творби. 

Херодот (5 век п.н.е.) запишал, дека Траките биле најбројни, кои биле несложни и затоа многу пателе. До 
денес најброни се тн.Словени (350 милиони) кои не се сложни, и затоа до денес се предмет на 

истребување.  

Мојата задача е онаа истата која ја проповедаше Јан Колар (1824), дека ние Словените сме еден те ист 

народ и затоа ние мора да се обединиме. Ова го продолжиле и други. Јас таа задача ја прифатив како 

своја- јас не сум ни последен. 

Нашиот тн.словенски народ мора да се обедини со македонскиот црковнословенски јазик. Ова говори, 
никако со англискиот јазик кој е и монголски со своите кингови- според Пекинг=пе (град) кинг=кениг 

(владетел), инг, унг, иг=их..., како и со ö, ü  итн. 

 
ДАЛИ НА ЕЛАДА ИМАЛО НАСЕЛЕНО ЦИГАНИ ИЛИ АРАПИ ?! 

Најнапредни простори биле Месопотамија и Египет. Дури таму живееле две раси: белата и црната раса. 
Бидејќи кај црната раса постоел канибализмот, што важело и за сите темни раси, кои биле со заедничко 
потекло од пред да постојат континтнтите, Темните до денес се канибалисти. Кај Херодот (5 век п.н.е.) се 
чита дека обрежувањето било донесено од преку Египет, кое навлегло јужно од Египет, а и до денес се 
обрежуваат девојки Црнки- денес има движење за тоа да се спречи... 
Бидејќи Атина немала никаква историска важност, Пизистрат (6 век п.н.е.) го задолжил Редакцискиот одбор 
да состави дело како Гилгамешовиот еп, при тоа тој го заменал бокалот со вино со коњ, а Елада никогаш 
не била коњарска. Исто така, во Илијада постои магаре и шафран- магаре во Мала Азија немало до 480 
г.п.н.е., а шафран до денес нема- никако во Елада (тн.Грција). Во Илијада има јагула, а таа никогаш не 
живеела во Мала Азија туку на Балканот во Пелагонското Езеро- до 1963 година како Битолско Блато итн. 
Бидејќи тн.Хомер присвоил мноштво подробности од Месопотамија со Египет, бил внесен и канибализмот, 
а во ниеден случај на Балканот немало канибализам. Ова било повод, на боговите да им се приложуваат 
само жртви на животни и растенија. По изчезнување на флотата на Александар Македонски, во Америка 
биле однесени канибалистички одлики на Црнците со човечки жртви ... 
Бидејќи во Скитија навлегувале Монголи, а и на Кавказ имало и Црнци (Колхи), види Херодот, во Скитија се 
јадело човечкото месо итн. Многу потоа канибализмот бил внесен само од рускиот светец Владимир, чија 
мајка Малка била само Хазерка- Еврејка. Следи тој нанел огромно зло врз повеќебожеството... Да не се 
изуми уживањето во крв од деца итн.  
Ова се наведува со цел да се истакне, дали во Елада имало било што црнечко од Египет итн. Бидејќи 
мноштво подробности од тн.Хомер биле внесено и од Египет, се добива впечаток дека Еладците како 
Египтјани биле Црнци. Бидејќи Египтјаните биле само Белци со закосени очи како што биле Сумерите, тие 
во своите војни редови користеле Црнци. Херодот прави споредба на персиски черепи многу тенки, и 
египетски черепи многу цврсти- египетските им припаѓале само на Црнците со подебели коски... 
Во своите книги користев разни извори, според кои, на Пелопонез во 14- 15 век биле населени Цигани, и од 
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нив до денес има остатоци на населби. Врската се трага и со индискиот бивол и индиската свиња, дури и 
со индискиот музички инструмент бузуки, кои постојат во Елада итн. 
Кога ја пишував последната книга, види www.briegien.com на мое изненадување прочитав кај Ф.Ј. 
Фалмерајер, дека таквите преселби биле од Египтјани, Арапи итн. Ако се суди според изворите, а и 
египетските, жителите на Арапскиот Полуостров имале закосени очи. Пак, тие изчезнуваат некаде околу 
14- 15 век, што се поврзуваат тие простори со мноштво преселби од Мала Азија со Балканот, како и на 
Црнци јужно од Сахара. 
Следи според ДНК истражувања во Елада има блискост со Арапи со висок удел на Црнци. Од друга страна, 
што бројот на проби е премал, кој се користи во истражувањата, а не 1% од вкупното населението, се доаѓа 
и до заблуди. 
Бидејќи јас сум единствен кој сум се позабавил со книгата на Фалмерајер (1830), која е пишана на готица, 
чуствувам нужност на јавноста и на тоа да укажам. Се надевам, дека на некој заинтересиран ова добро ќе 
му дојде. 

 
ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ, БУГАРИТЕ, СРБИТЕ, ЦРНОГОРЦИТЕ... РУСИТЕ САМО СО 
ПРАВОСЛАВНИОТ ТН.ВИЗАНТИСКИ ДВОГЛАВ ОРЕЛ И СО ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК 

 

На Балканот, кој до 1808 година бил само Македонски Полуостров, променат со предлогот на Цојне, 
имало само една и единствена православна држава Источно Римско Царство. Негов грб бил само 
двоглавиот орел: орелот бил симбол за власт, лавот за моќ, а бригиско- пеонскиот (брзјачко- 
мариовскиот- според Мара која не го примала исламот) бог Арес= јарес= јарец бил за војна... Со 
Филип Македонецот Пеонија и Бригија биле приклучени кон Македонија, чиј симбол бил лавот. 

Како богот Арес Александар Македонски бил претставен во Библијата. Следи истото било и со 
неговите наследници македонскиот крал Пир, според кој Нерон ја внел провинцијата Епир, како и 
Македонецот, а епирски крал, Георг Кастриот тн.Скендербег- на Османовиот јазик на Мехмед 
Караман од 13 век, персиско- турски (монголски) јазик, Искендер. Според М. Барлети, Ѓорѓи Кастриот 
го родила змија која била бригијска, а таква била Арбанија- Албанија била само на Кавказ. Змијари 
биле Бригите, а таква била бабата на Александар Македонски, неговата мајка, а и тој бил претставен 
со змија. До денес бригијско=брзјачко куќно животно останало змијата, погрешно видоизменето во 
смок. Па орел и змија биле атрибути на богот Зевс, чиј бил дабот, што се гледа кај ...Филип 
Македонски, Александар Македонски... а дабот опстоил и во христијанството- коледе... оган... На 
панот според богот Пан, дабот има крст. Токму и затоа Албанците ја употребуваат само буката.   

Следи во Битола опстоил симболот богот Арес- Хераклеа Линка- во Битола се вели: „Але што 
праиш“, а во Охрид „Аре што правиш“, со значење: „По-боже ш(т)о пра(в)иш“, кое Битолчани и 
Охриѓани не смеат да го заборават како наследство од старата ера; орелот со змија в уста (во уста 
те имам- те владеам) е на Саат- Кулата од 17 век- тогаш Биточани не знаеле дека биле Словени. Еве 
го доказот: Австрискиот конзул Хан, во 1865 година, ги запрашал Охриѓани, дали тие биле Словени ? 
Одговорот бил само еден: Не ! За неполни 100 години Битолчани... Охриѓани како Бриги сите 
постанале Словени итн. Битола бил административен центар на Румелија до Елада, според 
Ром=Рим=Рум, оти било забрането името Македонија, а неговата црква Св.Димитрија била 
православна соборна црква на целиот Балкан, како што имало во Бруса за Мала Азија, а центар на 
двете цркви им бил Цариград. Црквата Св.Димитрија ја краси двоголавиот орел, кој се најдува во 
македонските цркви.  

Според Дуче, министерот на Мусолини, двоглавиот орел бил само семеен грб на Арбанија- за 
Италијаните Албанија. Следи тој никогаш не бил национален арбански народ- Арбанија 100% била 
под Охридската архиепископија и 100% под Св.Димитрија. Исто така, семејни грбови биле лавовите. 
Ова говори, Арбаните= тн.Албани 100% биле Бриги, 100% Македонци, 100% Охридски чеда и 100% 
Битолски чеда. Следи заклучок, Арбаните= Скиптарите, според скиптар,= Тоските опстоиле само 
повеќе струку изроди, и тоа сите 100%: бригијски, македонски, охридски и битолски. Значи, само 
монструми на својот род: бригијски, македонски, охридски и битолски. 

Во Цариград владеела македонска династија, а Македонци биле Комнените, чија била 100% 
Арбанија со нивниот имотен наследник Георг Кастриотис. Бидејќи ваква била состојбата Албанците 
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(90% Азијати- Геги и 10% Европјани- Тоски) неуспешно го бришат крајното -ис за тој да се направи 
посмртно сечен- обрежен Албанец Белец и Монгол (Татар, Черкез...). Бидејќи сите султани биле 
Комнени, а селото Атина било под соборната црква, вистината била една те иста. Тоа се гледа во 
француската миниатира за пропаста на Цариград: на неа се гледа само шатори на Белци и Белци со 
повеќешилеста брада, а не прчова едношилеста монголска брада и монголски шатори. Значи, 
војната била само на еден те ист народ Белци, само верски поделен: исламски=турски народ и 
православен народ. На исламскиот народ службен јазик му бил само арапскиот, а на православниот 
два јазика: тн.старо- грчки (коине), кој бил Александријски Птолемејов јазик, и црковнословенски јазик 
кој произлегол со реформа на коине чие дело било на Македонецот Константин Филозоф. Бидејќи 
од1767 година била укината Охридската архиепископија, бил исклучен црковнословенскиот јазик, па 
опстоил само македонскиот коине. Според Фалмерајер, кралот Отон и Силвестер (1904 година) во 
Елада живееле Словени, но никако Хелени со коине- па тој не бил народен јазик, и затоа е и мртов. 

Бидејќи Руската Киевска црква била наследство на Охридската архиепископија, а нивниот двоглав 
орел бил тн.византиски, се добива впечаток, дека Русите и тоа биле. Меѓутоа, извороте говорат дека 
тие била Македонци, со македонски јазик, потврдено од повеќе руски автори, чии извори ги користам 
а и на Мавро Орбини (1601). Овде за мене е битен Св.Георгија, кој бил од Азија, каде не бил 
претставен како коњаник. Следи тој во Бригија е претставен како коњаник. Ова било повод, и Крали 
Марко да биде претставен како Св. Георгија. Токму тој бригијско- македонски светец е вметнат во 
рускиот грб. И со него се потврдува, дека Русите биле Македонци.  

Првиот лав, според досегашните сознанија, како амблем се јавил на печатот на Вук Бранкович од 
Скопје во 1388 година, што ќе рече во Македонија. Па тој бил семеен амблем на Бранковичи... Имало 
српско предание, дека Смедерово и Белград биле во Македонија. Значи, Македонски Полуостров. 
Ова било променето во двоглав орел. Слично било и со Црногорците. Според нивните автори, 
Црногорците била Македонци, поврзано со Охридската архиепископија. Кога Србите и Црногорците 
биле Македонци, а тоа да не се само Арбаните, следи заклучокот: Арбаните се монструми над 
монструмите кога тие го уништуваат својот македонски род, и него го монголизираат со својот јазик 
после 1767 година- тој содржел зборови не на еден народ= јазик туку на четири: грчки, романски, 
словенски и татаро- турски (Г.Мајер). Да заклучам: Арбаните останале гнаси над гнасите- не сум 
грешник. 

Бидејќи ваква била состојбата, Македонците, Бугарите, Србите, Црногорците... Русите, сакале или 
не, ќе морат да се обединат со двоглавиот орел и црковнословенскиот јазик. 

 
ДРЖАВЕН ИСПИТ ЗА ДРЖАВНИ ИНСТИТУТЦИИ 
 
Бидејќи во ек е расправата за државен испит во Р.Македонија, наведувам, тој бил потребен не само отсега 
туку и за време на СФРЈ. Ова било само поради тоа што високото образование не го завршувале оние кои 
биле најспособни и најпотребни на државата- па тие постанувале асистенти, доценти, вонредни и редовни 
професори. Еве го мојот случај. 
Јас завршив Земјоделско- шумарски факултет Скопје во 1972 година. Бидејќи бев од бедно семејство, 
морав да земам државен кредит. Со тоа што бев солиден студент, бев ослободен истиот да го вратам. 
Меѓутоа, мноштво деца на видни лица, отсекогаш само тиквари, и никаквеци, добиваа стипендии. 
Сум сведок како на наведениот факултет се полагаше- телефонски. За пример ќе наведам една личност, 
дете на генерален директор на еден земјоделски комбинат, пропаднат студент, се префрли на истиот 
факултет, беше мој состудент во сточарски оддел, кој телефонски полагаше. Тој така постана наставник 
(...) на Ветеринарниот факултет, а јас на конкурс бев одбиен- јас имав мноштво објавени трудови и написи, 
и една скрипта по исхрана на говеда, а тој ништо. 
Јас бев испратен од Земјоделско- шумарскиот факултет во Германија, каде бев научен соработник 4 
години, а докторирав во Виена 04.11.1972. Како мене таму беа отидени многу наши наставници- 
неспособни ги вратиле назад. Па одма се вратив и се пријавив на истиот факултет, и бев одбиен- тој бил 
установа за интерни и семејни лица, без да имаат објавено ниеден самостоен труд вон наведениот 
факултет, чии трудови и звања биле само ти мене, јас тебе. 
Мои рецезенти беа лица кои магистрирале и докторирале кај наставник кој бил само инжинер итн. Тие 
избираа лица кои имале интерни трудови и звања, без никаква научна важност туку само со историско 
значење важни само за во воведите. Од такви лица јас бев одбиван од двата наведени факултети, а си 
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избираа свои интерни лица, секако и со поткуп- кој повеќе даде. Види на моја веб страна www.brigien.com, 
дури и за еден ветеринарен техничар. 
Бидејќи јас поткуп никогаш не сум дал, извисив а до денес имам објавено неколку стотнин трудови и 
написи, 86 книги, од кои едната е Исхрана на говедата. Германската национална библиотека има 
прифатено 18 мои книги кои се најдуваат во нејзиниот каталог. Следи Европската библиотека, Баварската 
државна библиотека итн. 
Таа иста група ја нарекувам ветеринарско- сточарска банда која многу проекти направи, многу нешта 
според нив се подигна, и се пропадна, а јас тоа го објавував во „Нова Македонија“ итн. 
За пример ќе ја наведам фармата за куниќи во Љубојно Преспа од 2.500 мајки. Бидејќи актерите немале 
видено куниќи, нивните млади скaпуваа и 100% изумреа. За овој неуспех имав свој напис во Трибина, а 
нејзиниот уредник го менува името и презимето на соносителот на проектот, чиј бил негов соработник- тој 
наставник како рецезент ме одбиваше во Ветеринарниот факултет..., а уредникот до денес е активен иако 
е во пензија. Па ние немаме млади кадри- тешко нив... 
Како главен доказ е наводот, на Земјоделски факултет внатрешни лица како ветеринарни техничари 
завршувале факултет, па магистрирале и докторирале. Меѓутоа, тие што биле и си останале- само 
ветеринарни техничари.  
За јас да бидам одбиен, тоа било на мангупски начин: конкурсот се објавува во весник, и ако кандидатот 
него го види, тој ќе се пријави. Следи јас сум се јавувал на конкурски 16 пати од 1990 година, и што 
станувало ? Најголем претстап- растурање на конкурсот. Тоа било за наведените два факултети, 
Институтот по сточарство- Скопје и Вишата земјоделска школа (Ботехнички факултет)- Битола, кои до 
денес немаат кадар, ниту некогаш ќе имаат. 
Бидејќи годините си минуваа, се пријавив на конкурс за наставник по сите звања на Земјоделски факултет. 
На него се пријави ветеринарен техничар без ниеден самостоен труд, никако книга- човекот за струка и 
наука беше неписмен. Конкурсот го растурија. Бидејќи тоа не е дозволено, тужив. Спорот уште 
недозавршен, се објави нов конкурс во друг весник, кој случајно го видов- во „Дневник“. Спород го изгубив 
од пензинирано лице само со редовно завршено средно ветеринарно училиште, без ниеден објавен труд, 
никаква книга. За се ова со мене се исмејуваа Правосудството, Обвинителството и Правобранителот. 
Како се врши избор и реизбор: Во правилникот место да има еден став за секое звање, има три става- да 
упростам: прв став образован, втор став полуобразован и трет став необразован. Бидејќи во сите три става 
се содржи образован, сите ги исполнуваат условите- се избира оној за кого е објавен конкурсот. Токму и 
затоа ние си останавме како во 19 век 
Бидејќи јас од 1972 година бев моќен, можев да испратам во Германија... на дообразување кадар, и ние 
денес ќе имавме доволно кадар. 
Бидејќи факултети ни беа интерни и семејни, во такви не може да има кадар. 
Токму и затоа е неминовно, секој кој сака да се вработи во факултет ... мора да има државен испит, а не 
како што беше до денес ти мене јас тебе- вџеб... 

ДОПОЛНА: 

Јас како ученик во баирското училиште ООУ „Тодор Ангеловски“-Битола, во прво одделение, цела 
година бев болен од маласипаница, и бев отпишан од живите. Таа прва година ја изгубив. Ова беше 
само поради тоа што јас ја имав монголската крвна група В. Токму и заради таа крвна група В ми се 
јавија здраствени последици при исхрана со соја и млеко, таратур итн. Јас тогаш мислев дека со 
мене е завршено- врска со лектини. Имав такви жештини, и јас бев цел жива вода, а низ плочките во 
бањата течеше вода. Ако кадата беше полна со вода, јас во неа ќе се втурнев, и ќе доживеев шок... 

Во основното школо имав најдобар состав за Тутуноберачите од Кочо Рацин, и бев пофалуван итн. 

Беше донесена одлука да се преминува со две слаби оценки направо. Јас тоа право и го користев, и 
се чудев, како е можно тоа да се случи. Резултатот беше очевиден, и без учење да се преминува... 

Бидејќи јас мислев дека ние машките сме едно а женските друго, јас не сакав да работам исто по 
домаќинство. Следи по домаќинство имав слаба оценка и го преминав осмото одделение со една 
слаба оценка. Бидејќи описната оценка не играше важност, јас преминав иако бев слаб ученик. 

Се запишав Војна школа- Поморска подофицерска техничка школа, машинство- Пула Хрватска, и бев 
во 12- та класа и тоа по 1960 година. Бидејќи сакав да се вратам назад, паднав на тактика пешадиски 
предмет. Меѓутоа, јас останав таму да учам итн. Следи да се бунам, зошто не се вратам назад- дома. 
Тогаш класниот ми рече, оценката на предметот е описна, и како таква таа нема дејствие. Бидејќи јас 
и понатаму се бунев, тогаш класниот ми рече, дојди кај мене, и види: како што ти премина во Битола, 
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овде ние нема да те избркаме со слаба описна оцена за која не се брка. Тогаш ме поставија стража, 
направив узбуна- или ќе ме избркат или ќе ме стават в затвор. Истиот ден ме избркаа итн. 

Ова го пишам со цел да објаснам што значи да не се води грижа каков ќе биде школскиот систем. 

По враќањето се запишав Средно земјоделско училиште- Битола и бев одличен. ученик со награди: 
Раскази од Јуш Козак, Мојата слика на светот од Алберт Ајнштајн итн. Токму и затоа за 12 години го 
завршив средното образование, Земјоделскиот факултет- Скопје и докторирав во Виена- Австрија.  

 
ПРИВАТИЗИРАНИ УНИВЕРЗИТЕТИ 

Од Земјоделско- шумарскиот факултет- Скопје во 1972 година за неговите потреби бев испратен на 

дошколување во Германија. Бидејќи во него учевме многу малку, скоро безначајно- предметите беа според 
наставниците а не според потребите на сточарството, јас морав да се доусовршам и затоа завршив 

повторпат друг факултет како и со предмети кои во Скопје не беа учени и некои само споменати: 

биохемија, физиологија, популациона генетика, биометрија (погрешно статистика), повеќе исхрани, 

конзервирања на храни итн. А тоа беше во Баварскиот завод за сточарство Груб кај Минхен Германија, 

каде работев како научен соработник цели четири години и тоа од 02.11.1972 до 02.11.1976.  

За да имам право да пријавам докторска работа, морав да имам објавено најмалку два научна труда. Пак, 

магистерските и докторските работи во Земјоделски факултет...- Скопје останале само историски само за 

воведот, а тие биле само за поламатура и матура и ништо повеќе. Следи во Виена- Австрија на 04.11.1976 
да докторирам исхрана на стопанските животни, а докторатот се најдува во каталогот на Австриската 

универзитетска библиотека, што се гледа и во Европската библиотека.  

Значи, мојот докторат е јавен, а магистерските и докторските работи од Земјоделски факултет... во Скопје 

се кријат од јавниста како „тајни патенти“ непознати од јавноста, затоашто сите тие биле, се и ќе останат 

само ништожни. Бидејќи тие не се јавни, а секоја стручна и научна работа е јавна, нивните звања никогаш 

не биле важечки- наставниот кадар нема звање тој да биде наставник. Па ваквиот кадар на државава и 

прави огромни штети со тешки последици- нашето сточарство е како во 19 век, никако како 20 и 21 век. 

По докторирањето одма се вратив назад и се пријавив во Земјоделскиот факултет- Скопје. На мое 

изненадување одма бев одбиен затоашто во него се решавале семејни проблеми и на својот кадар со 
интерни звања без ниеден самостоен објавен труд вон факултетската писарија. Ако се земи во предвид за 

секој кој постане доцент мора да има објавено учебник- учебен прирачник итн., а во факултетот редовните 

професори нема-ле свои учебници, состојбата загрижуваше. Ова беше повод да се учи од своите 

прибелешки кои беа од предавањата или со препишување од оние кои биле присутни на предавањата, 

дури лошо запишани и од нив препишани. За доказ дека ваква беше состојбата, ние моравме да учиме од 

учебници од српско- хрватското јазично подрачје, но никако на македонски јазик, а македонскиот народ со 
векови се борел да има своја сопствена држава со свој сопствен македонски јазик и се друго македонско. 

Па со ваков начин на работење во тој факултет по сточарство никогаш не можело да се оформи 

македонски кадар за самиот факултет. Токму и затоа во во него немало и ќе нема кадар со кој 

македонското сточарство ќе го прати светскиот тек. И затоа ние заостанавме во секој поглед како да сме во 

19 век по единица производ и доходовност итн. 

Пак, изборот се врши на мангупски начин. Место во правилникот според кој се врши изборот на секое 

звање (доцент, вонредовен и редовен професор) да има само по еден став, а никако по два или по три 

става, во него во сите членови има по три става- со олеснителни околности да се избере нивната личност 
за самоодржување на наставниот кадар, со што оние кои се способни постануваат дембели и мрзи како 

неспособните и како нив ништо да не работат- сите да примаат ист личен доход само за предавањето што 

го вршат со години само од една те иста книга за секој наставен предмет која сите напамет ја научиле, и 

само така се изживуваат со секој студент кој се сака да се уцени од разни побуди итн. За поедноставно да 

се претстави ваквата мангупска состојба, еве вака се врши изборот: во 1 став се предивидува образован; 

во 2 став полуобразован; во 3 став необразован. Бидејќи во сите три става стои образован, сите ги 
исполнувале условите, а се избира нивниот кандидат како интерно право на вработените, но не 

надоворешно лице со објавени трудови во признати светски списанија итн. Така факултетот постанал 

установа за згрижување на неработници, за кои струката и науката останала да биде туѓа. Па нашиот 
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наставен кадар е рамен само како германски техничар по сточарство, со таа разлика што со техничарот во 

Германија има напредок а нашиот наставен кадар тапка в место. 

Исто така, може да магистрираат и докторираат очајни слаби студенти со нешто над просек оцена 6,00, кои 

дури постанувале и професори. Тешко на македонскиот народ со такоив кадар. Да се потсетиме, 

студентски кредит примале солидни средношколци, а тие биле ослободени него да го враќаат ако имале 
просек оцена над 8,0. Со ова се потврдува дека секој може да магистрира и докторира ако наставникот 

најде своја лична добивка, а него никако не го занимава дали таквиот кадар ќе му нанесе огромно зло на 

стопанството. Само со таква кадрова политика нашето стопанство назаднуваше што продолжува денес. 

Јас се вработив во ЗИК „Пелагонија“- Битола. Таму имав некои огледи и сакав тие да ги објавам. Таков 

еден труд испратив, и на мое изненадување професорот (Р.И.) ми соопшти дека списанието на 

Земјоделскиот факултет било само за вработените- интерно, и затоа мојот труд не беше објавен. Па и 

затоа јас објавував во единственото југословенско списание за сточарство „Сточарство“- Загреб, а оттаму 

можат да се видат и два труда во каталогот на Националната универзитетска библиотека Загреб итн. Во 
редакцискиот одбор на ова списание беа највидните професори од СФРЈ. Еден друг случај беше 

интересен, кога јас поставив оглед со кафези, и тој го испратив во Скопје. Бидејќи трудот не беше објавен, 

јас него го објавив во „Сточарство“- Загреб. Бев изненаден кога дознав дека со моите резултати 

професорот (П.Н.) добил нахнада од произведителот на кафезите итн. иако тој немаше никаква врска со 

мојот оглед и за него тој воопшто не знаеше дека таков е поставен.  

Овде е битно да се одгонетни како се постанува доктор на наука. По предметот кој го предавал само 

агроном а никако доктор на наука, на неговиот предмет магистрирал и докторирал (Р.И.) кој така постанал 
редовен професор. Слично било за магистер за професорот (К.П), професорот (Т.Т.). За претставително 

што се тие нивни доктори беше примерот со професорот (Т.Т.). Кога тој докторира, мене ми рече: ние 

докторите мора инаку да се однесуваме. На ова јас му одговорив: што разлика има меѓу тебе пред и по 

докторирањето- ништо. Ако ти не се усовршуваат се додека ти работиш, тие ќе бидеш она што си бил пред 

докторирањето. Тој и како него слични, овде наведени, постанале редовни професори без да имаат 

објавени трудови, никако книга, а на дрзок начин како рецезенти мене ме одбивале иако јас имав стручно и 
научно искуство 4 години од Германија и Австрија, имав објавено научни трудови во Германија, како и 

скрипта Исхрана на говедата за потребите на РО „ Бентимак“- Крива Паланка каде имав свои производи, а 

врската беше со патентниот завод итн. Потоа книгата Исхрана на говедата се испечати- во неа беа внесени 

најновите сознанија за исхраната кои до денес се уште не можат да се применат со од нашиот кадар... 

Па како бил нивниот кадар. Во факултетот се вработувале лица и со со средно ветеринарно училиште, 

вработени како ветеринарни техничари во факултетот, добивале дипломи за со завршен факултет, дури 

магистрирале, ама и докторирале. Тие како такви ништо повеќе не знаеле освен ветеринарни техничари- 

за нив науката била страна, и непознавале странски јазик. Еден таков од наведените рецезенти бил избран 
за доцент (А.Т.), а тој тек тогаш докторирал, немал ниеден објавен труд, никогаш не се бавел со струка и 

наука. Јас бев дрско одбиен со објавени повеќе стручни и научни трудови. Дури еден кандидат (П.М.) со 

необјавен труд препишан од мој труд објавен во „Сточарство“- Загреб од рецензијата беше подобро оценет 

отколку мојот објавен труд- неговиот труд бил неговата магистерска работа- само плагијат. А еден друг 

(С.М.) изјавил, дека рецензијата си била платена- никој не ми бил виновен што јас ништо не сум платил... 

Па каков бил трудот со кој јас бев полошо оценет? Еден ветеринарен лекар кој бил партиски потрчко и член 

во ОК СКМ- Битола, водел проект за подигање на говедарска фарма во С.Радобор во ЗИК „Пелагонија“- 
Битола. Системот на одгледување беше погрешен со тврди и кратки лежишта без слама... Ова било повод 

фармата да постане гробница за кравите. Исто така, арското ѓубре се фрлаше во каналите и се загадуваше 

човековата околина. Фармата имаше 1014 лежишта за крави, а секој крава дава по 10 тони арско ѓубре во 

годината. Со овој систем црното злато истекуваше по каналите во Црна Река и ја загадуваше човековата 

околина. За ваквиот начин јас се спротиставив. Раководителот на фармата, препишувач на мојот труд 

објавен во Загреб, му беше помошник и заменик на ветеринарниот лекар (Б.А.). За да се спречи откривање 
на вистината, раководителот (П.М.) на фармата постави стражар само јас да бидам спречен да влезам во 

таа фарма... Во време кога раководителот беше отсутен, случајно дојдов „ диво“ во фармата и тоа пеш, 

влегов во канцеларијата на раководителот, во неа одвнатре самиот си се заклучив, и цела потребна 

докуметнација ја препишав. Биометриски го обработив материјалот и го објавив трудот во Загреб. Мојот 

труд беше основ да се земе кредит, фармата да се реконструира во класичен систен со простирка, и така 
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фармата повеќе не беше гробница за кравите и црното злато се расфрлуваше на земјоделските 

површините... Редовно фармата произведуваше просек помалку млеко по крава. Ветеринарниот лекар 

реши да ја тужи Фабриката за добиточна храна с.Радобор. Директорот на Фабриката се сети и одма ме 

постави член на комисијата за истото да се истражи. Одма ветеринарнот лекар се откажа од тужбата... 

Овде се говори за конкурсите. Јас од 1990 година редовно се јавував во Земјоделски факултет- Скопје, 
Институт за сточарство- Скопје, Ветеринарен факултет- Скопје за сточарски предмети (општо сточарство и 

исхрана) и Вишата земјоделска школа- Битола. Тоа биле вкупно 16 пати. За жал, јас бев неподобен- им го 

расипував просекот во се. Овде е битен конкурсот на Земјоделски факултет- Скопје кој случајно го видов. 

Со тоа што факултетот не бара соодветен кадар во државата СФРЈ и странство, со кој ќе допринесе за 

струката и науката, кадарот на факултетот со формалните конкурски само се одржувал. Јас бев одбиен, а 

примено лицето (А.Т.) без објавен ниеден труд, никако книга. Јас се бунев, но не тужив. За вонреден 
професор не го видов конкурсот, а и за тоа никој не ми кажа. И затоа го реизберале ветеринарниот 

техничар. За редовен професор го видов конкурсот, и се пријавив. Следи мангупска постапка- промена на 

весник- не во „Нова Македонија“ туку во „Дневник“ што случајно го видов, и се пријавив. Иако не завршена 

постапката за претходниот избор, тој се избира, и јас тужив. Ветеринарниот техничар дотогаш немал 

објавен ниеден труд во нивното списание за интерни писарии. И овде има една мангупска постапка. За да 

се изигра законот, кај него се внесени неколку писарии. Меѓутоа, тие не се негови туку на пет лица. Следи 
место да има по 5 труда на 5 лица вкупно 25 труда, тие биле само 5 заеднички. Така мангупите го изиграле 

изборот а и државата - па таа технолошки во сточарството останала како во 19 век. Битно е дека тој 

немаше ниедна самостојна писарија, никаков учебник, дури беше пензионер. Ме судеше самарџија и 

затворски клучар. За ваквата состојба се исмејуваше не само правосуството туку и обвинителството и 

правобранителот. 

Следи да биде избрано лицето (П.М.) во Институтот за сточарство- Скопје. Исто така, во него бил избран и 

неговиот заменик (Б.П.) од фармата с.Радобор кој дури постана и директор- тој како директор го избрка од 

работа својот претпоставен во фармата (П.М.). Па така лицето (П.М.) сфати што значи некој да биде 
избркан. Бидејќи бркањето не го поднесе почина. Меѓутоа, лицето (Б.П.) беше ништожно во однос на 

избрканото и починатото лице (П.М.). Бркање од работа не е познато во цивилизираниот свет итн. 

Јас да бидам одбиен од истите рецезенти беше редовна пракса. Така беше избрано и личност синот на 

агрономката (З.Џ.) од Стопанска комора на Македонија. Тој во ништо не се разликуваше од претходните 

лице. Па тие биле во иста установа која не сакала вреден кадар, кој се бара низ целиот свет, туку 

внатрешен со звања и избори според методот: ти мене јас тебе...  

Со тоа што сите овде наведени личности, како и лицата (М.А. и С.М.) итн., добиле научни звања магистер и 

доктор од истите самопрогласени професори без свои научни трудови и никаква обврзаност да објават 

учебници и други наставни помагала на службениот македонски јазик сите тие да бидат избрани и 
реизбрани наставници по сите звања со за нив познатиот својствен метод ти унапреди ме мене а јас тебе, 

како и ти избери ме мене а јас тебе, застрашува. А како методот на избор и реизбор не ќе застрашува кога 

тие не се обврзани да дадат отчет што тие направиле до своето пензионирање без никаков допринос само 

паразитирајќи врз нашето сточарство, а Р.Македонија останала сточарска... држава. Па до кога ќе бидат 

вработени вакви незнајници кои неистрошени се пензионираат со добри пензии без никаква работа и успех 

во полето во кое цел работен век ништо не допринеле...?! Доста со вакви паразити, мрзи ... 

Исто се случи од истите рецензи за предметот исхрана во Ветеринарниот факултет- Скопје кој (Р.П.) 
немаше ниеден објавен труд по исхрана, дури тој ширеше невистини, азотот од урерата= мочката бил 

користен од кокошките- лаик на лаиците. Следи по општо сточарство беше избрано лице дете на 

генералниот директор на ЗК „Скопско Поле“ пропаднат студент (М.А.) без објавен ниеден самостоен труд 

по сточарство итн. 

Вишата земјоделска школа во Битола беше создадена за потребите на сточарството. Во неа наставници 

беа оние од Земјоделско- шумарскиот факултет- Скопје, а потоа се создадале свои битолски наставници. 

Тие немале учебници. Меѓутоа, еден наставник се снашол- предавањето од својот наставник на 

Земјоделско-шумарскиот факултет ги издал како скрипта, што било откриено од скопскиот наставник, и 
токму затоа таа повеќе не била издавана. Скопскиот наставник бил ценет во СФРЈ- тој своја книга никако 

не издал. 



 57 

За потребите на Вишата школа мене ме бараа од Германија- тогаш уште не беше завршен експериментот 

... Се вратив и вработив во Битола. Бидејќи ветеринарниот лекар му нанесе зло на говедарството, со 

партиска моќ постана наставник во Вишата земјоделска школа- Битола. Се објави конкурс за наставник по 

исхрана. Пакосниот ветеринарен лекар како моќник и партиски злобник издејствува јас да бидам одбиен, а 
го примија неговиот соученик од Средно ветеринарно училиште- Битола лицето (П.Б.) кој имаше завршено 

само Земјоделско- шумарски факултет- Скопје, а беше вработен во Фабриката за добиточна храна с. 

Радобор во истиот земјоделско- индустриски комбинат, инаку негов соработник. Залудни беа моите 

протести дека тој е само со завршен факултет, без ниеден објавен труд и никогаш не се бавел со наука. Тој 

во текот на неговото работење само магистрира, и си остана она што си беше... Следат да ги примат за 

наставници лицата (П.М. и С.М.) кои беа иста генерација на Земјоделско- шумарскиот факултет. Со 
ваквата кадрова политика Школата немала, нема и никогаш ќе нема наставен кадар- дури таа прерасна во 

Биотехнички факултет. Следи неговиот завршен кадар ќе биде како што школата беше виша.  

За да се види со какви гнасотии ветеринарниот лекар се служеше тој беше носител на моето исклучување 

од Друштвото за наука и уметност- Битола, што никаде и никогаш тоа не може да се случи. 

Да видиме каков бил ветеринарниот лекар, следи: Тој запишал специјализација, која никогаш и не ја 

завршил- специјализацијате е стручно звање. На мангупски начин се пријавил на магистратура. Неговите 

мангупарии не завршиле, тој успеал магистратурата да ја претвори во докторат. Бидејќи тежината на двете 

звања не се истоветни и важни, тој по пракса на мангупски начин тврдеше дека било можно истата тема да 

се пренамени за докторат, а неговото образложение беше дека во неговиот „труд“ имало повеќе проби. 
Токму овде лежи и фалсификатот: со повеќе проби истражувањето само поточно биометриски ќе се 

обработат, и тоа само тоа, ништо повеќе, и ништо инаку. И затоа јас тврдев дека неговиот докторат бил 

само факлсификат. За ова лично писмено пријавив до Виштата земјоделска школа, Ректоратот, Полиција и 

Обвинителство. Меѓутоа, за мое изненадување за моите пријави постоеше само молк, што не е дозволено. 

Истото го направив и во весник итн. Бидејќи докторатот е јавен труд кој треба да се брани и јавно, како и тој 

не смее да се крие како „таен патент“ сам за себе никако за јавноста. Па секој оној кој го одбранил тоа 
научно звање, поради неговото оспорување тој мора да го приложи својот труд на увид, или да каже каде 

се најдува тој труд, каде тој докторирал, кај кој професор итн. За жал, моќникот и мангупот никаде го 

немаше. Токму и затоа тој така си го завршил својот работен век со уште една дополнителна година како 

потребен наставник со сите звања- веројатно тој уште и сега како матрапас некаде и им предава на 

следните свои жртви- студенти... 

Носител на сите актиности останала ЗЗПК „Македонија“ со својот советник битолчанец (К.Р.). Негови 

членови биле во врска со ЗЗ „Светлост“ с. Породин- Битола во која таму бил вработен одговорниот по 
сточарство (К.П.) овде наведен како мој рецезент, вработен во Институтот по ветеринарство и професор на 

Ветеринарниот факултет Скопје. Во земјодекста задруга работел и ветеринарниот лекар за кој овде се 

говори итн. Следи тие воделе проект да создадат една нова раса меѓу фризиската раса овци и израелската 

аваси. Авторите сакале да го достигнат просекот меѓу влажната германска Фризија и пустинската 

израелска аваси, а просекот го нашле токму во селото Породин. Бидејќи тие ја изгубиле билошката врска, 

првата пропаднала поради ниска релативна влага, а втората поради висока релативна влага. Со тоа не 
успеа да создадат просечна фризиско- израелска овца која би била наша, всушност само нивна. Овие лица 

продолжија да ја одродат нашата раса овци праменка со своите соеви овчеполски и шарпланински кои со 

милениуми опстојувале на нашите услови, тие нив ги меринизирале и авасирале, со што повеќе не е 

исхраната само со трева, шума, слама... туку и со концетрирана храна која е конкуретна во исхрана на 

човекот и домашните животни (живината, свињи...) итн.  

Како се работело доказ е говедарска фарма до с. Тополчани за инает на битолчани- фармата била вдупка 

без истек..., а во близина немало услови за производство на добиточна кабеста храна- таа пропадна. И 

конечно тие подигнале фарма за куниќи во с.Љубојно, која 100% пропадна. За ова цел јас имав познавање 
од Германија, од ЗИК „ Пелагонија“ бев испратен во Унгарија- со мене беше полна колата за дневници... Во 

Стопанска комора- Скопје главен носител беше агрономот (К.Р.) и советничката во Комората агрономката 

(З.Џ.). Состанокот беше свикан за да се оди во Франција за дневници. Тие имаа испратено покана во која 

стоеше исхраната на куниќите како на говеда итн. Јас изјавив, говедо= говедо, а куниќ= куниќ, кај нас никој 

со нив нема искуство, нема производител за кафеси итн. Ова беше повод, што ЗИК „ Пелагонија“ се откажа 
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да се зафати со куниќи. Тогаш ги спречив да одат во Франција. Свикале нов состанок само без мене и 

затоа го заведоа с. Љубојно во Преспа. 

Па оваа група беше мафија- тие се носители на ширење на болести во сточарството итн. Овде е битно 

моето интервју во „Дневник“ каде изјавив дека во Свињарската фарма во с.Породин има чума. Директорот 

(Ѓ.М.) на Ветеринарниот институт се јави дека не е вистина- бев навредуван. Јас му одговоров- весникот 
мојот напис не го објави. Директорот на битолска ТВ програма, каде е носител ќерката на ветеринарниот 

лекар, со мене се исмејуваше, немало чума оти свињите се вакцинирале- токму вакцината е доказ за 

чумата. Бидејќи чума Хрватска и Србија имале, и затоа свињите ги вакцинирале, Европската заедница го 

забрани увозот на свињи од Хрватска- следи и со Србија. Со ова се потврдува, и Р.Македонија ја имал-ла 

чумата. 

Како доказ дека наведените установи не се способни да се носат со проблемите на Р.Македонија, нивните 

дејности јас самиот ги превземав во РО „ Бентомак“- Крива Паланка, Квасара- со кваско средство за 

потсирување на млеко итн. Јас досега сум објавил неколку стотини трудови и написи, како и 86 книги- види 
Баварска државна библиотека, Германска национална библиотека, Европска библиотека... и 

www.brigien.com. 

 
СТОЧАРСКО- ВЕТЕРИНАРСКИ ПРОБИСВЕТ ВО Р.МАКЕДОНИЈА 

Професорот (С.С.) од Земјоделски факултет- Скопје за потребите на факултетот ме испрати кај неговиот 

пријател проф. д-р. д-р. Херман Богнер, кој многу ја сакаше Македонија- тој во Втората светска војна беше 

тобџија во Солун, и почесто идеше во Охрид на одмор. Тој беше познат љубител на словенските народи, и 

тој нивни чеда кај него ги собираше. Тој прво беше директор, а потоа претседател на Баварскиот завод за 

сточарство- Груб кај Минхен- Германија. Исто така, и професор на Универзитетот за земјоделски науки во 

Виена- Австрија. Па Груб беше школски центар за Баварија, и таму идеа тамошни и од светот на 
дошколување. Тој таму ме прими и бев многу омилен- не знаев да одбијам работа, ме викаа девојка за се, 

и секаде во се бев вклучен. Меѓутоа, кај мене имаше еден проблем- Земјоделски факултет од Скопје не 

беше познат, ниту неговите професори. За јас да си помогнам својот индекс го преведив на германски јазик 

и како таков го заверив, со кого насекаде одев да докажам дека тоа и тоа не сме го учеле ниту тој предмет 

итн. Така јас самиот си помогнав и успеав- многу пред мене оделе во Германија, и назад се враќале. Таков 

беше и наставникот- професор (Р.И.) кој беше мој рецезент и татко на научни звања на лицата кои тој нив 

ги предлагаше, а мене одбиваше.  

Кога го напуштав Груб, се собравме и прославивме. Тогаш професорот и другите ми рекоа: колега ти овде 

се преброди и научи што никогаш дома не си го учел. Па кога ти можеш овде да останеш и унапредуваш ти 

бегаш во твојата Македонија, не можам да те сфатам- твојот патриотизам ти е побитен од твојот личен 

живот и професинален успех ?! Во право беше, јас во својата Македонија пропаднав од тиквари, кодоши, 

арамишта итн. 

По доктирањето на 04.11.1 976 во Универзитетот за земјоделски науки- Виена Австрија одма се вратив 

назад и му се понудив на Земјоделскиот факултет- Скопје од кој бев испратен во Германија во Баварскиот 

завод за сточарство Груб до Минхен. Дипломата доктор рерум натуралиум од Виена ја приложив во 
Земјоделскиот факултет за таа да биде нострифицирана. Иако СФРЈ и Австрија имале договор за 

меѓусебни признавња на дипломи, што со мојата диплома стана ? Со месеци преку половина до една 

година на секој наставен состанок таа била поставена на дневен ред, и тоа само како последна точка. 

Наставниот кадар ќе си ги разгледале точките за нив битни, а точката за мене не можела да биде на 

дневен ред- немало кворум. По многу интервенции во Виена итн. таа се нострифицира. Замислете, 

неписмениот наставен кадар на факултетот не сакал таа да ја нострифицира, а нивните дипломи биле 

само историски за вовед на некоја матурска работа. 

Бидејќи наставниот кадар никако не го ценев, отидов само еднаш кај професорот по исхрана (Ј.Ш.) само за 

една книга во повеќе томови за хранива, од К.Неринг и никогаш повеќе- кај нив немаше што да се размени 

и научи. Нивните предавања за сточарите од фармите беа наполно непотребни, дури штетни, затоашто 

наставниот кадар не се занимавал ни со струка ниту наука. 
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Магистерска работа на наставникот Димитар Поповски од Виша земјоделска школа кај мојот професор 

(С.С.) ја бранеше. Јас се чудев, бидејќи за тој стар тоа беше не потребно- тој беше пред пензија. Тој самиот 

беше оставен, никој не му помагаше- тоа било за нив понижување, а тој на сите татко можеше да ни биде. 

Јас нему му помогнав. Бидејќи тој се збуни, јас му шепотев, што професорот го одобри- стар човек кој 
најповеќе допринесе во Битола да не успее, е грев и злостор. Се убаво се заврши. За да се потврди дека 

тој беше највреден во Битола, и многу повреден од многу наставнници доктори на Земјоделски факултет 

тој издал учебник за своите студенти Говедарство на која до денес се учи- тој човек беше пример како 

треба да биде професор и педагок да воспитува млади генерации. Тој почина, а неговата книга остана. 

Како се магистрира и докторира на Земјоделски факултет- Скопје беа пример двајца вработени во ЗИК 

„Пелагонија“- Битола- од нив немаше послаби студенти. Па само од интерес на наставниот полоделски 

кадар тие магистрирале и докторирале. А што биле нивните теми, и што од нив имало полза ? Ништо ! 

Како мене ме изолираа ? Само со помош на чедата на Земјоделски факултет- Скопје. Се сакаше да се 

внесе изметот на кокошки во исхрана на добитокот, а преку претходна обработка- сушење, дробење итн. 
Состанокот беше одржан во РЗ за унапредување и развој на земјоделието на ЗИК „Пелагонија“- Битола кој 

беше носител на се во СР Македонија, каде јас бев вработен. Бидејќи тие знаеа дека јас тоа ќе го одбијам, 

тие мене ме отфрлија како соносител. Бидејќи бев присутен на состанокот, јас нив ги исмејав итн. 

Истата групација во чиј состав беше агрономот- чедото (Б.П.) на Земјоделски факултет- Скопје беше 

повикан С. Фелдерхофер од Ина- Кутина за препаратот на база на уреа и бентонит кај преживните 

животни. Состанокот беше одржан во салата на РЗ за унапредување и развој на земјоделието на 

Комбинатот, каде беа присутни од цела СР Македонија. Јас овде бев отфрлен- метод на изолирање. По 
завршувањето на предавањето во расправата се судрив со Фелдерхофер, и изјавив, тоа што го предава не 

е ново било познато кога имало војни и се појави глад кај кравите, а го подржав само за во гоењето на 

говедата. Исто така, му предочив многу неточности, и дека овде не е Африка тој така да се однесува- овде 

има луѓе кои се во тек со употребата на уреата во исхрана. Потоа тој ми се извини- така тој немислел итн. 

Во РО „Бентомак“- Крива Паланка од професорот (Ј.Ш.) на Земјоделскиот факултет беше направен проект 

за Фабрика со 50 вработени за проиводство на Урокрипал=уро кри-ва пал-анка со бентонит и додаток уреа, 

како што веќе имаше во Рафинеријата ИНА- оддел Кутина- Хрватска. Уреата служеше за производство на 

белковини во месо, млеко... кај преживните животни (говедо, овци, кози) што се врши со посредство на 
бактериите во преджелуникот. Бидејќи во наставниот кадар на тој факултет јас никако не верував, 

направив пресметки за количините на концетратот со урокрипал како да се дава чиста уреа без да има 

труење на гоениците. Агрономот (Б.Ј.), одговорниот во фармата за гоење во с.Добромири при ООЗТ 

„Новци“ на ЗИК „Пелагонија“- Битола со 300 гоеници, сакајќи да заработи повеќе- се плаќаше на прираст, 

тој одреди да се дават количини концетрат како што беше со ИНИ-ниот производ. Следи масовно труење. 

Бидејќи тоа дошло одма по хранењето, а вработените биле таму, почнало истушувањето на гоениците и 
така фармата се спаси од катастрофа. Бидејќи јас секогаш работев на писмено, јас бев слободен. Мојата 

обврска остана да го ослободам од одговорност одговорниот агроном кој ми беше и пријател- морав да 

лажам, оти си ја знаев својата работа. Препаратот се допотроши според мојата препорака, и ја забранив 

понатамошната испорака на урокрипалот. Од шоферот на РО „Бентокак“ ја дознав технологијата на 

обработката на бентонит. Тој не бил активиран- професорот се уплашил од активаторот- содата. Наредив 

ако тие сакат Комбинатот понатаму да го употребува нивниот производ, неговиот бентонит мора да биде 
активиран- се зголемува апсорционата способност на амоњакот, и нема труење. Така препаратот постана 

ист како оној на ИНА. Следи на тој мој предлог до нов производ, како на ИНА, само со бентонит за 

спречување на ацидизата и зголемување на маста на млекото кај преживарите; спречување на проливи и 

смрдеа од изметот кај сите животни... Исто така, бентонитот се користи за пелетирање на храна... Па со 

него се правеа блокови со сол... за лижење од преживари, а беа предвидени и други производи. Така ние 

од СР Македонија и СР Србија ја истиснавме Рафинеријата ИНА- оддел Кутина со свои исти производи. 

Бидејќи тие не ми исплатија, само ме изиграа..., со нив прекинав- тие 100% пропаднаа. 

Ветеринарниот лекар (Б.А.) во Фабриката за квасец и алкохол- Битола го убедил раководниот кадар од 

јагнина да се вади сирилото за потсиривање на млеко. Тие со сирилото започнале. Јас им реков, со него 

вие вршите зараза со ешерихиа коли, што е забрането за вас. Па на мој предлог врз основа на квасец- друг 

вид се направи препарат „ Кваско“ за потсирување на млеко. Со него во поголема количина се произведува 

тврдо сирење. Тој препарат масовно се употребува се до денес. 
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Бидејќи јас од сточарско- ветеринарните установи се им преземав, ме мразеа и ми се одмаздија.  

Следи, пријавувајќи се на конкурсите, само заради мене, нив ги растураа- недозволена самоволност. 

Редовно пишував во „Нова Македонија“... дека на ниско стручно ниво по сточарство, ветеринарство и 

полоделство... е наставниот кадар од Земјоделски и Ветеринарен факултет- Скопје со своите институти, а 

како и Вишата земјоделска школа- Битола. Посебно за сточарско- ветеринарнскиот пробисвет кој со своите 

идејни проекти за се и сешто го уништо сточарството. 

Следи идејни проекти беа правени и од советници од Стопанска комора на Македонија. На состанокот  во 

РЗ за унапредување и развој на земјоделието на ЗИК „Пелагонија“- Битола каде бев советник по 
сточарство на Комбинатот со Скопјанецот дојде и агрономот (С.М.). Тогаш го увидов ниското стручно ниво 

по сточарство кое постоеше во СР Македонија. 

За проектот во Свињарска фарма во с. Породин за доен период од 14 дена со А- фаза кафези кое беше во 

истражување во Германија, и одбиено, а само во фармата предложено со проект од агрономот (К.Р.) и 

прифатено од одговорниот агроном (К.П.) на ЗЗ „Светлост“- с. Породин, подоцна во состав на ЗИК 

„Пелагонија“. Заради неиздржаноста на проектот смртноста на прасињата до нивното доодгледување беше 

многу висока, а и во гоилиштето кое беше бункер систем производните резултати беа многу лоши итн. 

Генералниот директор (Ј.В.) оформи комисија, во која јас бев член. Бидејќи идејниот проект на агрономот 

(К.Р.) го одбив, се оформи втора комисија без мене. Следи проектот да се реализира со 21 доен ден на 
прасињата- овде проектантот (К.Р.) се коригира. Меѓутоа, направи друга грешка и боксовите на маториците 

тој ги направи мали, порадишто во боксовите за маторците немаше доволен простор тие таму да живеат- 

тие нив не ги собирааше. Па тој беше потполно лаик... Тој направи и други грешки, што не е предмет на 

расправа. За ова пишев во „Нова Македонија“. Следи надѕорниот орган, кој требаше да ја надгледува 

реконстукцијата на фармата, тој кога дојде неа за првпат да ја посети, таа не знаеше каде се наоѓа. Ова 

било договорно, затоашто не се сакало да се провери ништо за текот на реконструкцијата како и за 
градежните материјали каде се употребени за градба и дали сите биле наменски во фармата итн. На ваков 

начин исто беше и при градба и реконстукција на други фарми- корист имаше Главникот во ООЗТ-ето. 

Следи нова комсија за нова фарма, во која беше член и агрономот (Б.П.) и др. Неа ја составиле за исхрана- 

мој дел, агрономот (Р.Л.) технологијата..., а агрономот (Б.П.) напишал само пола страница- па тој и ништо 

не знаел итн. Агрономот (Б.П.) магистрирал и докторирал на Земјоделски факултет со наставникот (Р.И.) и 

други. 

Бидејќи за докторат било потребно кандидатот да има објавено најмалку два научни труда, членот на овој 

сточарско- ветеринарски пробисвет лаикот по сточарство ветеринарниот лекар (Б.А.) имал објавено еден 

негов тн.труд за говедарската фарма с. Радобор во состав на ЗИК „ Пелагонија“- Битола. Тоа било за 
неговиот зафат во фармата со чврсти лежишта без простирка со слама и течно изѓубрување. Ваквиот негов 

тн.труд тој го изложи на советувањето по говедарство кое беше одржано во салата на Општинското 

собрание на Битола. Тој во него читаше се најповолно, со лаги итн. После неговото изложување се јавија 

со расправа агрономи од другите фарми во СР Македонија, и сите тие него го нарекоја лажго итн. За та се 

потврди дека тој не ја кажуваше вистината е доказот што неговото изложување немаше биометриско 

пресметување за да се види дали неговото предавање е потврдено и докажано. Бидејќи во тоа негово 
испечатено предавање немаше никакви пресметки, тоа 100% беше произволно, непотврдено и лажно. Ова 

се потврдува дури и со доказот што фармата беше реконструирана во класичен систем со простирка слама 

и чисто изѓубрување. Ова беше благодарејќи на мојот објавен труд за истата говедарска фарма во 

„Сточарство“- Загреб, од кој неговиот помошник и заменик агрономот (П.М) го препиша и си ја состави 

својата магистерска работа. Бидејќи на ветеринарниот лекар (Б.А.) неговото предавање било само обична 

неиздржана писарија, таа не била научен труд за тој да се признае за право за докторат. Слично било и со 
неговиот втор тн.труд кој не бил проверен и потврден- па ветеринарниот лекат бил само мангуп. Од 

изложеното се потврдува дека неговиот докторат со кој тој со децении предавал бил само фалсификат.  

Кога на 04.11.1976 докторирав во Виена ја прочитав и потпишав заклетвата дека ако се служам со 

невистини и лаги ќе ми биде одземен докторатот. Бидејќи ветеринарниот лекар (Б.А.) немал никакви 

научни труда, а наведениот бил само обична лага, а другиот не проверен итн., тој немал право да мисли да 

се пријави за стручно (специјализација) и научно (магистратура и докторат) звање. 
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Како се прават прооекти еве еден пример со проектот за говедарска фарма за с. Сапотница- Демир Хисар 

од професорот (Р.И.) по говедарство. Па тој бил само школски за настава без економски ефекти и никаква 

банкарски пресметки за кредитот и неговото отплатување. Следи фармата не се подигна итн. 

Ветеринарниот лекар со своите колеги ветеринари од Ветеринарниот институт- Скопје се носители на 

злото, кога тие си дозволувале во државава да се увезуваат болни од леукемеија (леукоза) крави и јуници, 
на земјите им ги чистеле болните стада. Па таквите болни грла ние ги ликвидиравме. Само со такви 

ѕверови ние останавме без крави- до денес се уште купуваме. Се виновни и за ширењето на бруцелозата 

кај овците, чумата, ауецки... кај свињите и други болести. Тие ликвидирале фарма со 200 овци фризијки и 

2000 израелски овци аваси. А и други фарми. Тие само за да заработат, иако немале видено куниќи, фарма 

со 2500 мајки родилки во с. Љубојно- Преспа подигнале. Бидејќи тие ништо не знаеле, 100% породените им 

скапале, па умреле. 

Во „Дневник“ изјавив, дека во Свињарска фарма с. Породин има чума, и затоа свињите се вакцинираат. 
Директорот (Ѓ.М.) на Ветеринарниот институт- Скопје се јави до весникот, и изјави дека нема чума... Јас 
испратив предмет со кого потврдував дека има чума, која е забранета во Европа, а тој со своите колеги ја 
лажат државата- за да заработат свињите ги вакцинираат. Меѓутоа, за жал на државата овој мој предмет 
во весникот не беше објавен- јас со лаги бев „победен“, а губитник беше како секогаш само државата. Исто 
така, тој во битолската телевизија, чиј сосопственик е ќерката на ветеринарниот лекар од Вишата 
земјодекска школа- Битола, ме навредуваше и понижуваше се само за интерес, а само на штета на 
државата- ваквите ѕверови од душата ги мразам. Кога Хрватска ја примија во Европа, свинското месо од 
неа е забрането да се извезува. Па истиот проблем е со Србија. Следи само Македонците (ќе) страдаат од 
овие македономрсци. 
Па истите се виновни за ширење на стафилококозата кај потрошачите преку свинско месо. Следи од 
Свињарската фарма од Куманово во Квасарата- Битола за заболат преку 24 потрошачи на свинско месо и 
од Свињарската фарма с. Породин преку 100 луѓе во ЗИК „Пелагонија“, од кои две жени тешко- утерус, а 
Ветеринарниот факултет редовно се служи со лаги (М.Д.)- едната жена сопруга на наставник на факултет 
во Битола почина од рак. Пак, свињите биле купувани преку Синдикатот. Токму и затоа и тој бил вмешан 
итн. 
Во 1984 година во СР Македонија од Фабриката за добиточна храна с. Радобор имаше организирано 
масовно труење на добитокот со запрашена пченка со жива, а преку сточарските производи луѓето. Јас 
пријавив. Пак, против мене беше Ветеринарниот институт... и Минстерството (Комитетот) за земјоделство- 
власта. Тоа се заташка, а по правило се користи запрашена пченка во исхраната. Таа пченка беше 
карантинска од САД  увезена во Хрватска и Србија. Тие неа ја запрашија со жива. Кога се дозна дека таа 
не смее да се посее, се употреби за добиточна храна во Јужна Србија и СР Македонија. Па ништо не е 
случајно што се случува со нашиот македонски народ- тој немал вредност само поради наши изроди. 
Скоро по правило има труење од афлатоксини и фузариум од пченка купена од Србија со долга вегетација 
собирана во зима и напролет. Од фузариум во Свињарската фарма с. Породин често забележував кај 
прасињата доенчиња вулвовагинитис... што се заскриваше од Ветеринарниот институт- Скопје или тоа не 
го знаеле. Со замена на пченката со наш јачмен и додавање антибиотик за 14 дена изчезнуваше појавата... 
Бидејќи јачменот е незаменлив во исхрана на свињите, за нив мора да се произведува јачмен во државава, 
а таа не е за пченка и пченица. Мора да се вратиме на производство на наши култури (јачмен, ’рж, овес...) 
од што народот живеел, да не постанеме зависни од увоз на семиња и да се забрани генетски променети 
храни. 
Ние потребна независна контрола, а не зависна од Ветеринарниот факултет- Скопје. Тој на мангупски 
начин дури ги презеде сточарските дејности матичното книговодство, исхраната со нејзината контрола итн. 

 
КОРУМПИРАНО ПРАВОСУДСТВО, АНТИДРЖАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО И НЕНАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Одма по докторирањето во Виена- Австрија на 04.11.1976 одма се вратив дома, и се пријавив на 
Земјоделски факултет- Скопје откаде бев пуштен во Баварскиот завод за сточарство Груб кај Минхен- 

Германија. Бидејќи тој им припаѓал само на вработените, јас се пријавив во Трудот (Заводот за 

вработување)- Битола. Во Трудот бев тотогаш како прв единствен доктор на наука без работа. Во него бев 

од ноември 1976 до 20.01.1977 без работа- во ЗИК „Пелагонија“ не ме сакаа- се пријавив кај генералниот 

директор (Ј.В.) кој бараше од директорите на ООЗТ-ината да ме прифатат- никој не сакаше да ме прифати. 

Па на 20.01.1977 ме прими директорот на ООЗТ „Новаци“ агрономот Ристо Лулевски и тоа во Говедарската 

фарма во с.Логорди на ООЗТ „Новаци“..  

Во ООЗТ-ето беше пракса, раководниот кадар да зема кравјо млеко од фармата, и тоа колку што сака. 
Прво што се направи, се забрани крадење на млеко. Се појави неподобност кон нас од казнетиот кадар, 

затоашто тој не можеше повеќе да зема безплатно млеко и за своите соседи. Меѓутоа, продолжи да се 

колат телиња чии бутови му беа доделувани на раководниот кадар, а на краварите ребрата. Бидејќи ова се 
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спречи, се снајдоа- почна да се крадат телиња, а крадените телиња беа пријавувани како украдени. 

Бидејќи секое теле е со своја кожа, ние баравме на умреното теле да се одере кожата и таа приложи како 

доказ за смртта на телињата. За кратко време повеќе не се крадеа телињата- сите беа на број. Масовно 

имаше надување и умирање на телина и тоа само од пресно несозреано луцерконо сено кое создава многу 
киселини како предуслов за гасови и надув, што се спречи... Додека ова го спроведив имав проблеми, 

ветеринарниот кадар тврдеше дека тоа било од гливици итн. Конечно тој се убеди за пресното сено. 

Ристо Лулевски беше голем работник и чесен, никако кодош, и затоа тој мораше да пропадне- го смена 

директорот (Вангел Гагачев) по земјоделие од директор на ООЗТ „Новаци“, а благодарејќи на агрономот 

Ј.В. тој беше поставен како советник. Дојде време Ристо Лулевски да бара помош- работа за синот кај 

генерален директор Вангел Гагачев. Иако за синот и други имаше празни места, Вангел Гагачев го одби, и 

синот падна под депресија и тој самиот си се обеси... Вангел Гагачев беше личност, кој го гледаше само 

личниот интерес, ништо за кадарат и другите вработени. 

Од април 1977 година се префрлив во Свињарска фарма во с. Породин, а од 01.01.1978 година во РЗ за 

унапредување на развој на земјоделието до с.Новаци, каде бев советник по сточарство на Комбинатот. 

Се саложував да се користи цвиката од Старата Млекара во Битола во исхрана кај свињите, која се 

истураше во каналите. Требаше да се почне за да се убедат од нејзиниот ефект, а потоа да се одреди и 

соодветната цена. Од директорот се побара 5 динари на самиот почеток, во која ќе се тураше и вода со 

цена 5 динари по литар, отпадна заложбата, и понатаму продолжи таа да истекува низ каналите... 

Пивскиот троб се до 1977 година не се прифаќаше- тој се фрлаше во каналите. За него се тврдеше дека 4 

кг троб биле рамни на 1 кг јачмен- 1 кг. јачменот бил поефтин од 4 кг. троб. Меѓутоа, тробот е за млеко но 

никако јачменот, а кравите се држат за млеко и теле. Оспорувањето на тробот беше дело на магистерот 

(К.П.) и други наведени во моите претходни написи- секаде се исти лица- иста банда. Тој го внесовме во 
истата фарма. Следи за првпат во Р.Македонија во 1978 година беше користен пресен пивскиот квасец и 

тоа безплатно во исхрана на кравите во говедарската фарма во с. Логоварди од ООЗТ Пиварата  при ЗИК „ 

Пелагонија“- Битола. Исто така, за прв пат во 1977 година беше употребен лист и глава од шеќерна репа за 

исхрана на говедата во пресна и силирана состојба, а следната 1978 година беа силирани неколку 

милиони кг лист и глава од шеќерна репа. Од љубомора и завист зафатите со квасецот и листот и коренот 

пропаднаа... Пак, селанецот се научил да го користи листот и главата од шеќерна репа. 

Следи организирано не сакаа да ме примат во комунстите, оти се плашеа да не напредувам. На сила 
издејствува директорот да бидам примен како член на СКМ, но до крај не бев подобен- не ми беше 

понудено ниедно раководно место, оти се плашеа да не ги засенам. Така се одржуваа само неподобните 

кадри, а членството во СКМ беше за мене само формално. 

Овде се објаснува како ЗИК „Пелагонија“ го распадна и го уништи лицето Вангел Гагачев, неработник- 

мрза... 

Комбинатот беше југословенски рекордер во производство на шеќерна репка, пченица итн. Бидејќи се 

смена власта во СР Македонија, падна Крсте Црвенковски и дојде Лазар Колишевски, се смена кадарот во 

Комбинатот со агроном Гога Петковски и дојде агрономот Јован Велев. Негов заменик за земјоделие ОК 

СКМ го назначи магистерот Вангел Гагачев со својата селска династија и роднини штетник и безвредник. 

Неколку пати се намалија приносите на сончогледот, шеќерната репка, дури му замрзна пченицата итн. 

Шеќерната репка ја остави несобрана, и ја заора- саботажа- објавен труд во „Сточарство“- Загреб итн. 

Неговите пријатели и колеги ја внесле запрашената пченка во исхрана на добитокот- главниот бил сточар 

со завршен Земјоделски факултет- Скопје, оддел сточарство, а специјализирал семепроизводство. 

Вангел Гагачев го уништи сточарството, лозарството, овоштарството дури полоделството. Тој се што 

започна, се 100% пропадна. Такви беа хмељот, тутунот со сушарите... Тој остана пакост за Комбинатот. 

Тој го уништи кадарот на југословенскиот рекордер; тој уништи многу семејства, повеќе агрономи ги умре; 

тој поставуваше само тиквари, кодоши и доушници, кои се му спроведуваале самиот да се одржи. Се што 
тој работеше беше само кадарот да го шета на несоодвтни места, одржувајќи се самсебеси. Следи тој го 

уништи ЗИК „Пелагонија“- Битола водителот на земјоделството и сточарството во СР (Р) Македонија. 

Бидејќи тој беше неспособен, после приватизацијата Комбинатот од него да го презеле туѓинци- не 
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Битолчани, со што повеќе нема битолски комбинат- истото се случи и со „Лозар“... „Жито Битола“... Токму и 

затоа Битолско Поле постана поле на лица кои живеат во Скопје, кои Битола ја плачкаат. Па Битолчани 

бегаат од Битола во странство, дури на печалба во Скопје што е само трагедија на Битолчани. Да не се 

изуми во Македонија имаше само три града: Солун, Битола и Охрид- Битола беше поголем од Белград, и 
само аеродромот во Битола имаше дренажа итн. Токму на ваквата традиција беше наследство на ЗИК 

„Пелагонија“- сега пустиња... од пусти луѓе кои никогаш немале врска со Битола, и никогаш ќе немат итн. 

Јас за немакедонско работење во Комбинатот испраќав протести во Скопје и Белград. Следи јас да бидам 

поставен на дневен ред на Синдијатот- за мене расправале сите структури на Комбинатот, а таа задача ја 

спроведуваше еден шумар (Тошо)- од мојот предмет беа поцртани делови кои треба да се читаат. Цел им 

била да ме направат неписмен. Радозналите кога го видоа оригиналот сфатија дека Шумарот не бил чесен 

како сите структури, што нему  му го укажав. Сите тие биле ѕверови на својот Комбинат и својот македонски 

народ.   

До сите надлежни во Скопје- СР Македонија испраќав предмети дека во ЗИК „Пелагонија“ се работи 
нестручно и и се нанесува штета на државата. Бидејќи сите тие не се огласија, протестирав до ЦК СКЈ 

Белград во кого имаше Словенци, Хрвати и други. Од таму беше испратен предмет до мене на адреса на 

Комбинатот. Писмото беше отворено, предметот беше одземен, а јас го добив само пликот. Следи поново 

да се јавам до ЦК СКЈ- Белград, и ја добив копијата во која стоеше оправданиот протест против кадарот кој 

Комбинатот го водеше во пропаст. 

Дури пишев во „Нова Македонија“ дека нашето земјоделско производство е на ниско стручно ниво... 

Па тој прв го распаднал ЗИК „Пелагонија“ во индустриски капацитети и земјоделски дел ЗК „Пелагонија“. 

Како секој граѓанин со право на избор и реизбор, во 1990 година поднесов документи за генерален 

директор. Јас за тоа поднесов и развојна програма која е основа според која се врши избор на раководно 

место, а за Вангел Гагачев како партиски моќник таа не била потребна. Самоволно него го избрале. Јас 
тужив. Бидејќи за Правосуството имало само една странка во спорот и тоа само моќникот, следи јас го 

изгубив судскиот споре. Така овој лаик и никаков работник го уништо Комбинатот. А како тоа не ќе биде 

кога тој во Задругата на земјоделскиот факуктет с. Лажец ништо не работел и ништо не постигнал. За 

потврда дека тој бил неспособен, него му беше раководител лице со средно земјоделско училиште. Па 

токму и затоа тој агрономскиот кадар го уништи, за него беа битни лица со средно земјоделско училиште и 

Виша земјоделска школа, дури биолози го водат рибарството, кои таков предмет никогаш и не учеле. 

За да се потврди дека Р.Македонија има земјоделство како во 19 век, во неа нема реонизација- реон 

најдобар за говедарство бил/е битолско- да биде центар, што важи и за друго. Под ХМС „ Стрежево“ не се 
произведуваат високо доходовни култури со наводнување (шеќерна репка, добиточна храна...) туку 

екстезивни многу ниско доходовни култури без наводнување (пченица, јачмен, маслена репка, 

сончоглед...), со што системот се прави неоправдана инвестиција. И на сметка на битолско се развиваат 

другите делови- вкупна штета за државата. 

Освен добиточна храна (пченкова силажа на цело растение- по ха се произведува повеќе енергија и 

белковини) да се произведува шеќерна репка (стебло за замена на пченка кај свињи... и корен и лист за 

преживари) и соја која како и другите култури захтеваат повисока релативна влага во воздухот, што 
постоеше кога имаше Битолско Блато до 1963 година- од него со милениуми населението опстојуваше од 

риба по 2  тони/ха..., птици, трска итн. Бидејќи во Битолско има повеќе илјади хектари солени површини, 

кои се слабоплодни, тие да се повратат со обновување на Битолското Блато во рибници, развивајќи го и 

турзимот во Битолско... Комбинатот да има најмалку една крава по хектар под ХМС „ Стрежево“, значи 

20.200 крави, дури и 60.600 крави, а тој нема да има ни 5.000 крави... Така место од Комбинатот да живеат 

преку 5.500 семејства како во 1976 година, од него ќе живеат 650... семејства. Од начинот на приватизација 

најбогатата Битола си постанала најбедна... 

Бидејќи Комбинатот е најголем производител на млеко, тој мора да има своја млечна индустрија, а не од 

битолското млеко да заработуваат други градови: Струмица итн. Исто така, тој треба да има и Кланица... 

Значи, ЗИК „Пелагонија“ беше југословенски рекордер по полоделско производство со повеќе признанија...  

Следи по налог на ОК СКМ- Битола да биде назначен директор по земјоделие нивно лице Вангел Гагачев- 

македономрзец... Па тој на Комбинатот му го уништи сточарството, овоштарството, лозарството итн. Се 
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што тој започнал се уништил. Потоа како функционер на СКМ постанал генерален директор. Следат 

протести од ООЗТ „ Шеќерна фабрика“, ООЗТ  „Новаци“ итн. сите против него тој да си оди од Комбинатот. 

Имаше мноштво кривични пријави како и други многу нешта. Тој понатаму останува како генерален 

директор, дело на власта и органите а против вработените на Комбинатот чија сопственост тој бил- 
потполно државно дивјаштво. Па токму и затоа само тој прв го распаднал Комбинатот. И останал само 

земјоделскиот дел- ЗК „ Пелагонија“. Како лаик за земјоделско производство тој го доуништил Комбинатот. 

Со приватизацијата вработените ги избрка од работа, Комбинатот се доуништи и тој се оплачка. 

Тој уништи се што беше напредно и вредно во Комбинатот- тој него го направил земјоделска задруга за 

производство само на пченица, јачмен, сончоглед, масленарепка, нешто пченка- ништо друго. Овде освен 

пченката за зрно и добиточна храна се е екстезивно и ниско доходовно, дело само на тиквар во душата. 

За да се потврди дека него не го инересирало струката тој ја уништи РЗ за унапредување и развој на 

земјоделието, која беше носител на се во струката, мене како најобразован и најстручеб оттаму ме избрка 

и по казна ме испрати во Свињарска.фарма с.Породин. Исто така, тој избрка и други, а од нив беа лица кои 
Комбинатот го создавале. Од нив многу поразболе, и од нив проумре. Па тој бил душевна растроена 

личност, подржуван од битолските структури ОК СКМ, ССРНМ, Синдикатот... сите бандитски установи. И 

затоа во овие бандитски структури беа судии, обвинители и правобранители.  

Овде само еден пример: кога во ООЗТ „Нов Живот“ с. Кременица беше поставено граната во печката, 

вројатно да биде убиен Вангел Гагачев, загинал друг... Се јави еден судир на состанокот на СКМ со еден 

Велико-Албанец, мој сосед, кој ми се закани со смрт... Одма собрав докази- потписи од присутните, и од 

него доказ со потпис дека ми ги гарантира животот- јас победив, а изгуби македонскиот народ.... Против 

мене беа овде сите наведени структури- бандити, и Судот со молба да ја повлечам тужбата... 

Бидејќи јас бев против селската династија на македономрзецот Вангел Гагачев, неговите приврзаници со 

исто потекло ми се закануваа. Таков беше и Хитлерот, најгнасниот заканувач... 

Во 1990 година имав напис во „Нова Македонија“ за Драган Богдановски. Оттогаш бев познат како ВМРО-

вец. Бидејќи прва партија беше Лига за демократија, а таа беше за конфедрација, бев нејзин член и за неа 

претседател во Битола. Секретарот на партијата ми јави дека партијата ќе оди на избори со партијата на 

Анте Марковиќ кој беше за чврста федерација, јас се повлеков. 

Пак, во ВМРО- ДПМНЕ пристапив пред првите избори. Мојот тетин ме советуваше да не му пристапувам на 

таа партија, затоашто не е време, и многу ќе страдам- беше во право. Тогаш дознав дека за мене е 

кодошено во Полицијата- во досијата. Следи јас изгубив на првите избори минимално. 

Вагнел Гагачев ме ликвидира од РЗ за унапредување и развој, а во Работничкиот совет во мое отсуство по 

повод на мојата жалба за моето преместување говорела најлошо за мене јас сум бил лаик, неработник... и 
тоа Горица Котевска, сопругата на пратеникот на ВМРО- ДПМНЕ Ѓорѓи Котевски. Замислете, на најслабиот 

студент на Земјоделски факултет- Скопје Горица Котевска и платил Вангел Гагачев таа таму да магистрира 

и докторира: траги-комедија. 

Вангел мене ми монтира дисциплинска мерка престанок на работен однос во Свињарска фарма. Во 

Комсијата беше лице до технички директор, кој му го презеде станот од една ветеринарна техничарка за да 

биде против мене; Внукот на агрономот (Ј.В) пијаница беше раководител на сточрство во ООЗТ „Светлост“ 

с. Породин, а поради мене тој постанал директор по сточарство. 

Бидејќи знаев дека Вангел Гагачев е душевно болен човек и ќе ме избрка, испратив предмет до 

Претседателот на Извршниот совет на Р.Македонија. Тој ја задолжи Трудовата инспекција, која утврди дека 

нема докази и факти дека тие сум ги сторил. Од 20.05.1991 останав безработен однос. 

Тужив во Судот за здружен труд, а предметот го презеде Општинскиот суд Битола. Предметот му го 
доделија на судијата Стево Караманди, што се гледа и според бројот на предметот: П.бр. 987/91-2. Бидејќи 

Стево Караманди го познавав го замолив да ја побрза постапката. Тој ми рече, бидејќи ми се нареди ти да 

го изгубиш спород, јас се откажав- предметот ќе го добие друг судија. Судија беше Васко Радевски. 

Сведоци против мене беа внукот на агрономот (Ј.В.), раковдителот на Свињарска фарма на работно место 

земјодекски техничар (Д.К.) пијаница, работник неписмен- незнаеше да се потпиши и пијаница. Овде е 

битен еден сведок работник (Петар), кој на судијата му призна дека се е лага и дека му рекле мора се да 
кажува против мене, дури и што да кажува. Исто така, и јас имав сведок еден агроном (Б.К.) и еден со ВШС 
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вработен како ветернарен техничар (Р.Т.). Судијата донесе одлука во моја полза, и да земам личен доход 

се додека не заврши спорот. Следи таа одлука ја укина Окружниот суд, и предметот се врати назад. 

Без мое знаење и образложени беше променет судијата, и беше именован друг судија Благој Доновски- тој 

беше затворски клучар, борците нему му завршија факултет, и прекутрупа дојде до општински судија, дури  

и преку втора прекутрупа врховен судија, иако тој не знаеше да напише одлука. Во неговата одлука имаше 
само една странка- тужениот. За него важни беа само сведоците на тужениот, ништо мое и ништо од моите 

сведоци. Никаде го немаше предметот од Трудовата инспекција без докази и факти дека сум ги сторил. 

Скратувам: судскиот спор морав да го изгубам. Бидејќи ова ми беше познато, побарав помош од Милојко 

Ангеловски директор на РО „Бентомак“- Крива Паланка каде имав свои производи- тој да го замоли Тито 

Петковски да ми помогне. Исто така го замолив Наќе Стојановски. Одговорите беа кратки: ти како член на 

ВМРО- ДПМНЕ мора да изгубиш- и изгубив тесно 7 : 6.  

Бидејќи ваков бил резултатот од 13 одлуки/пресуди/решенија (7 : 6), се потврдува, 100% било монтирано. 

Па судскиот маратонски процес беше политички- бев член и кандидат за пратеник од ВМРО-ДПМНЕ, кој 

траеше од мај 1991 до ноември 1996 година- да се измачи тужителот за тој да умре. За побргу да се 

заврши судскиот спор, ми го поткупија адвокатот Ицко Димовски- тој жалбата ја закаснал само за еден ден 

да го изгубам спорот. Јас како неука странка и самиот се жалив до Врховниот суд, враќајќи го предметот во 
првобитна состојба. Мојот предмет во Врховниот суд со години го криеше врховниот судија Вангел Гагачев, 

првиот братучед на генералниот директор Вангел Гагачев на ЗИК „Пелагонија“. Судијата Вангел Гагачев 

бил проголасен кодош, а како таков тој постанал и окружен судија. Па тој со својот брат судија беа 

соносители на мојот монтиран судски процес со кого јас бев ликвидиран. Браќата беа поврзани и со мојата 

тужба против Вангел Гагачев со кого бевме двата на конкурс за генерален директор на Комбинатот- јас 

тужив затоашто тој не поднел програма за развој на Комбинатот, што беше основ да се врши избор на 
директор ... Овде е битно што при донесување на одлуката во Врховниот суд сите судии не гласале исто, 

соопштено од еден судија од судскиот совет кој гласал за мене. Бидејќи сите не гласале против мене, се 

потврдува дека судскиот процес бил 100% монтиран. Еве го и конечниот доказ- одлуката на Врховниот суд 

била тринаеста по ред, а јас изгубив тесно: од вкупно 13 одлуки (решенија) изгубив 7 : 6. Па ова е срамота 

и грев. 

За да се потврди дека судскиот процес 100% бил политички и монтиран, јас уште на почетокот на 

дисциплинската мерка престанок на работен однос поднесов претставка до Претседателот на Извршниот 
совет на Р.Македонија. Па тој ја задолжил Трудовата инспекција- Битола. Таа му поднела извештај на 

Кабинетот на Претседателот (академик проф. д-р. Никола Књусев), дека нема докази и факти дека јас 

нешто сум сторил. Дури предлогот што го дадов за посебно ООЗТ Свињарска фарма да се оддели од 

земјоделското ООЗТ „Светлост“- с. Породин не е престап- јас сакав да ја спасам фармата. Па таа ја 

ликвидирале итн. И конечно, со тоа што тое од сите судски одлуки предметот на Трудовата инспекција не 

беше наведена, дури тој беше изгубуван, а јас на секоја нова расправа него поново го приложував, многу 

говори за се- дисциплинската мерка била 100% политички маратонски монтиран судски процес. 

Кога започнал да работи Народниот правобранител, поднесов свој предмет. Кај Народниот правобранител 
ме прими една Албанка, оштетена на образот..., и таа ми рече: предметот на Никола Кљусев бил само 

политички- таа сега е во Владата. Во нејзиниот предмет стоеше дека губењето на работен однос не било 

човеково право- всушност тоа било најосновно човеково право. Предметот го потпиша Претседателот на 

Народниот правобранител Бранко Наумовски. Тој потоа постанал дури и Претседател на Уставниот суд, па 

следи да се пензионира. Бидејќи од него за мене немало поголема свиња, се додека тој беше во 

Народното правобранителство и Уставниот суд, тие биле најголеми свињарници.  

Во „Дневник“ имаше со мене интервју. Тогаш соопштив дека јас ја тужив државата во Стразбург- тогаш бев 
прв Македонец кој се жалел во Стразбург за корумпираното правосуство, антидржавно обвинителство и 

ненанроден правобраниел. Исто така, изјавив, во Свињарска фарма има чума. Од Судот за човекови права 

до мене беше испратено писмо со судскиот материјал. Меѓутоа, писмото стигнало само до Скопје, во 

поштенско сандаче на госпоѓа, вработена во ЗОИЛ „Македонија“. Бидејќи таа за мене прочитала во 

„Дневник“, телефонски ме пронајде- јас писмото го зедов од нејзиното работно место. Во Стразбург 

барањето не се прифати: Р.Македонија дотогаш (април 1997 година) не била потписник на конвенцијата и 
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поминале 6 месеци од последната одлука на Врховниот суд. Ова ми беше познато. Бидејќи кај нас немаше 

таков правобранител, мислев дека неговиот датум ќе се смета за нов датум.  

Во следните избори бев предложен за министер по земјоделие. Меѓутоа, сопругот на Горица Котевска 

пратеникот Ѓорѓи Котевски за да не бидам јас, предложија и друг. Расправајќи се за нас двата, нивна игра, 

во Скопје го избраа наставникот Владимир Џабирски чија мајка беше битолчанка Зора Џабирска од 

Стопанска комора на Македонија- за неа пишев во претходните написи. 

За да се потврди дека правосудството останало да не биде правосудство, за половината година за која 
добивав личен доход го изгубив спорот итн. За таа половина година не добивам минал труд итн. Со овој 

навод се потврдува, Правосудството и ЗК „Пелагонија“ здружено работеле јас да останам и без пенизија. 

Па јас дури останав без пензија- имав помалку од 15 години работен стаж во ЗИК (ЗК) „Пелагонија’“-Битола.  

Иако мојот првбратучед (Б.С.-З.) во Демир Хисар, со кој претходно сакале да инвестираат за пилана еден 

Демирхисарец од Германија и еден Кавардарчанец- шумар, цели осум години го убедував заедно да 

произведуваме добиточна храна како ортак со мене- доктор сум на исхрана на животни, а тој 100% лаик.... 

Бидејќи се беше договорено од мене, тој само од една живинарска фарма од с. Породин заработил преку 

400.000 ДМ. Меѓутоа, тој бил многу алчен и неблагодарен човек..., па 100% ме изигра и затоа 100% самиот 

си пропадна. Не само тоа, дури тој ништо не ми доплати за мојот пензиски стаж. Следи се што било 
изградено вон шталата во с. Доленци која беше од селската задруга се беше само негово дело, и затоа се 

ќе биде само бетонско- метална гробница. Благодарејќи и само на Германија каде работев како научен 

соработник 4 години со тој германски стаж исполнив над 15 години и тек тогаш можев да се пријавам во 

Заводот за вработување- Битола за да можам добијам некаква си пензија- таа е минимална само 42%.  

Следи заклучокот, јас во Р.Македонија сум уништен и понижен само од тикваришта, кодоши и арамишта 

протов кои целиот свој живот сум се борел. Па тиквар=тиквар, кодош=кодош и арамија=арамија никако 

инаку нитуи друго. 

За да се потвтрди дека не сум пробисвет како што биле лицата наведени во моите написи и во овој напис, 

во Баварската државна библиотека на мојата каталог страна е и еден писател, како и на други  32 туѓи 
труда за ...Борис Трајковски..., а во Европската библиотека се сите македонски писатели и академици.. 

Следи јас таков каков што сум, кај мене се внесени македонски претседател, македонски личности... 

Следи прашањето: само до кога нас ќе не ценат други, а самите меѓусебно ќе се истребуваме ?! 

Повеќе за насловот во уништување на авторот и земјоделството во предметите 1 до 9 во www.brigien.com. 

ДОПОЛНА необјавена на ФБ- страниците: На мојата тетка, сестра на мојата мајка, и обеќав дека на 
нејзиниот син мој прв братучед Борис Стојчевски-Зенго во се ќе му помогнам- редовно го влечкаа по 
судови. Ама прво јас нему му помагав тој да положува испити во Вишата земјоделска школа- Битола 
и така тој неа ја завршил. Јас имав свои производи во РО „Бентомак“- Крива Паланка; најглавен беше 
оној со уреа во исхрана на преживни животни; потоа и активиран бентонит во исхрана на добитокот; 
блокови на сол направени со помош на 2 % бентонит; беа превидени и други производи итн. Имаше 
врска и преку Агенцијата за патенти. Бидејќи бев останат без работа, а јас повеќе немав средства за 
живеење, се реши тие мене да ми платат. Со мене беше и Борис Стојчевски- Зенго. Се изненадив-тој 
предложи, мене да ми се плати преку него- тој ги пласираше моите производи и бентонитот. Тој беше 
во употреба на ливниците, со кого се правеа калапи за нивните ливови- после лиењето на блоковите 
... врз нив се пушта вода, бентониот бубри, се распаѓаат калапите, и остануваат самите ливовите. 
Бидејќи Зенго ништо не ми исплати, повеќе тој не беше трговец за РО „ Бентомак“. Тој кај мене се 
побуни, јас него го излагав и нему му реков: јас ништо не знам. Ова беше со цел тој да ми плати. Кај 
него тоа не постои- за него има само давај давај како најнеобѕирен. Еве ги доказите. Другиот ден по 
смртта на мојата мајка во февруари 1999 година тој ми ги побара парите за гробот на мајками. Оваа 
е 2015 година тој парите не ги враќа, а ги зеде назаем само за 10 дена. Исто така, ми ја зеде колата 
Југо- 45 за исто толку дена со цел да се поправела неговата кола, под услов тој да плати за нејзината 
поправка- колата кај каросеристот растурена седеше со години. Конечно се поправи колата. Бидејќи 
јас не бев моќен поправката да си ја платам, неа ја продадов и тоа поевтино- немав друг избор. Иако 
јас него човек го правев, тој не само што ме изигра со Бентомак, неговата тн.Фабрика, дури гроб на 
мајками, како и колата без која останав, тој не само што мене ме оплкачка, мајками ќе мораше да се 
откопа, тој како лешинар до со 2015 година ништо не ми плати. Еден мој пријател него го нарекува 
само алигатор. Ако еден мој другар град.инж. Томе Чукалка, кој исто така има издадено историска 
книга за Македонија, ако тој мене не ме поставеше управител на Урбанизам- Битола мајками ќе беше 
откопана. Следи јас кога него ќе го видам, однего бегам уплашен- тој е само единствено: „Зини лажи“. 
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Неговата расипаност се огледа што тој на неговата сопруга и плаќаше доприноси за осигуривање и 
пензиски, иако таа само дома седеше и ништо не допринесуваше. Напротив, не само што тој скршен 
денар не ми плати, тој не ми плати ни за еден ден осигурување и пензија. Ова беше повод, јас да сум 
без вкупно 15 години работен стаж- без право на пензија. Благодарение на стажот од Германија, јас 
вкупно имав преку 15 години стаж, и со оној од Заводот за вработување, земам 62% пензија. Нема 
никој кого во животот повеќе го мразам и нема ден кога за неговите зулуми да не се потсетам- ЅВЕР.  
 
ДОПОЛНА СО ДРУГ ТЕКСТ ОД ДРУГ НАПИС НАПИШАН ПО ДРУГ ПОВОД: 
Кога Зоран Димтровски беше новинар во „Фокус“, како почетник, до редакцијата на весникот имав 
испратено допис за самоволијата на директорот на ЗИК „Пелагинија“- Битола кој го распадна 
Комбинатот... а поради што следеше и моето бркање од работа од 20.05.1991. Па може да се рече, и 
тој беше еден соучесник за мојот трагичен крај- тој за мене останал само гробар... Со него се 
сретнавме во Паркот Битола... Оттогаш сфатив дека некои новинари и редакции не се во служба за 
вистината, ништо не беше објавено- се се правело, прави и ќе се прави само за лична полза. Тешко 
за македонскиот народ, неговото опстојување. 
 
ПЕЛАГОНИЈА ПОД ВОДА И ОД ЧОВЕЧКИ ФАКТОР 
Како вработен во ЗИК „Пелагонија“ Битола од 1977 до 1991 година сум сведок зошто површините на 
Комбинатот до 1990 година не беа под вода. Ова беше дело на генералниот директор Гога Петковски 
кој дипломирал сточарство на Земјоделскиот факултет- Загреб и тој не ги признавал агрономите од 
Скопје. Па за потребите на Комбинатот беше отворена Виша земјоделска школа- Битола сточарство.  
Со него и другите беше создаден Комбинатот, и почнале да се редат југословенските рекордери по 
полоделство. За до тоа да дојде- рекордер, тој отишол во САД, оттаму зел програми за полоделско 
производство, и барал 100% да се спороведуваат. Тој ставил свои приврзаници, и успешно работел. 
Како прво што се направило, била борбата за да не страдаат површините од вода. Ова било само 
неопходно затоашто битолските површини биле околу Црна Река која со миленуми имала создадено 
Пелагонско Езеро, што опстоило како Битолско Блато и тоа се до 1963 година кога тоа било исушено. 
Од него без никакви вложувања се добивало дури по 2 тони/ха риба, трска, шамот, се ловело птици. 
Бидејќи езерото било на патеката на птиците, останало повод да се добие меѓународна инвестиција 
за тоа да се поврати на неколку илјади хектари солени површини кои се ниско се до бездоходовност.  
Поради наведената состојба биле изградени многу канали кои служеле во сушни периоди да се врши 
наводнување од Црна Река со пумпи кои ги раздвижувале мотори со внатрешно согорување. Пак, во 
врнежливите периоди каналите служеле за наводнување. Токму тие канали биле носители на високи 
до рекордни приноси. 
Со падот на Крсте Црвенковски власта се сменала со Лазар Колишевски. Следи одмазда- да падне 
Крсте Црвенковски со својот Гого Петковски и неговиот цел кадар на југословенскиот рекордер. Се 
тоа воглавно е вршено по налог на ЦК СКМ со својот ОК СКМ кој го назначил лаикот за производство, 
и партискиот измеќар Вангел Гагачев. Што тој направил ? Одма од 1991 година, кога тој постанал 
генерален директор, најпрво ги затрпал каналите, дури ја растурил службата која била задолжена за 
одводнување и наводнување, а нејзиниот раководител дипломиран шумар го фрлил насекаде како 
никој и ништо- срцево да оболи и потоа да умре. Механизацијата на службата ја растурил низ сите 
составни делови на Комбинатот. Со таквата постапка таа служба повеќе никако и не постоела. 
Што станало оттогаш- 1991 година ? Следат само потопување на земјоделските површини, и гниење 
на посевите со што се правеле само штети. Бидејќи тој бил моќен, никој и ништо не му можел. 
Меѓутоа, оттогаш (1991 година) приносите на земјоделските површини повеќе не биле такви, туку 
никакви, со последоци се до денес. 
Што наведното значи?Тој и како него ништожноци никогаш не научиле дека каналите за наводнување 
служат и за одводнување. Со нивното засипување, тие станале и собиралишта на глувци итн. 
Следи заклучок: секој вработен треба да си го најде своето место според своите способности, а не 
ништожници да го водат нашето стопанство.  
 
ПЕЛАГОНСКОТО ЕЗЕРО СЕ ЗАДРЖАЛО КАКО БИТОЛСКО БЛАТО КОЕ ДЕНЕСКА СЕ ПОВРАТИЛО 
Во Битола се задржала легендата дека Битола била полна со цркви и манастири, и затоа Турците 
неа ја нарекле Манастир. Нејзините цркви и манастири се најдувале на острова покриени со густи 
шуми. Бидејќи Турците нив сакале да ги откријат, тие по теченијата на водата ги прателе пајките. И 
само по нив ги пронајдувале црквите и манастирите. Бидејќи калуѓерите се бореле и не им се 
предавале на Турците, тие биле врзувани во пранги, црквите и манастирите рушени до темел, а на 
нивните темели биле подигнати џамии. Во таква џамија до кафаната Аврам и Ингилиски ан, наспроти 
стоковата на Јавор, била пронајдена и плочата на внукот на Самуил. Кога џамијата беше минирана и 
рушена, јас бев присутен- јас бев ученик во баирското осмогодишното училишто „Тодор Ангеловски“. 
Секој оној кој вели дека плочата била фалсификат, е најголемо лажго, затоашто не знае дека поимот 
булгар означува народ: булгар=булг ар. Следи булг= болг= волг= волк= Volk= фолк= полк до полка... 
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Па до патот и внатре во џамија од кичевско со демирхисарско се продавале стомни и други глинени 
производи- на нејзино место беше изградена зграда итн. Во близина на Дебојот беше Отел Кича, 
Хотел (х ние не го употребуваме) Кичево, откаде патниците патуваа за Демир Хисар и Кичево. 
Кај Дебојот беше ископан друмот за да се постави длабока канализација. Во дното на ископувањата 
беа пронајдени рекански мазни камчиња. Па веројатно, таму бил и брегот на островото во кое се 
најдувала и подолната најстара џамија, или тоа биле две одвоени острова во кое имало по една 
црква која била рушена, калуѓерите измачувани, врзувани и убивани, врз која се најдува џамија. Ова 
било спротивно на ...Охрид и Прилеп, во кои Турците биле пуштени да влезат- црквите опстоиле итн. 
Што била Битола ? Само делти, според делта=дел та, која била преполна со острова, секој остров со 
своја црква, манастир... Островчињата биле поврзувани со драги- мостови, кои биле со греди и драги 
чиј збор до денес има исто значење, драг- стап за тресење на високи плодови. Следи реката Драгор 
не била според некое диво словенско племе туку само река која била сета со островца поврзани со 
драги. За да се потврди дека Битола била островски град е и реката Курдерес. Незнајниците пишат, 
името Курдерес било турско. Еј наши кутри лаици во се ! Курдерес=к ур дерес= дереш бил само 
македонски збор, а турцизмите во Турција се нарекувани македонизми. Што значело името Курдерес 
? Па само едно: Курдерес= к ур дерес ! Значи, само к ур дерес, к=ко=како на уриш дереш. Кога таа 
река ќе натечеше, се со себе на уриш носеше и дереше. Ова било повод, таа да е грев на клетите 
Биточлани, што таа река ја засипале, а до денес опстоило името Камен мост, што младите генерации 
тоа не го знаат. Па кога таа рекичка била засипама и зошто ? Иако тогаш реката беше направена 
како што треба да биде, и место улиците да бидат само едносмерни, на кои требало да се доизгради 
некое мовче, таа се затрпала. Дали ваква глупост можеше да спречи затоашто ниеден град тоа не го 
прави. Со ХМС „Стежево“ се направи канал, со кого нема повеќе поплави. Меѓутоа, со истиот канал 
кој врви кај Касарната, реката Курдерес можеше да остани. Да се прави канал а затнува река е само 
дело на лудаци. Ова им останува наследство на младите генерации кои ќе мораат да ја повратат таа 
река-Курдерес со дотерано корито, а реката со својот терасен слив ќе беше најубавото за Битолчани.  
Се истакна поимот дерес=дереш. Следи имало град Дерион, кој водата го одрала, а тој се најдувал 
до Црна Река, која во 6 век п.н.е. се била Скамендер, и соседната река Шемница Семоенс= Семнис= 
Шемнис= Шемница, меѓу која се најдувала тн.Троја. Па Скамендер=с камен дер, с камен дери, врска 
со Дерион=дери он: дери=де ри, а река-рика=ри ка- секоја река со вода рика (кога водата извира од 
кај с. Железнец). Токму тн.Троја се најдувала меѓу море (езеро) и висока планина. Ваквата состојба е 
само меѓу Шемница и Црна Река каде било Пелагонското Езеро со својата јагула, а на запад била 
Баба Планина. Езерото истекло од кај Скочиварската клисура, а останало Битолско Блато- исушено 
во 1963 година. Како дете јас сум влегол во него: тоа беше преплодно, богато со риба..., а и пијајци. 
Името Баба било бргиско= фригиско, поврзано со бригиската= фригиската божица Ма, која постанала 
и Богородица, со својата двојност мама. Следат и други родовски двојности: тата,баба и дедe(о)... Па 
ова било на прајазикот на белата раса, на која била пишана и Илијада, според Ил: „Ил врне, ил грме“. 
Никогаш во Мала Азија источно немало голема вода (езеро- море), а на запад планина. Таму една 
река не се вливала во друга; никогаш реките не биле брзотечни за да носат мртви коњи; тамошната 
рамница не била за десетгодина војна... Исто така, во Илијада има метафорична сцена со јагула, а 
во Мала Азија никогаш немало јагуле. Бидејќи во неа имало и магаре и шафран, а магаре таму до 
480 г.п.н.е. немало, како и денес шафран, Илијада била само фалсификат на Редакцискиот одбор на 
Пизистрат (6 век п.н.е.). Еве и следн доказ: во Гилгамешовиот еп имало бокал, кој во Илијада бил 
заменет со коњ, иако Елада никогаш не била коњарска и без шафран. Шлиман место шафранови 
полиња нашол само бедна трева со трња итн., а тревата не била ни храна за овци: од лага во лага. 
По 1953 година Битола беше поплавена од Драгорот. Тогаш Киоската (бутката) на Слепиот пливаше- 
таа се буткаше итн. Избите на дуќаните беа преполни со вода. Со ХМС „Стрежево“ повеќе нема-ло 
поплави. Токму ова било повод сопствениците на дуќаните повторно да ги исчистат избите, и така 
тие постепено станувале изби како што првовремено имале таква намена. 
Битолска Пелагонија со своите реки (Црна Река, Шемница, Драгор...) се справуваше од поплави. За 
таа цел имаше општествено преторијатие „Водостопанство“ со задоложување да ги чисти коритата 
на реките и каналите. Овде најбитни биле каналите кои се вливале во наведените реки. Следи се 
јавил проблем некаде околу 1983 година од многу врнежи, а нагибноста на површината од север кон 
југ, кон патот Битола- Новаци. Бидејќи јужниот дел е понизок, морало под патот да се направи истек. 
Таков истек вчера, на 04.02.2015, беше направено дури и во Новаци јужно од црквичето кое било 
високо под вода, а РЕК „Битола“ за три часови направил железен мост преку кого врвеле пешаците. 
Вакви прооди морало да има многу повеќе. Таквите премини и во иднина ќе мора да се прават. 
Пак поплавата ја задесила битолската општина- отсекогаш с. Могила со с. Новаци биле само во 
општина Битола- па тоа така и мора да остане. Да не се изуми ЗИК „Пелагонија“ бил и останал само 
битолски. Меѓутоа, оваа поплава не било дело на природата, туку 100% само дело на човекот, кој 
својата глава ја носи само за лични цели, никако за општонародно добро, иако човекот остава свое 
семејство со свои генерации. Тој не мисли дека реките и каналите треба секогаш да бидат чисти, а не 
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тој нив да ги затнува за тие да бидат извор на глувци и зарази, а и поплави, како што е и оваа 
февруарската 2015 г. која никогаш во воков размер не била, ниту и за последните 100 години... 
Па овде не се работело за било какво копање на коритото, а со тоа повеќе да се издлаби тлото, 
зголемувајќи ја брзината на водотекот за таму каде што е најдлабоко со најголема водотечна брзина 
да се ископа брегот на реката, потоа и насипот, и само така се создава друг водотек- друго речно 
корито. Токму на такви места редовно пробива реката. Токму ова се спроведува само каде има план 
на чистење на реките, кои се чистат не само годишно туку и тромесечно итн. Меѓутоа, овде се работи 
само за чистење на корито од наноси, кои со години не се чистат, а секој посматрач се прави како тоа 
да не е негово туку само народно, мислејѓи посматрачот, дека тој не му припаѓал на тој народ. Само 
за пример: некоја скршена врба се нашла во коритито на реката. Потоа на неа се запрело друго дрво 
итн. Само така реката се зауставува со својата нова устава, и реката се прелива и си прави ново 
корито. Само на ваков начин општината Битола со своите подопштински центри с.Могила и с. Новаци 
со површините на Комбинатот и другите посеви пливаат во вода како што било и Битолското Блато. 
Водостопанство редовно си ја обавуваше својата задача- најредовно чистење на реките и каналите. 
Со бандитското приватизирање тоа се уништи и оплачка, реките и каналите редовно се затрпуваат. 
Со поплава се потврдува, изгледа немало никако свесни луѓе- се извинувам за навредата.  
Бидејќи во секоја држава најпрво се регулираат само теченијата на реките, а тек подоцна се градат 
патишта и градови, што кај нас ова и никако не важи, и затоа тие нерегулирани реки рушат патишта, 
населби, села, градови и држави. Па ова било само поради тоа што во Р.Македонија нема-ло 
способен кадар да се справи со сите предизвици од водената стихија која Битола ја задесува од 
времето на турското владеење се до денес кога до денес Р.Македонија нема кадар за разрешување 
на сите предизвици. Во овие несреќи, само дело на човекот, имаме голема среќа што нема човечки 
жртви. Среќата е што ние немаме многу врнежи. Токму тоа е најголемата несреќа, да бидеме 
дембели и дебелочерепни типови кои не можат да мислат што создаваат поплавите. Што со оваа ? 
На Биточлани еднаш ќе им дојде памет, и тоа со одминувањето на времето без пченица, јачмен и 
сончоглед како високо екстезивни и недоходовни култури оваа година да се зафатат со интезивни и 
високодоходовни култури пченка како силажа, соја и градинарски култури. Со тоа Битолчани еднаш 
засекогаш да и кажат доста на Р.Македонија да ја цица Пелагонија. Следи целиот дохот во битолско 
треба 100% да им припадне на населението од битолско, кое се загадува од РЕК „Битола“, а од него 
за Битолчаните нема никогаш никаква добивка... И ХМС „Стрежево“ да остане само битолско...  
Како следен доказ дека Битола се уништува е тоа што до денес во Р.Македонија нема реонизација, 
како да сме во 19 век. Па токму со таа реонизација под површините под ХМС „Стрежево“ и Црна Река 
треба да се сеат само пченка, репа (лист и глава за преживни животни итн.), соја, луцерка... за да се 
развие говедарството, со што општината би била центар за млеко- и месопроизводатво со своја 
млекара, кланица и од градинаството конзервна фабрика итн. За да се зголеми релативната влага на 
воздухот на неколкуте илјадни хектари солените површини кои се ниско до недоходовни површини да 
се поврати блатото како култувирано езеро од кое без никакво вложување се добиваше по 2 тони 
риба- според неа пченицата е 100% загуба. Со езерото или езерата ќе се развие и туризмот итн. 
Што била Битола ? Па таа била град на градовите- во Македонија имало само три града (Солун, 
Битола и Охрид) ! А што таа е сега? Таа постана најголемо село. Само за потсетува, во битолската 
околија Прилеп била најголема населба, а Скопје немало никаква важност. Па потоа Битола и Скопје 
биле во однос 1 : 1, чиј однос знатно се пореметил со Прилепчанецот Крсте Црвенковски. Па Битола 
поради Прилепчани, Штипјани... со битолски изроди и Небиточлани сите доушници и измеќари само 
Битола од град на градовите станал најголемо село. Со тоа што Битола се доуништува е доказ за 
незрелоста на нашите врвни лица кои за лични и локални потреби ја менуваат македонската историја 
во полза на македонските села- овде наведени. Само до кога ова вака ќе биде ? Зависи само од ум ! 
 
На 05.02.2015 во општината Битола имало состанок со заеднички став дека кај Скочивир во Црна Река имало гранки од 
дрва, и затоа истекот бил смален. Ова е уште еден доказ дека не била крива водата и реката туку овде, како и секогаш, 
затаил само човекот. 
 
НА БАЛКАНОТ БЕЗ ЕТНИЧКИ НАРОДИ ЕЛАДЦИ, СРБИ, БУГАРИ И АРБАНИ 

Денес сме сведоци, дека на Балканот живеат повеќе народи, кои си напишале своја историја, во која се 
гледаат очигледни присвојувања на се македонско, божем само Македонците не постоеле. Со тоа што 
Македонците конечно се ослободиле за време на Втората светска војна, дигајќи први востание во јуни 1941 
година со настаните на Скопскиот аеродром против Германците, што било и против бугарските и 
албанските окупатори, чии држави биле само од 1908 и 1912/3 година со бугарски и скиптарски (с=ш) 
народ, се потврдиле дека тие отсекогаш се бореле за своја држава, кои имале свои традиции за Орфеј, 
Филип и Александар Македонски, Букефал... сите запишани од патеписци... Меѓутоа, овие нови народи се 
до денес ја присвојуваат македонската историја и нејзината територија, посебно дворасно- 
двоконтинталниот народ Албанци кои ги обединал клетиот католик и масон Тито во СФР Југославија, како 
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основа за Велика Албанија, што го подржува Ватикан, Европа со САД сосе НАТО. 
Историјата на сите нови балкански народи се заснива само на Словените- имало словенски и несловенски 
народи, потврдено само лингвистички, што е 100% лага. Еве го доказот: Ако се исклучат Словените, кои 
никогаш и не постоеле, а целиот Балкан бил Македонски, што го променал само Цојне во 1808 година, што 
би биле тн.словенски народи ? Само еден те ист народ со еден те ист јазик, само со говорни разлики, на 
кого говореле Македонците и Еладците итн ! Па зошто само делби ? Вакви имало и кај Германците, дури со 
мноштво војни. Па како што тие се обединале и станале моќен народ, зошто тоа истото не го направат и 
тн.Словени со црковнословенскиот јазик ?! Зошто и до кога тн.словенски народи меѓусебно ќе се 
надмудруваат и докажуваат, кој бил постар и историски поисправен ?! Ама зошто ? И тоа до каде не води ?! 
Па на Балканот и во Европа постоела само Македонија која го владеела целиот Балкан ! Во нејзино време, 
а и кај ...Херодот, немало никакви словенски народи. Време е да се прекинат меѓусебните навреди и 
обвинувања- тие никаде не водат, само до продолжување на нашата тн.словенска трагедија ! Време е со 
такви расправи да се прекине.  
Па проблем било името Македонија. Бидејќи името Македонија беше забрането, нејзиното место го замени 
Румелија, според Рум=Рим=Ром- од Римјаните кои ја завладеале Македонија. Следи Еладците= тн.Грци до 
20 век биле само Ромејци= Римјани со главен град Константинопол, но никако Хелени или Грци со главен 
град Атина. Па на Румелија главен град и беше Софија- тогаш немаше било каква Бугарија, а потоа 
Битола. Под соборната црква на православието Св.Димитрија- Битола беше селото Атина со 100% 
Арбанија= Скиптарија- според скиптар на православните под Охрид и Битола итн. 
Овде е пример со Бугарија, чиј цар Александар бил Македонец... Пловдив бил главен град на Македонија, 
дунавските населби биле во Македонија. Исто така, Цар Душан самиот се прогласил Македонец; 
Бранковичи биле Македонци со македонскиот грб лав; имало српско предание во кое стоело дека Белград 
и Смедерово биле во Македонија. 
Најдобар доказ дека немало било каков српски и бугарски народ бил Крали Марко. Тој историски бил по 
потекло само Србин. Бидејќи тој му припаѓал само на народната= булгарната Охридска архиепископија, тој 
бил само Булгарин. Со него се потврдува, никогаш немало етнички српски и бугарски народ. 
Ние Македонците се делевме според црквата на: Цариградската патријаршија (Грци), Охридската 
архиепископија (Булгари) и Пеќката патријаршија (Срби). Следи никаде не паѓало збор за Бугари под 
Трновската патријаршија, која никогаш не владеела на просторите на Македонија. Еве втор доказ: Василиј 
Втори Македонски создал македонска тема Булгарија со центар Скопје, а во Подуавјето создал теми 
Паристрион и Пардунавон. Значи, Македонија немала никаква врска со Дунавска Бугарија, наследство на 
Бугарите= Татарите. 
Со тоа што никогаш немало било каква еладска црква, никако некаква си арбанска црква, такви народи 
останале без никаква историска основа. Ова било повод еладскиот јазик да биде само реформиран 
македонски коине (тн.старо-грчки), признат од Цариград во 1868 година, а арбанскиот со школи само од 
1924 година. 
Ова било повод Македонците во Балканските војни и Првата светска војна да се борат од страна на тие 
црковни народи. Токму и затоа, иако најповеќе Македонци страдале, нема-ло само македонски гробишта 
итн. 
Сите заложби за Македонците да создадат своја држава било во Втората светска војна, со својот АСНОМ 
каде имало делегати од сите делови на Македонија. Исто така, биле присутни членови на големите сили. 
Со тоа се завршила повеќевековната голгота на Македонците со својата Охридска архиепископија.  
По поразот на Цар Самуил од Василиј Втор Македонски тој патријаршијата ја повратил во архиепископија, 
таа била директно под него, како спротивност на бугарската црква чиј поглавар бил под цариградскиот 
патријарх- без самостојна црква со нејзин народ. Па Пеќката црква била дело за време на Крстоносните 
војни кога во Цариград немало цар, а патријархот бил унијатски. Следи заклучок, имало само Македонци со 
Охридска архиепископија. 
Ова било повод, Македонците отсекогаш да се залагаат да ја возобноват Охридската архиепископија која 
била укината 1767 година од ненадлежниот но моќниот султан, да се поврати црковнословенскиот јазик и 
внесат мајчините говори. Тод било можно во очи на Македонската православна црква. 
Следи заклучокот, Македонците биле Македонци чеда на Охридската архиепископија. Ова било повод, да 
постој и до денес има судир со соседните држави со свои народи. Ова било и во случај со бугарскиот 
народ. Токму и затоа до денес има судири и расправии. Бидејќи некој да се чуствува она што тој сака е 
лично право, а оспорувањето е дрскост, па следат и тепачки. 
Претседателот на Бугарија во Софија Жело Желев изјавил: ако во Македонија Македонците ги наречете 
Бугари, ќе бидете натепани. Во Битола, кај чешмата кај Ѓавато како постојка и одморалиште, на пат за, 
Ресен- Охрид, бугарските туристи Македонците ги нарекувале Бугари. Следи тие таму биле многу убаво 
натепани. Вакво нешто се случило почесто. Токму и затоа Претседателот на Бугарите им укажал на 
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последиците што тие ќе ги доживеат ако Бугарите Македонците би ги нарекле Бугари. Состојбата не се 
менала.  
Ние треба да учиме од Германците. Нив ги обединал со сила не некаков си Германец туку Србин, што го 
знаел и Патар Велики, и тоа со протестантски германски јазик на Србинот Лутер, а имало и католици со 
латински јазик. Замислете, Србите ги обединиеле Германците, а до денес Србите и Бугарите братски се 
сложни против своите братски Македонци, како и со изродите Еладци и Арбани. Па дали нас ни е потребен 
наш Бизмарк за тој нас да не обедини ?! СРАМОТА ЗА ВО 21 ВЕК ! 

 
АНТИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ДО ДЕНЕС УШТЕ СЕ ЖИВИ СО СВОЕТО МАКЕДОНСКО ПРАВОСЛАВИЕ- 
РУСИТЕ БИЛЕ САМО ЕДНО: МАКЕДОНЦИ 

Г.Гриневич запишал дека едни те исти знаци со исто значење се најдувале во Русија, Подунавјето, 
Балканот и на Каменот на Розета во Египет. Следи само единствен заклучок: Русите, Подунавците, 
Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист народ. Па Македонците имале свои колонии во 
Египет ... Тибет, дуру во Америка кога изчезнала флотата на Александар Македонски. 
Според Јустин, Македонците биле еден пелазгиски народ, а Пелазгија била Елада (тн.Грција). Пак, 
Арбанија=Скиптарија била 100% бригијска=брзјачка и 100% македонска, 100% Охридска под Охридската 
архиепископија и 100% Битолска под битолската православна соборна црква св.Димитрија со двоглав 
орел, како и под Битола главниот град на Румелија во која била Арбанија- Битола главен град била до 
Елада, а таа сосе селото Атина била под битолската св.Димитрија. Ова го знаат Еладците, но не 
Македонците и др. 
Г.Гриневич говори дека пелазгиски јазик бил словенскиот. Следи во Елада прв еладски јазик бил 
катаревуса само од 1868 година кој настанал со реформа на македонскиот христијански Александријски 
Птоломејов јазик коине, кој бил дворасен на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) со своите дворасни јазици 
сиријски арамејски јазик и староегипетски јазик. Значи, ништо немало еврејско. 
На коине биле преведени првите книги на Библијата, а другите биле пишани само во Александрија само на 
коине.  
Пак, еврејството започнало само со „Книгата закони на Мојсиеви“, која се читала само во Ерусалим од 444 
г.п.н.е. (Ездра), а Евреите историски биле познати само од во Александрија. Бидејќи тие го прифатиле 
хеленскиот јазик коине, самите се нарекле Хелени. Се заклучува, никогаш немало народ Евреи. 
Бидејќи Апостол Павле го напишал Новиот Завет на коине, христијанството било само македонско. 
Најбитно било тоа што Богородица не била вавилонската курва- Семирамида, која била палестинска, 
според Палест= Пелест= Белест- Пелазг, туку Македонка- Бригијка како во црквите во Охрид заблудена, а 
никако разголена Семирамида. Значи, христијанството било 100% македонско. Во него до денес 
Македонците си ги задржале своите македонски повеќебожни традиции, што било отфрлено од 
католичкото учење, дури Ватикан за време на македонската ренесанса ја прифатил вавилонската курва 
Семирамида со својот неморал итн. Ама и Дарвинизмот: на своја лика... мајмун. 
Католичката црква без прекин го ништо православието од 1071 година, што е во сојуз со ѓаолот. Следи 
овде да се претстави ѓаволот - в = ѓаолот кој е во врска со горе напишаното: 
INTERMAGAZIN.rs на 14.05.2014 објави напис, пренесен на ФБ на 11.12.2014, со наслов на српски јазик: 
ЗБИГЊЕВ БЖЕЖИНСКИ ПОРАЧАЛ: КОМУНИЗМОТ Е ГОТОВ, НА РЕД Е ДА ГО УНИШТИМЕ 
ПРАВОСЛАВИЕТО 
„Православието и православните народи се едини вистински противници на глобализацијата. Другите 
народи немаат алтернатива на глобализацијата, па така ни Кина ниту земјите на муслиманскиот свет не се 
во можност да понудат некој светски морални проекти. 
Русија денес е едина преостаната препрека на нивниот пат кон воспоствување власт над целиот свет. 
Затоа главна цел на Новиот светски поредок уништување на православието. Познатиот американски 
геополитичар Збигњев Бжежински ја гледа главната опасност за Новиот светски поредок во православието, 
додека советникот во министерството на надворешни работи на САД, ништо помалку познатиот 
С.Хантингтон, пиши дека Русија и нејзината православна цивилизација се неприкладни за Новиот светски 
поредок и затоа оваа цивлизација треба да се промени“.  ... 
Бидејќи Русија била чедо на Охридската архиепископија, таа ќе мора да се возобнови, затоашто 
Цариградската патријаршија била унијатска, денес е со папата и масонска- папите носат масонски прстени 
итн. Бугарската црква немала поглавар кој бил под царот во Цариград туку под неговиот патријарх- таа 
нема никаква важност. Па Српската црква била само за време на Латините- Цариград бил латински. 
Ватикан на Русија му го испратил Напалеон Бонапарта; за време на Октомвриската револуција го убиле 
рускиот цар, а целта била и патријархот. Бидејќи тој останал жив, Руската црква останала канонска. Дури го 
испратиле Хитлер. Македонката Баба Ванѓа му соопштила на Хитлера, тој да не ја гиба Русија, оти тој ќе ја 
изгуби војната- таа тоа само го видела.  
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Следи со Русија останала моќната македонска Русија во која во 1 век н.е. биле колонизирани 150.000 
Балканци- коњаници, во нивниот православен двоглав орел оптстоил бригијскиот (македонскиот) коњаник 
Св. Георгија, Московитите говореле македонски итн. Значи, ние Македонците сме живи и во Русија итн. 
Пак, Римската црква од времето на Готите повеќе не била канонска. Иако ваква била состојбата, таа во 750 
година направила фалсификат тн.Константинова даровница за примат, што веќе успеала да ја присвои 
Цариградската патријаршија. Следи папата да докаже дека земјата била негова, тој кога во неа ќе стапне, 
неа ја бакнува. Токму и затоа него не смее да му се дозволи тој да ја бакне пречесната... македонската 
земја. Ако тоа му се дозволи, тоа е најголем злостор. 
Со тоа што денес канонска останала Руската црква, таа ќе мора да ја возобнови Охридската 
архипислопија, која треба да се воздигне во патријашија. Во неа мора да столува само Рускиот патријарх- 
само тој останал канонски. Па и затоа се говори да се уништи Православието и Русија, но не еврејството 
итн. 
Меѓутоа, неовисно од траењето времето на обединување на овој православен народ, неодложно мора да 
постане црковен службен јазик само македонскиот црковен јазик. Па за единство никогаш не било и не е 
касно- мора да се почне. 

 
СЕКОЈ НАРОД ИМА ПО ЕДЕН ЈАЗИК. ТОКМУ ОВА ПРАВИЛО НЕ ВАЖИ ЗА БУГАРИТЕ. ПА И ЗАТОА 
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ДИАЛЕКТ- МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ МАКЕДОНСКИ 
ДИАЛЕКТ=ДИА ЛЕКТ= РЕКТ- РЕКОТ. ЗНАЧИ, ДВОРЕК КАКО БУГАРСКИТЕ ДВА ЈАЗИЦИ- ДВА РЕКА. 

 

На 13.12.2014 на ФБ го видов следното: „СВЕТСКИ МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС 
ЕВРОПСКИОТ ПРОЕКТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ЗА ДИЈАЛЕКТ НА БУГАРСКИОТ 
ЈАЗИК ПРЕТСТАВУВА РАСИЗАМ! 
12 декември 2014 година, Скопје, Македонија - Светскиот Македонски Конгрес (СМК) со индигнација ги 
отфрла тврдењата на Институтот за бугарски јазик при Бугарската академија на науките, дека дијалектите 
на Македонците на Балканот, во Бугарија, Грција, Албанија, Македонија, Косово и Србија, му припаѓаат на 
бугарскиот јазик“. ... 
Секој народ има само по еден јазик, затоашто само еден народ може да има еден јазик, а два народа со 
своите два јазика: еден народ само со еден јазик. 
Првиот бугарски јазик бил говор од Варна. Бидејќи овој бугарски говор бил многу далечен од македонската 
Македонија, Македонците потешко го учеле, и затоа потешко го совладувале. Следат докази: 
Еве што пишувам во моја прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998): „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, па 
тие продолжиле да говорат на нивните наречја“. ... 
Се говори за нов јазик во ново кнежество, кое било во Отоманското Царство. Следи бугарска држава 
немало се до 1908 година. Кога дотогаш немало бугарска држава, не можело да има било каков бугарски 
народ.  
Историски е познато, имало црковни народи, а тоа биле само четири: Трновски, Цариградски, Пеќки и 
Охридски. Бидејќи македонските простори кои биле под јурисдикција само на Охридската архиепоскопија, а 
таа била само народна= булгарна, според булгар=булг ар: булг=вулг= волг= волк= Volk= фолк= полк- полка 
или бург=булг... Значи, самиот поим булгар означувал народ. Ова било повод, кога Татарите го преминале 
Дунав тие биле наречени само едно: булгар- и, ништо повеќе. Пак, поимот Монгол бил многу понов: 
Монгол=мон гол- мон= мин до денес на македонски мина се однесува на луѓе- на сумерски лу означувало 
човек, и до денес во европските јазици ман означува човек. Само за потсетување, што рекол Отец Паисиј, 
Булгарине зошто се срамиш да се наречеш булгарин !... Види и моја книга „Бугарите биле Македонци“ 
наwww.brigien.com. Таа може да се симне, а и сите други. 
Се кажа, Македонија била под Охридската архиепископија, што била и руската ...  
Да не се изуми дека Софија бил во Македонија, Пловдив бил главен град на Македонија, подунавските 
градови биле македонски. Дури бугарскиот цар Александар самиот се прогласил за Македонец, што важело 
и за Цар Душан, потоа со Бранковичи со македонскиот грб лав, кој бил прифатен и како бугарски грб, како и 
дека има српско предание дека Белград и Смедерево биле во Македонија. Токму ова се променало со 
Цојне во 1808 година, кој бил само Германец.  
Бидејќи германскиот јазик не било дело на некаков Германец туку само на Србин Лутер, а Германија на 
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сила ја создал Бизмарк, кој бил само Србин, зашто тој разговорал со Петар Велики, како што не можело да 
има еден српски народ од Балтичко Море до Сирија сосе Египет, каде бил во употреба поимот Србин, 
според срб=срп- во македонското народно творештво Македонците на Србите им ја пцуеле жетварската 
мајка, не можело да има народ Булгари само според Булгар. Еве и следен доказ: Булгар - л = бугар + ит = 
Бугарит во Азија. Бидејќи бугар= вугар е само угар, а угарот само се угарит на брзјачки како прајазик на 
белата раса со бригиското дативно у во Индија (Зебу, Меру, Ману...), Кина (Бату кан...) и Јапонија (аину + в 
+ к + л = влакину- луѓето се белци со влакна), не може да има било каков бугарски народ. Па булгар 
означува селанец, наспроти Арбан= ар бан: ар=ор- ница (нива) и бан (управител). Значи, само земјоделец. 
Бидејќи Македонија потпаѓала само по Цариградската патријаршија (Грци) и Пеќката црква (Раси= Срби), 
Македонците биле Грци и Срби. Со тоа што никогаш и ниеден милиметар македонска земја не била под 
владеење на Трновската црква, Македонците немале врска со било што трновско- бугарско. Еве и следен 
пример: Василиј Втори Македонски создал македонска тема Булгарија со центар Скопје, како и подунавски 
теми Паристрион и Пардунавон, што нема никаква врска со Македонија и нејзината Охридска црква.  
Со тоа што еладска и арбанска црква никогаш немало, нема историска основа да има такви народи. 
Меѓутоа, историја= историја, според и стори= случи= деси, созрее, погоди, заврши... е едно, а политика= 
политика. Денес се создава дворасен народ Албанци со 90% Азијати (Арнаути= Геги) и 10% Европјани, 
дело на Ватикан, Европа и САД со нивната воена профитна организација НАТО. 
Значи, во 19 и 20 век бугарскиот јазик со говор од Варна Македонците тешко го учеле. Бидејќи ваква била 
состојбата, Македонците кои со векови се селеле во Бугарија, си го вклучиле својот говор како бугарски 
втор службен јазик, за кого се говори западен бугарски говор. Што ова значи ? Македонците во Бугарија неа 
ја помакедончиле. Или инаку кажано, бугарскиот јазик бил само македонски говор. Ова може да се види во 
книгата на германскиот амбасадор Штепан- „Македонски јазол“ итн. 
Бидејќи јас се доусовршував 4 години (1972- 1976) во Германија, до Минхен, во Груб (БЛТ), скоро секој ден 
Сиддојче цајтунг имаше напис, дека Бугарија не ги признава Македонците. На ова мојот директор на БЛТ и 
професор во Виена Х.Богнер, ме прашуваше, колега г. Ристо Ивановски дали во Бугарија има Бугари ? Јас 
зачуден на вакво прашање, а и разочаран, ништо не одговорив. Потоа тој истото прашање го повтори. 
Бидејќи ние Македонците за нас ништо не учевме- не смеевме да учиме, редовно одговоравма со 
собирање на рамењата- таков одговор беше и мојот. Тогаш следеше одговор: колега г. Ристо се оспорува 
со молчење, а не со она што го прави Бугарија. Па вас никој не ве познаваше, вие се вивнавте од пепелта, 
и ве направија најпопуларни. Вакво нешто можаат да го направат само Македонци. И затоа Бугарите се 
само Македонци. ... 
Пак, што се однесува за со Елада- ако има македонска држава, не може да има еладска држава. Следи 
Бугарија им ги продала имотите на Македонците од Елада, и затоа таа не се залага за нејзините Бугари во 
Елада, како спротивност на Р.Македонија која не направила злостор да ги продаде имотите на 
Македонците во Елада. Па следи тие братски се против се македонско. Ова е повод, Р.Македонија за 
Македонците од Елада си ги бара имотите. Бидејќи половина Македонија е под окупација на Елада, од која 
се откажала Бугарија од своите Бугари, се потврдува, во Пиринскиот дел на Македонија, во Егејскиот дел 
на Македонија и во Р.Македонија има-ло само Македонци со мноштво говори. Таков говор бил на 
Мариовците, според Мара која не го примила исламот, со старо име Пеонија. Па за Пеонците пиши Тојнби- 
тие говореле словенски јазик. Филип Македонски Извори го преименувал во Филипи. 
Бидејќи македонските говори биле антички, чии говори до денес си ги зачувале своите граници, а Бугарите 
биле Татари само во новата ера, предрско е да се говори, дека македонскиот јазик бил бугарски говор. 
Напротив, бугарските говори биле само македонски- никако инаку. 
 

На 16.12.2014, на ФБ. ја видов сликата, под која стои објаснувањето: „За време на Првата светска војна, Германците и 

нивните сојузници Бугарите при бомбардирањето на Битола го користеа боевиот отров ИПЕРИТ кој за прв пат истотака е 

употребен од Германците кај Ипра во јули 1917 год. 

Фотографија од последиците од овој боев отров во Битола во 1917 година“. 

 
НИКОГАШ НЕМАЛО БИЛО КАКВИ ЕТНИЧКИ НАРОДИ: ГРЦИ, СРБИ, БУГАРИ И АРБАНИ- ТИЕ 100% БИЛЕ 
САМО ЦРКОВНИ НАРОДИ 

Досега сум објавил 86 книги, од кои поголемиот дел се на мојата вебстрана www.brigien.com- само сите 
оние кои се печатени компјутерски, и затоа не се за продажба. Некои се прифтени од Баварската државна 
библиотека. Исто така некои се најдуваат во Европската библиотека (интернет)- кај неа има вкупно 15 
наслови: 11 мои и 4 на македонските академици и писатели (Блаже Коневски, Славко Јаневски и др). Со 
тоа што на мојата вебстрана се сите македонски писатели и академици, мојата вебстрана е водилка и на 
македонската писменост. Бидејќи како мене, има и други македонски автори, МАНУ е излишна за нашата 
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Р.Македонија- моето неприфаќање и на други автори, многу говори итн. 
Еве најбитен доказ: Германската национална библиотка досега има прифатено 18 мои книги- тие се 
најдуваат на мојата кататолог страна. Таква била и на германски јазик- Белците еден народ со еден јазик. 
Со ова укажувам дека белата раса била еден те ист народ која во леденото доба со траење од 0,5- 1 
милион години опстојувала во Левантот кој со морска вода се налеал, создавајќи се Средоземно Море. 
Таму Белците си имале своја цивилизација со своја писменост ... 
Ова го наведувам со цел да укажам дека никогаш немало етнички народи туку само еден повеќебожен 
народ Белци (Пелазги) со свои богови. Следат верски народи: повеќебожци и еднобожци (еврејство, 
христијанство, ислам). Потоа следат црковни народи: православни и католици. Ама и меѓуподелба на 
православните на Цариградска патријаршија со македонскиот Александријски Птоломејов и христијански 
јазик коине (тн.старо-грчки) и народната= булгарната Охридска архиепископија со македонскиот 
црковнословенски јазик чиј архиепископ бил само под Василиј Втори Македонски. Ова било во спротивност 
на Трновската црква чиј поглавар бил само под Цариградскиот патријарх. Пак, Пеќката црква неканонски се 
отцепила од мајката Охридската црква само за време на Латините, кога во Цариград повеќе нестолувал 
цар кој бил надлежен врз сето православие. Со тоа што никогаш немало Еладска и Арбанска (тн.албанска) 
црква, еладски и арбански црковен народ не можело да има.  
Во наведените цркви службен јазик бил македонскиот црковно словенски јазик. Пак, црковни јазици на 
Македонецот Цар Саумил, македонскиот цар Александар (бугарски) и Цар Душан им бил македонскиот 
коине. Се заклучува, 100% било само македонско. Ако кон ова се додаде и, дека Османовите султани биле 
Комнени, кои биле само Македонци, што го признал и самиот Мехмед Втори, војните биле само верски и 
само меѓумакедонски. 
Во мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998) го наведувам Иван Ѓуриќ: 
„Самракот на Византија“- Скопје, во која го пишувам ова:  
„Иван Ѓуриќ го претставува византискиот двоглав орел. Тој наведува: По смртта на Душан во 1355 година 
Царството се распаднало на засебни области. Во битката на Марица за него решавала војската на кралот 
Волкашин и деспотот Улглеша. По катастрофата на Марица, барем битката на Косово, била подготовка да 
им се спротистават на Османлиите. Така по 1355 година се создадоа повеќе државички. Со серската 
господарел деспотот Јован Углеша, со Тесалија Душановиот полубрат Симеон- Синиша, во Јанина Тома 
Прељубиќ. Значаен настан е тоа што му претходел на раѓањето на Јован VIII (тој бил најстариот син на 
Мануел II Палеолог и принцезата Јелена Драгаш); Мажењето на ќерката на угледниот феудалец 
Константин Драгаш за византискиот василевс Мануел II. Таткото на Јелена Драгаш бил добро познат во 
Цариград. Тогаш во 1389 година по Косово Константин Драгаш бил најистакнат. Сер конечно паднал во 
1383 година, Галипол втор пат бил заземен во 1376 година, Софија во 1385 година, Ниш во 1386, Солун во 
1387 година. Во 1385/6 година кнезот Лазар ги потиснал напаѓачите кај Плочник, а во 1388 година кај 
Билеќе победиле Босанците. Вистинска одлука паднала на 15 јуни 1389 година на Косово. На Балканот 
повеќе немало независна христијанска држава. Мрачна била вазалната положба на царот Мануел II. Така 
во зимата 1393/4 година се одржал собир во Сер. На него зеле учество Стефан Лазаревиќ и Константин 
Драгаш. Овде дошло до раздвојување меѓу синовите на Волкашин. Кралот Марко му останал лојален на 
Бајазит, а неговите браќа Дмитар и Андријан во летото 1394 година ја напуштиле Македонија и заминале 
во Унгарија кај кралот Сигисмунд. 
Ако се споредат наводите на авторот, дека ‘Царството се распаднало на засебни области’ и ‘се создале 
повеќе државички’, а за секој народ е основ само една држава, отпаѓа можноста од Царството со еден 
народ да се создадат повеќе држави со свои народи. Кога Волкашин и Марко биле во Македонија, а тие 
биле Македонци и македонски кралеви, отпаѓа можноста за некаков српски народ. Освен тоа, се наведува 
дека српска (душанова) била Пеќката патријаршија. Наспроти неа, Волкашиновите земји биле под 
јурисдикција на Охридската архиепископија, а Углешовите под Константинопол, ама одржувал тесни врски 
со Охридскиот архиепископ, кој бил глава на западниот дел на углешовата држава повеќе столетија. 
Волкашин и Углеша дошле на Душановиот царски двор: првиот бил царев пехарник, а вториот царев 
коњушар. Ова говори дека тогаш немало народи, ами владетелите на свои територии со свои цркви или 
припаѓале на други како што било со Углеша. Да не се заборави, над Прилеп, во тврдината на Крали 
Марко, била Самуиловата резиденција, а таа само ја возобновил Марко. Значи, Волкашин и Марко биле 
наследници на тоа што било пред нив, што важело и за Душан и Мануел II. Сите владетели биле семејно 
(народно) поврзани. 
Одлучувачка битка се одиграла со владетелите на Македонија на 26.09.1371 кај Черномен на реката 
Марица. Меѓу жртвите биле двата браќа на Волкашин. Синот на Волкашин, Марко, ја садржал титулата 
крал на Македонија. Кога Византија била возобновено Македонско Царство, а Отоманската Империја 
нејзина наследничка, отпаѓа можноста за некаков издајник на македонскиот крал Марко. Тој само на таков 
начин го штител населението до нивното ојачување за идна борба. Со напуштањето на Македонија на 
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неговите браќа, тие се спасиле само себеси и го оставиле населението само на милост и немилост, на 
Бајазит. 
Дека се работело за Македонија (тогаш Србија непостела) е следниот пример: Уште за време на Душан 
деспоти на северна и источна Македонија биле Дејан, Оливер и Богдан. Дејан бил син на македонскиот 
војвода Жарко и зет на Душан од сестра Теодора, во монаштвото наречена Евдокија. Жарко бил 
севастократор и деспот. Управувал со жупата каде биле вклучени Кумановската, Скопската, Прилепската и 
Паланечката околија. Овие простори им припаѓале на Македонија и Македонците никогаш не изчезнале, 
што и биолошки не е можно. По смртта на Дејан, него го наследила сопругата Теодора и синовите Јоан 
Драгаш и Константин Драгаш. Северно македонското кнежество на Дејан било независно. Во 1371 година, 
по Черноменската битка на реката Марица (недалеку од Одрин), до кога Волкашин управувал со 
Прилепската област и Углеша како владетел на Серската област, Константин станал вазал. Значи, сите 
биле Македонци, но и Срби (слуги и жетвари), кои станале вазали на Отоманите со исламот. Пак, едни како 
Крали Марко како припадници на Охридската архиепоскопија биле Булгари, другите на Пеќката 
патријаршија Срби и третите на Цариградската патријаршија Грци. Затоа македонскиот и ромејскиот Цар 
Душан како владетел на просторите на овие цркви бил цар на Србите, Булгарите и Грците. Ова говори, 
дека до 19 столетие немало народи“. 
Па никаде не се наведе Трновската црква, која била безначајност за нашите македонски простори. Токму и 
затоа Македонците останале чеда само на Охридската архиепископија и тоа се до 1767 година, а потоа 
само под Цариградската патријаршија. Па историски ...Браќата Миладинови... Григор Прличев биле Грци 
итн. Кога била создадена Елада, поимот Грци станал политички, Македонците сакале да ја возобноват 
македонската Охридска архипеоскопија со македонскиот црковнословенски јазик и да го вклучат мајчините 
јазици. Потоа била создадена Булгарската егзархија. Тогаш Македонците говореле, не сакавме да бидем 
Грци, сега ли ќе бидеме Булгари ! И затоа македонската борба продолжила и во 20 век, што завршило со 
својата Македонска православна црква. И токму и затоа, оспорувајќи ја неа, се оспорува се македонско. 

 
НИКОГАШ НЕМАЛО ЕТНИЧКИ НАРОД БУЛГАРИ, НИТУ НЕКОГАШ ТАКОВ ЌЕ СЕ СОЗДАДЕ 

 

Во третото издание на мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“, на стр. 544, стои: 

(Густав) „Вајганд пиши: Булгаринот (наспроти Гркот) е глупав. ‘Бугарската глава’, што се изразува за 

глупав. Тоа се објаснува оти селанецот израстува без никакво училишно образование и без познавање на 

светот. Ама овде е Булгарин насопроти Грк: првиот припадник на Охридската архиепископија, а вториот на 
Цариградската патријаршија... Поимот (булгар) означувал едноставно- прост, како што значи самиот збор 

вулгарис (булгарис). Ова важи и за гравот вулгарис како едноставно растение и бактеријата вулгарис за 

создавање на  млечна киселина, а нејзиниот производ кисело млеко е наречено вулгарно (булгарно). 

Значи, никогаш поимот не можи да се користи за било каков народ. (Дополна- кобилата кога ќе пометне, 

таа се избугарила итн. 

Инаку, Бугарите го примиле Вајганд во 1902 година за дописен член во Бугарската академија за наука, а тој 

нив ги нарекол ‘глупав’ народ ?! А, пак, Македонците како Европјани да постанат Бугари, кои од него се 

опишани одлично, што се изјаснува поповолно отколку за денешните Бугари...(Тој разликувал Белци 
паметни и Монголи глупи- очевиден пример со Гегите како поглупи од Тоските- првите се Азијати, а вторите 

Балканци) 

Како доказ...се следниве примери: Царувањето...Стефан Душан бил прогласен Граф на Влашка. Стефан 

Душан (1331- 1335) бил оженет со сестрата на булгарскиот цар Јоан Александар. Стефан Урош (1335- 

1371) со 19 години станува ‘император на Србите и Грците’... Стефан Душан- Симеон регент со кралот, не 

во Србија и Бугарија, ами во Македонија и тоа во Прилепското кнежество... Исто така насекаде стои за 

‘вулгари’, ‘вулгарос’. Така се нарекувале Склавините заради нивното ниско културно ниво и јазик 

(Александријскиот коине [тн.старо-грчки] бил христијански јазик, а народен вулгарен- варварски= 
пелазгиски= тн.Платонов јазик)... Тоа се гледа од ‘Солунската легенда’, каде се кажува: ‘Кириле, Кириле, 

оди во распространетата земја при склавинските народи, наречени Блгари’. Значи, една земја на (повеќе) 

склавински народи наречени (како повеќе народи) Блгари. Или инаку кажано, народ немало означување 

народ, ниту пак Склавини или Блгари. Тие биле општи поими за население. Па следи: ‘Блгарот’...‘великиот 

кнез Десимир Моравски и Радивој Преславски и сите кнезови блгарски се собраа околу Солун’. Охридскиот 

архиепископ Теофилакт (1090- 1103) пиши, ‘кога овој народ (Аварите, Р.И.) си отиде, дојде друг уште 
побезаконски и свиреп, така наречени Вулгари, од скитските предели’. Така овде се мисли на Бугари 



 76 

(Скити- Монголи). Освен тоа, Теофилакт го разбира Вулгари: ‘склавински род’...‘Вулгарите, не ги разбирале 

напишаните книги на коине’. Пак Димитриј Хонатијан (12 и 13 столетие) пишел: ‘Европските Мизи, кои 

народот ги знаел воопшто и како Блгари. Тие... ги зазеле сите соседни области: Панонија и Далмација, 

Тракија и Илирик и големиот дел од Македонија и Тесалија’. Значи, ова нема врска со било какви народи 
Срби, Бугари, што слично се среќава и потоа: Во Второто Наумово житие ‘блгарски’. На манастирот Јоан 

Колов (на Халкидики) ‘Склавини- Блгари’, иако овој никогаш не бил бугарски. Панонскиот кнез Коцел бил 

наречен ‘блгарски’, Крали Марко бил ‘блгарски’, Стефан Немања од патеписецот Пол Рико, кој живеел во 

денешна Турција (1678- 1690), бил наречен ‘кнез на Блгарија’. Војводата блгарски’ за Константин Драгаш, 

владетел на Велбжд (Ќустендил). Евли Челебија наведува Блгари во Белград во 15 столетие. Отецот 

Генадиј (средината на 19 столетие) ‘во Европа најобразовани филозофи се во Бохемија и Моравија и сите 
се Склавини, наши браќа, чисти Блгари’. За византискиот автор Јоан Малала, веројатно напишана 

хронолографија во втората половина на 6 столетие (повеќе од 100 години пред преселбите на 

Аспаруховите турско- блгари да се појават на Дунав), говори за нападот на Троја. Тој го наведува Ахил и ги 

нарекува ‘Мирмидонците, а сега Блгари’ . И конечно, во ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, 

ханот Крум бил нарече н Rex. Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo. Значи, тие биле 

македонски кралеви, а поимот блгари и серби се навредливи за прост и робови (слуги)...“ 

Како што не можело да има еден те ист српски народ, според употребата на општиот поим срб= срп, и тоа 
од Балтичко Море се до со Сирија и Египет, не можело да има ни еден булгарски народ од опош поим. 

Бидејќи исти простори биле прогласени за српски и бугарски, Србите и Бугарите нека си фрлат ждрепка за 

да си го разрешат меѓусебниот спор. Само така тие Македонците ќе ги остават на мир итн. Како што 

Србите ги создале германскиот јазик (Лутер) и германската држава (Бизмарк), никогаш не можело да има 

посебен српски народ. Кога ова било вака со Србите, истото било и со Бугарите. Од друга страна, што 

Македонија била до реката Дунав до 1808 година, што се менало со Германецот Цојне, а тогаш се уште 
немало било каква германска држава со свој германски народ, српската и бугарската национална историја 

е само едно: 100% глупост. 

 
ВО АМЕРИКА ЖИВЕЕЛЕ МОНГОЛСКИ И БЕЛИ ИНДИЈАНЦИ- ЧЕРОКЕЗИ 

На 21.12.2014 на ФБ беше објавено дека Черокезите биле Источномедитранци, а историски биле познати 

Черокезите како припадници на едно индијанско племе, народност во Северна Америка, со значење на 

краток нож. Во истиот DER GROSSEN DUDEN, 1971, VEB BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT LEIPZIG, се 

наведува и Черкесе, припадник на еден кавказки народ. Токму и затоа овде следи објаснување: 

Со тоа што се говори дека Черокезите говореле грчки и дошле од Исток од Медитеранот, што било 

потврдено со ДНК, се докажува најсуштинското, дека имало монголски Индијанци и белести Индијанци: 

првите биле со ДНК блиска на онаа на Кореа и Тајванд, а на вторите била блиска со она на Источното 

Средоземје откаде по постледено доба белата раса се проширила на исток се до со Јапонија заедно со 
вегетеријанската крвна група А на белата раса во спротивност на Монголите само со првобитната крвна 

група 0 на ловци и рибари.  

Името Черокези не смее да создава збрки, затоа што на исти черокезки простори морало да живеат и 

Монголи и Белци. За пример се наведува изчезната флота на Александар Македонски која стигнала во 

Америка само од западна страна, пловејќи само по Patifik=пативик=пат тивик, пат тивок, тив=тих- Тих 

Океан, и тоа и во Перу- според Перун, имало Инки со населба како во инка итн.  

Денес во Битола има еден Перуанец, битолски зет, кој ги носи на главата траката на античките Македонци 

за заштита на синусите; наметка со реси со која мојата мајка Брзјакиња= Бригика ја погребавме...; со 

дувачки музички инструменти (кавали...)- Монголите никогаш такви немале туку само жичани...  

Меѓутоа, овој Перунанец е само Монгол, а во Перу дошле Белци... Кога дошол Кортес тој видел бели 
Индијанци. Бидејќи Македонците го знаеле Менделовото правило на наследување, тие само како машки 

зеле Монголки. Првото колено биле мешанци, а во второто колено се појавувале Белци, Мешанци и 

Монголи. Во следните генерации доаѓа до одвојување на Белците како одвоен народ, и во 15 век имало 

русокоси и синооки. Тие ја употребувале дрогата= дражата која вршела дразнење- да не се чуствува болка, 

кога со бакарен нож се одвојувала главата од вратот- на првиот пршлен, дури се вадело и срцето итн. 

Дрогата се викала Амала=а мала- на денешен македонски јазик. Следи објаснување: а каква количина ? А 
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мала ! Или а каков терет : А мал ! Следи до амал- носач на мал терет, наспроти товар. Бидејќи Готите биле 

Монголи, тие биле ниски. Токму и затоа нивниот род бил Амал- имале дебели влакна на косата итн. 

За да се потврди дека Белците од Источното Средоземје стигнале на тие американски простори, биле 

доказ бродовите- кога таму дошле Шпанците, тие виделе бродови од Источното Средоземје. За вакви 

преселби ја имам напишано книгата „Атлантида фалсификат на Солон и Платон“ и во други- некои се 

најдуваат на www.brigien.com.  

 
НА КОЈ ЈАЗИК ГОВОРЕЛЕ БЕЛИТЕ ИНДИЈАНЦИ ВО АМЕРИКА ? 

По повод на мојот напис „Во Америка живееле монголски и бели Индијанци- Черокези“, во кого наведувам 
дека Монгол=Монгол и Белец=Белец итн., следи како одговор на мојот напис беше наведено и ова: „оваа 

приказна за чироки индијанците ја слушам 4-5 пат само што во предходните случаи ,Беа Срби- таму ги 

однел Нино Белов-бог Сербон (докази имаат преку 40 типично србски зборови) а народната носија им е 

Шумадиска, дури и мохасините-Опинците (по томе се знају србијанци  ) после има верзија дека Кецлкоатл 

во превот ниско летачки змеј-ламја е Аспарух-Аспер рух(дух на коњ) типично име кај Скитите и Балгарците-

Бактри...кој едните тргнале кон кавказ а другите Бели Хуни кон сибир и камчатка па алјаска, и третата 
Руска и најсериозна дека ден денес помегу јакутите и Балкарците живеат типични бели руси... наречени 

„црни нозе“ бидејќи бели веднаш им се приметува валканоста на босите нозе..имено тоа е и Племе од 

Канада-Апалачи Гранка на Сујукси..потврда Врв во Алјаска Вујко-Ујко, Река Брзаца-брзица, место 

низина..итн..поентата, и што ако биле чироките или делаварите белци...“. 

Овде, според мене, е најбитен само наводот: „... докази имаат преку 40 типично србски зборови...“.  

Следи дополнување од мојата книга „Алтантида- фалсификат на Солон и Платон“: „Бискупот Diego de 

Lande, кој живеел во шестнаесетиот век и бил главен хроничар за необичните традиции на Маите 

забележал дека многу баскиски зборови имаат исто или слично значење и кај Маите“. 

Според Олга Луковиќ- Пјановиќ, „српскиот е близок на санскритскиот јазик, со кого се потврдува дека 3.000 

зборови од времето на ‘Рг- Веда’ па се до денес без да се променат ни по облик ниту по смисол“....а „можат 

да бидат најмалку 30 до 40% заедничко лексичко благо во баскискиот и српскиот јазик“...Илија Чашуле 
наведува: „Воопшто се работи за еден поширок проблем. Формулацијата како ‘д-р Олга Луковиќ- Пјановиќ... 

напиша дека Баскијците говорат српски’, ‘д-р Славеска утврди многу повеќе сличности...според 

етимолошката анализа’, ‘Македонската наука досега... не се занимавала со истражување пред 6 век од 

нашата ера’ “. 

Илија Чашуле за Хунзите пиши: Повеќе од 60% од зборовите и припаѓаат на таканаречената јадрена 

лексика: делови од тело, термини за сродство, од областа на земјоделието и сточарството, основните 

глаголи. Јазикот го зборуваат околу 50.000 души во Североисточен Пакистан, во три области: Хунза, 
Нагари, Јасин, на тромеѓето меѓу синотибетанската, индоевропската и алтајската јазична фамилија. Тој бил 

од балто- словенската јазична група. 

Херман Бергер во 1935 година наведува дека јазикот на народот на Хунза бил бурушански јазик. Според 

мелодичноста тој наликувал на баскијскиот, кој пак имал ацент на третиот слог од десно на лево, исто како 

македонскиот јазик. Олга Луковиќ- Пјановиќ вели дека Баските зборувале како Велешаните, вклопувајќи го 

тој термин во Цвииќевата теза од 1937 година дека најархаични зборови имало во околината на Велес 

(Р.Македонија). Бергер ја исклучил можноста за сличноста на тој јазик со грчкиот... 

Po DNA..Baskite se najblisku do Makedoncite..mnogu od nivnite simboli..oblekata boite crvena crna slichni kako Makedonskite 

..isto nivnata Kujna gotvat isto kako nie Makedoncite ....Najgolemoto prisustvo na Baskite nadvor od evropa e vo Idaho ..usa..se 

zanimavat so stocharstvo I se dobri biznismeni.. 

Makedoncite I Baskite, imat ista .. DNA...Narodnite Nosii se mnogu slichni..kako I boite crna,crvena,bela so 
zeleno...simbolite isti so chetiri strani na svetot..Kujnata Hranata e ista kako Makedonskata...shto me 
iznenadi dosta gotvat sve kako nas Makedoncite I do den denes...ova e grafche tavche vo nivni restorant vo 
San Huan Batista vo Kalifornia... 

 
РУСИТЕ И СРБИТЕ БИЛЕ САМО ЕДНО: САМО МАКЕДОНСКИ НАРОДИ- НИКАКО ИНАКУ НИТУ ДРУГО 
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Денес сме сведоци, дека Руската црква испратила свој емисар за да ги помири МПЦ со СПЦ, но не 

обратно, затоашто канонско право е секоја православна држава да има своја црква, навредувајќи го 

чуството на Македонците да имаат своја црква равна на руската и српската со својата руска и српска 

држава. Овде преговорите не се вршени за верски прашања во духот на православието туку во духот на 
спасување на една растроена личност која била осудена за грабеж- се најдува в затвор и ја одлежува 

казната. Со тоа што таа личност никогаш не бил Македонец туку македономрзец, а само во служба на 

Србија и Елада чии службени јазици не биле српски и еладски туку само македонски, загрижува. Еве го 

доказот. Еладскиот јазик бил само од 1868 година реформиран македонски Птоломејов Александријски 

јазик коине (тн.старо-грчки). Па коине постанал христијански јазик, а него го познавал Апостол Павле- тој не 

го познавал службениот (јонски) јазик на Елада со селото Атина која била само под Соборната црква 
Св.Димитрија- Битола, а Битола бил центар на Румелија, според Рум=Рим=Ром, значи Македонија, која се 

протегала до Елада- нова држава само од 1831 година. Па со тоа што Битола само се уништува, сами си ја 

менуваме историјата..., само на македонска штета водена од несвесни политичари и моќници- јас сум 

Битолчанец.  

Бидејќи, според Г.Гриневич, во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот од Розета во Египет имало исти 

знаци со исти значења, Русите, Подунавците, Балканците и античките Македонци биле еден те ист народ. 

Со тоа што во Русија во 1 век н.е. биле колонизирани 150.000 коњаници- Балканци, а Балканот до 1808 
година бил само Македонски Полуостров, дури има српско предание дека Белград и Смедерово биле во 

Македонија, Русите, Србите и Еладците биле само едно: само Македонци. Следи грбот на Русија и Србија 

не бил руски и српски туку тн.византиски двоглав орел, а во тн.Византија владеела македонска династија и 

Македонците Комнени- Комнени биле и сите султани на Османите. Да не се изуми најбитното, Св.Ѓорѓија 

бил Азијат- тој како таков не бил коњаник. Меѓутоа, тој во Македонија- поточно во Бригија= Брзјакија 

постанал коњаник. Ова било повод, Крали Марко да биде претставен како Св. Ѓорѓија- Прилеп. Тој 
македонски светец се најдува во рускиот грб. Токму и затоа Русите била само Македонци. На припомош е и 

книгата на Мавро Орбини (1601), види www.brigien.com. Па дури во Прилеп не ги познавале тн.Вукови 

гласови, како на пр. њ., и затоа таму во 21 век не се вели коњ, бања...туку конју, бајна..., а српскиот= 

тн.Вуков јазик бил само во 19 век, никако порано. Следи се било само 100% македонско. За да се потврди 

дека српскиот и рускиот јазик биле само македонски се наведува доказот, што на целиот Балкан се 

говорело само со в-н-т (куќава- куќана- куќата), што било и во Русија, а и без падежно. Меѓутоа, во 
денешниот руски и српски јазик има падежи, и повеќе не се говори така. Следи прашањето, па каков јазик 

бил рускиот и српскиот јазик ? Само едно и единствено: само македонски јазици, наследници на 

македонскиот падежен црковнословенски јазик ! Бидејќи Русите и Србите ги оспоруваат Македонците кои 

до во 19 век си ги зачувале своите традиции за ...Орфеј, Филип и Александар Македонски, Булефал..., тие 

биле само изроди на македонскиот=балканскиот род, ништо инаку, и ништо друго. 

За следен доказ дека Русите, Србите и Бугарите биле само Македонци, тие кажуваат, дека македонскиот 

црковнословенски јазик бил руски, српски и бугарски. За тие меѓусебно да не се поистепаат, тие нека си ја 

фрлат ждрепката- кој ќе биде среќник, со среќа нека му е ! Меѓутоа, кој бил најстар народ нека говори Јован 
Цвииќ- тој пиши во Македонија се говорел староштокавски, до Крушевац средноштокавски и во Шумадија 

каде била создадена Србија со Белградска митрополија се говорел новштокавски. Следи Македонците 

биле стар народ, до Крушевац среден народ и во Србија нов народ со својот Калемегдан кој го ослободиле 

Македонци по водство на Кондо Војвода. И други Македонци биле основоположнии на Србија: Ичко ... Еве 

и друг доказ: Скотите имале македонски ритам 7/8, кој е најдобар-најизворен само во Македонија, а во 

Шумадија се разводнал како што се разводнало се што било македонско. Па Македонците во 19 век биле 

најписмени... 

Бидејќи во православието се говори само секоја држава мора да има своја црква, а овде се јавува 

проблемот само со МПЦ, проблемот воглавно останал само наш- Свештениците на МПЦ се свештеници 

учени од Цариград и Ватикан, кои се далечни од православието- ним им треба православно 

превоспитување. Имаше Македонци кои се залагале за МПЦ- секоја им чест и слава. Но има-ше и 

свештеници, кои во Ниш потпишале капитулација-предавство, што не е случајно. Па Затвореникот (Грко-

Србинот) не бил дело сам за себе туку тој бил дело на МПЦ во чии редови до денес има свештеници кои се 
во служба на Цариград и Ватикан, чеда кои повеќе се баваат со масонствата во туѓа служба отколку на 

МПЦ. Само за потсетување- по потпишувањето предавството во Ниш од свештени лица кои до денес се во 
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МПЦ, нашиот македонски православен народ изјавил: Ние ќе си создадеме своја нова црква, нас не ни се 

потреби таквите свештеници итн. Ова ќе се случи и со сите понатамошни предавници- свештеници и 

политичари итн. 

Пак, што се однесува за Грчката црква, таа била само Цариградската патријаршија која било дело и на 

македонската династија која владееле со свои цареви. Еладска (тн.Грчка) црква во Атина никакогаш 
немало. Истото било и со Арбанската црква. Ова говори само едно дека еладски и арбански народ да 

постојат нема-ло историска основа. Бугарската црква имала само поглавар кој бил само под царот во 

Цариград. И затоа Бугарската црква никако и никогаш не била канонска. Охридската архиепископија била 

само Јустинијана Прима, чиј основоположник бил Апостол Павле. Со ова се се кажа. Пеќката црква 

неканонски била насила отцепена од Мајката Охридската црква кога во Цариград немало цар- Цариград го 

владееле Латините кои не биле надлежни во православието. Следи надлежен бил само царот во 
Цариград. Еве најмеродавен доказ: кога бил победен Цар Самуил, Охридската црква била само под царот- 

под царот бил и Цариградскиот патријарх. Токму и затоа само Цариградската патријаршија и Охридската 

архиепископија биле самостојни директно под царот. Како што Цар Самуил бил соработник со папата, 

истото било и со Цар Душан кој самиот се прогласил за Македонец. Бидејќи за време на крстоносните војни 

Цариградската патријаршија била унијатска, порадишто Русите ја проколниле и Цариград не го бранеле, 

таа не била канонска. Бидејќи Руската црква била наследство на Охридската црква и Цариградската црква, 
а опстоил само нејзиниот патријарх- царот бил убиен од Ватикан кој со Готите повеќе не бил канонски, 

единствена канонска црква останала само Руската црква. Меѓутоа, Охридската црква по налог на Ватикан 

ја укинал ненадлежниот во православието, а насилник султан. Исто така, од султанот биле укинати Пеќката 

и Трновската црква со црковнословенскиот јазик, што било во борба воглавно против Русија, и затоа 

останала само Цариградската патријаршија со коине. Следи потоа по налог на Ватикан султанот дозволил 

да биде создадена Булгарската архепископија и тоа само за раздор и цел меѓусебно да се истребат 
православните. Следат унијати и протестанти, но најповеќе муслимани- за ова православните и не се 

свесни, што ваквата несвесност трае без прекин се до денес. 

Бидејќи имало само руска држава со Руска црква, постоел само руски народ. Следи создавање на српска 

држава со Српска црква, бугарска држава со Бугарска црква, еладска држава со Еладска црква во селото 

Атина кое било под Св.Димитрија и арбанска држава со Арбанска црква кои биле под центарот Битола и 

Св. Димитрија. Со тоа што денес има спор само за МПЦ, а не за балканските цркви од 19 и 20 век, 

црковното прашање го водат свештеници и политичари монструми на македонското православие со 

Македонката Богородица- види го првиот Ерусалим Охрид (палестинскиот Ерусалим никогаш не бил прв) и 
македонскиот јазик коине, но никако Вавилонската курва Семирамида во Палестина... со тн.еврејски 

(сиријски арамејски) јазик. Со македонската ренесанса која преминала во Италија Ватикан ја заменил 

Бригијката со проституктата Семирамида.... Бидејќи во македонското православие има мноштво 

повеќебожество (Коледе...), што го острани неморалниот Ватикан, тешко нас ни се пишува...! 

 
БЕЛЦИТЕ (ПЕЛАЗГИТЕ) БИЛЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 

Монголите од Источна Азија преминале во Северна Америка некаде околу 13.000 г.п.н.е., а во Јужна 

Америка доспеале некаде околу 8.000 г.п.н.е. Черокезите биле индијанско племе со значење краток нож- 

тие биле Монголи. Албанци има и Черкези, колонизирани во 19 век меѓу Врање и Шар Планина- таму само, 

според Г.Вајганд, по Кримската војна биле колонизирани 500.000 Черкези. Нивните наследници се со 
монголски типови со ДНК блиска на Кавказот.... Пак, Албаните на Кавказ (Страбо-н) биле Белци и 

пешадијци кои се бореле од страна на Дариј, а против Александар Македонски. Черкезите на Кавказ се 

дојденци потоа, и тие биле само коњаници. Имало и Черкески ред во Османовата војска, кои се бореле 

заедно со Татарите итн. Черкезите, Татарите ... денес се познати само како Арнаути= Геги кои во 19 век на 

Османите им служеле како акинџии- монголски лесни коњски летечки одреди. Ваквите меѓу Врање и Шар 

Планина, а во служба само на султанот, им се заканувале на Православните, процес кој до денес се уште 
не е дозавршен. Не случајно, денешна Турција и до денес тврди, Балканот бил нивни исламски и тоа само 

поради Албанците (90% Азијати=Геги) и Босанците- никаде не нема нас Православните. Па токму и затоа 

Турција била и останала најголема закана за нас Православните, кои до денес сме оставени сами на себе 

без ничија подршка. Ние сме жртви на Арнаутите= Гегите, кои до денес се крволочни ѕверови со човечки 

лик...  
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Крволочноста со канибализам била поврзана со повисоко ниво на естрогени потврдено во свињарството- 

мајката да си ги јаде прасињата. Токму од повисоко ниво на етстрогени влакното е подебело. Пак, поради 

повисоко ниво на андрогени е поизразита ќелавоста. Следи андрогените се за рангирање но не за одмазда 

итн... Канибалистичка одлика било уживање крваво топло месо и пиење крв од се уште топла жртва. Следи 
според Татарите бил познат и татарбифстекот како крваво недопечено месо, дури колбаси крвавици. Пак, 

за нас крвта не е чиста- прво таа да искрвари- таа се фрла. Со варењето на месото најпрво крвта се истура 

итн. До денес се јаде коњско месо и млеко итн., туѓо за нас- Македонците, итн. Бидејќи Пастув=Посејдон, 

ние никогаш и до денес не јадеме коњско месо и млеко. Исто било и со говедско месо и млеко- Бик=Зевс- 

говедото било свето животно, како во Египет и Индија. Ние научивме да јадеме говедско месо и млеко од 

Монголите. Нашите јаделе козјо месо и млеко- козјото млеко останало најсоодветно за исхрана на човекот: 
Јарец=јарес=Арес- Бог на војната за да се биде чврст и војевит. Следи од кравјо млеко доенчето може да 

затупи. Бидејќи човекот висок  : широк 7 : 1, а говедото 5 : 2, од кравјо млеко коските на рацете и нозете 

стануваат дебели- кравји... Богот Пан бил оној од кој се правеле паници... Бадниковото дрво бил дабот кој 

оставал жар- светлост. Дабот бил најбитен за античките Македонци, на чиј пан и трупец се прави крст 

(Албанците како Муслимани=Турци ја користат само буката), симболот на светлоста- тој бил Сонцето 

Хелиот= Илиос, основа ил: „Ил врне, ил грме“.  Следи Белците го трагале патот на Сонцето кон Истокот. 

Според ДНК монголските Индијанци имале ДНК блиска на онаа во Кореа и Тајванд, а она на Белците од 
Источното Средоземје- таму бил Левантот: Белците за време на леденото доба со траење 0,5- 1,0 милион 

година престојувале во Левантот- меѓу Египет и Арабија... Пак, белите Индијанци ја имале крвната група А 

на белата раса која била создадена во Левантот само со мутација поради чумата на говедото и грипот на 

свињата кои кај Белците предизвикале маласипаница и грип, од кои две болести изумреле 95% монголски 

Индијанци- говедото и свињата со коњот не ги познавале во Америка. Коњот кај Монголите постанал помал 

..., говедото добила грбка со лој (Зебу), свињата складирала повеќе сало во своето тело, овцата во коренот 
на опашката и тртката повеќе лој како резерва на енергија и таа е најголемиот извор за вода- маста 

произведува двојно повеќе вода отколку белковините и јагленохидратите. Па тие им припаѓале само на 

белата раса, спореди со обрастеносто на Белците по телото, но не на Монголите со биволот кој бил и 

индијски и афрички. Исто било и со слонот- ретко влакна... Александар Македонски забележал крокодил (к 

роко дил- рака дил, рака на тил) во реката Инд и реката Нил, како и ист грав во до реката Инд и Нил. Па 

следи темните раси имале заедничко потекло од пред да има континенти. Токму и затоа темните раси 

имале многу нешта заедничко итн.  

Сево ова говори човекот немал ништо заедничко со неандерталот кој бил мајмун, а сите мајмуни имаат 48 
хромозоми- човекот 46. Исто така, тие меѓусебно не се соодветни, и затоа никој досега на успеал да добие 

потомство меѓу човек и мајмун-ите. Да не се изуме, човекот има череп на фетален цицач, а мајмуните 

череп на одраснат цицач итн. Па логичарот Чарлс Дарвин ја забовил македонската наука на Емпидокле (од 

најнизок организам до најсовршен...) и на нашиот неписмен селанец- „тоа што не се коти, не бидува“. Токми 

и затоа коњот со магарето се поблиски отколку човекот со мајмун-ите. Па без Дарвиновата наука 

Европјаните биле само единствено: само Балканци и Малоазијци, мои книги „Средоземјето прадомовина 

на Европјаните“... „Словените германски фалсификат“, „Германците и Македонците едно исто“ и други. 

Следи католичката црква во ренесансата не само да ја променала Богородица од заблудена Македонка во 

разголената Вавилонска курва Семирамида + в = Свемирамида проститутка=прости тутка (о прости боже 

неа што таа се тутка-потиска-вјава...), таа го променала календарот и го прифатила Дарвинизмот. Значи, 

таа не се бавела со религијски прашања туку со астрономија и еволуција, зашто католичките свештеници 

редовно се пофалуваат, нивната црква била напредна-православните биле заостанасти глупаци... Па нели 

Богот го создал човекот на своја лика и прилика, а никако тој да личи на мајмун-и. Пак, протестантстката 
црква ја изиграла католичката, за неа бил битен неандерталот. Па и тој бил само мајмун, и тој изчезнал без 

да остави свој наследник. Таква била европската наука... 

Како што Белците биле обрастено по телото, во спротивност на темните раси, темните раси биле ниски- 

белата раса била висока. Порастот зависи од хормонот на пораст. Кај Белците за тој хормон да дојде до 

израз, неопходно е да делува тироксинот- хормон на штитната жлезда. Ако таа е со пониска функција, 

луѓето се поситни. За ова да се потврди доказ е рибарството: во иста раса риби на исти услови 

одгледувани поситните риби имаат пониско ниво на тироксин. За ова да се отстрани со зголемување на 

нивото јод се подобрува состојбата- една поголема капка јодна тинктура во лајче јаболчна киселина и тоа 
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на гладно. Исто така, се ослабува- се зголемува основниот обрт на материјата... Ако се земи  во предвид 

дека првобитна крвна група 0 била месојадна (склона на гихт...), кај која останала позната хипофункцијата 

на штитната жлезда, тогаш е видливо зошто кај Белците се појавуваат ниски луѓе- како семејно 

наследство...  

Белата раса дошла до во Јапонија аину + в + л + к = влакину Белци по телото обрастени со влакна= 
влакнила- бригиско дативно у во Кина Бату кан, во Индија Зебу (Зевс), Меру, Ману...  Во Индија бил познат 

и Дионис. Следи Дионис= дианис= пианис=пианиш со својот Наис=Ниш- спореди со опиум=опи ум, кој бил 

познат во стариот Египет: афион= апион= опион= опиум. Умот бил во врска со ук.  Следи Македонците 

биле Глауки: Глаук=гла ук или глауч=гла уч-и; Селеук (никако Селевк)=селе ук- ука до наука итн. Па 

Посејдон бил само Патодавател= пато давател, спореди со Pacifik= пативик=пат тивик= тивок, тив=тих до 

Тих Океан= Оцеан= Ozean=озе=езе-ро. Во Јапонија, според Јапон=јап он- Јапет= Џафет= Белец, кај 
островот Окинава (=окина ва) има-ло потонат град на Белци со пирамиди со наше писмо. До каде дошле 

Белците имало писменост, пирамиди градежи... Монголите живееле во шатори...  

Пак, Белците во Америка стигнале од западна Америка. Тие во Америка однеле традиции од Персија, 

Месопотамија, Египет, Македонија, египетски начин на балзамирање, египетски хиероглифи, тн.грчко 

писмо ... со богот на грмежот, секајцата и дождот Перун кој бил познат во Азија, а и пред да има Евреи- тој 

не бил само тн.словенски бог, туку Зевс= Перун, се до Перу. Меѓутоа, С- 14 не е точна метода за 

утврдување на староста, што било расправано во Упсала.  

Како што кај Белците имало дативно у, трето лице еднина завршувало на ит=ет- трчит=трчет, како што 

денес е уште во ...Демир Хисар, Преспа, Охридско... Па Македонците говорат со прајазикот на белата раса. 
Имињата се правеле со в- н- т. Бидејќи Атина била таткова следи: в + Атина = Ватина; н + Атина = Натина; 

т + Атина = Татина. Па вати=в ати=ат и: ат=от-ец. Да не се изуми, со Готите се појавува Ватикан=вати кан 

(ван= бан [бановина]=хан= ган=кан). За пример: човек - в = чоек - о = чек (Преспа)- наспроти на сумерски 

лу- кај нас луѓе множина, а човек ман со мина= луѓе, спореди Манос, Менос, Минос... македонски имиња и 

презимиња; тн.Словени биле Склавини, а склавина означувала област на пелазгиски јазик, а на коине 

(тн.старогрчки) тема- според теме до Темени: само Склавини=Повеќебожци и Римјани=Христијани. Следи 
Склавини= с клавини= клави ин и: клави - в = клаи=клај; Василе=ва силе=сил е: сил=с ил=ИЛ, или Σ=сила- 

секајца= молња; Василеус=Василевс + ки = Василевски или Василес + ки = Василески; тн.византиско 

презиме било Дукас=дука с- Дука=Дуко Дукос + ки = Дукоски. Бидејќи Турција била Фригија поврзана со 

Бригија (Херодот), бил Сулејман=сулеј ман: сулеј=силеј + ва = Василеј. Овде е битен женскиот род на 

тн.Византијци (Источно Римјани= Ромејци- Еладците=тн.Грци во 19 век биле само едно: само Ромејци, 

никако Хелени ниту Грци) завршувало само на македонски (пелазгиски= тн.словенски) василиса= василица 

наспроти машки род василеус (у=в), како и сите имиња: Ирена, Теодора...Ана Комнена...   

Во Месопотамија и Египет имало две раси: Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Следат дворасни јазици: 
сиријски арамејски и старогипетски. Од арамејски по 515 г.п.н.е. произлегол новоперсиски, а од 300 г.п.н.е. 

од староегипетски во Александрија коине (тн.старо-грчки)- книгата за Александар... на Курт Руфиј била 

само едно: само фалсификат и тоа со најстар манускрипт од 9 век н.е., а таа била печатена само во 15 век- 

само во неа се говори за коине за време на Александар Македонски, но во ниедна друга книга... Од коине 

произлегол латински само од Греикот Лив Андроник 240 г.п.н.е., а потоа од коине во латински биле внесени 

уште околу 10.000 зборови за кои се говори за тн.грчко и латинско потекло. Пак, Римјаните, според 
Дионисиј, кој живеел и во Рим во 1 век н.е. говореле само на варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик. 

Следат вулгарно латински кои биле дворасни, како што бил катаревуса само од 1868 година- па димотики. 

Бидејќи во латински го немало тн.словенски темен вокал, а тој го има во Франција, португалскиот (крајното 

е на имињата...), романски, влашки и арбански= тн.албански, Европјаните се одродиле од варварски= 

пелазгиски= тн.словенски јазик на белата раса. Следи сличност на арапскиот со еладските јазици, со 

вулгарно- латинските (француски јазици, шпански, португалски...)- во Англија службен бил францускиот. Па 
во англискиот биле внесени уште 10.000 француски зборови,. Овие биле само латински- поврзи ги со 

10.000- те коински зборови во латинскиот итн. Повеќе види мои книги на www.brigien.com. 

 
ЕРУСАЛИМ БИЛ САМО ПРВ ЕВРЕЈСКИ ГРАД, НО НИКАКО И ПРВ ХРИСТИЈАНСКИ ГРАД 
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Што било еднобожеството (еврејството и христијанството) пиши академикот на Аријско- Руско- 

Словенската академија, Владимир Алексијевич Истархов, „Удар на руските богови“, Москва, 2000 година:  

Стр. 3 Вовед: „‘Бирајќи ги Боговите- ние ја бираме судбината’- древен многубожен римски песник Вергилиј“. 
Стр. 7: „Прво, зошто богот го излагал Адам ? Адам воопшто не умрел оној ден кога го изел плодот од тоа 

дрво, туку преживеал 930 години...“. 

Стр. 8: „После потопот (Битисување 8: 20-21) ‘Ное приредил жртвеник на Господ; и зел од сите животни 

чисти и од сите птици чисти и ги принел за спалување на жртвеникот. И осетил Господ пријатен миомирис’. 

Во што е пријатниот миомирис? Во смрдеата од изгорените тела на живите битија ? Чуден вкус има 

христијанскиот бог. Израз на садизам и некрофилија. Чист ѓаволизам“. 
„Ако ја отвориме Библијата и го погледаме митот за потеклото на човекот од Адам и Ева. Први (наводно) 

луѓе Адам и Ева родиле два сина- Каин и Авелиј, никакви ќерки немале, никакви жени и воопште никакви 

други луѓе на земјата наводно немало. Потоа Каин го убил Авелиј, на земјата останале само 3 човека 

(Адам, Ева и Каин), и богот го прогонил Каина ‘во земјата Нод, на исток од Едема. И ја нашол Каин својата 

жена; и она зачнала и го родила Јеноха (Битисање 4: 16, 17). 

Откаде кај Каина се појавила жена ? Со кој тој се оженил, со коза, шти ли ? ...“. 
Стр. 14: „Освен христијанска верзија постои верзија према која Христ, без обѕир на педеризмот, ипак има 

деца. И педерите можат да имаат деца (посебно направени со прст). Према таа верзија потомци на Христо 

се Меровингите (во кои влегуваат многу живи и здрави претставници на аристократските лози во Европа). 

Таа публика се сматраат себеси луѓе со сина крв. А кои се тие тоа сини, што е тоа сина крв ? Сини- тоа се 

педери, а сина крв- тоа е педерска крв. Во таа сина боја потомците се насобрале и од Христа и од Давид“. 

„Освен садизам, мазохизам и некрофилија кај библискиот (еврејскиот) бог мошне е во мода 
човекојадството. Христос своите ученици ги прозивал: ‘Ако не бидете го јаделе Телото на Синот Човечки и 

пиеле Крвта Негова, тогаш во себе не ќе имате живот. Оној кој го јаде Моето Тело и ја пие Мојата Крв има 

живот вечни’ (по Јован 6:53-54, исто по Марко 14:22-24) 

Во христијанската црква главен мистичен чин, на кого настанало ритуалното богослужење, есте одвратното 

човекојадска традиција, која се назива причеста- по пат претворување на лебот и виното во крв и тело на 

Христо, мислено пиење на таа крв и јадење на неговото тело. Без тој мислителен канибализам не ќе има 
спасување;- така кажува христијанството. Што е тоа? Какво чудовишно дивјаштво. Каква гадост. Откаде 

потекнува овој мрачен обред?“. 

Стр. 15: „Ако христијанството ја учи мислата на човекојадството, тогаш јудеизмот учи на вистинско 

човекојадство. Односот на јудеите према аријската крв носи мистичен карактер. Аријската крв ја 

употребуваат не само највишите јудејски масони, туку и обичните членови на сектата хасиди- 

најортодоксни наследници на Талмуд. Не можат да поминат без аријската крв ни претставниците на сината 
педерска крв. Иако Стариот Завет на Библијата е адаптиран и омекната варијанта на Талмуд, ипак во 

Библијата се зачувани директни упатувања на тој ѕверски обичај на жидовите. ‘Ето народот како лавица 

станува и како лав се подигнува; не лежи додека не го изеде пленот и не се напија крв на убиените’ 

(Броеви 23:24). Колку што постојат Евреи, толку тие се бават со тие сатански ѕверства. За бескрајните 

чинители на жидовските злочини, кои се во врска со мачењето, ритуалните убивања на аријските деца и 

користење на нивната крв, напишал брошура самиот Владимнир Иванович Даљ (62), познат научник, чија 
научна оправданост и совесност не може да предизвика ни најмала сумливост. 

Тие чудовишни злочини на Жидовите се обавуваат на ден станскиот празник божиќ. Се фаќаат децата, 

ѕверски се мачат и распарчуваат, насладувајќи се со нивните мачења. Понатаму го прободуваат целото 

тело на детето со специјални ритуални одвијачи, често ја дерат кожата и ја пуштаат неговата крв. После 

таа крв ја користат во ритуални цели, и посебно ја додаваат во божичниот мацес ( неслано јадење) (62). 

После тоа унакажените и искинати тела на децата ги фрлаат. Заправо поради овие бескрајни чинители 
‘јадните и несреќни евреи“ ги колеле и притискале во текот на целата човечка историја (62). Заправо 

поради овие злочини ги мразат Евреите антисемитите и ‘проклетите фашисти’. 

Кај христијаните тој сатански жидовски празник пасха се сматра ‘свет’ “.  

„Интересно е да се погледа коренот на Исус Христо, неговиот родослов. Од него почнува Евангелие. 

Првата реченица на евангелието: ‘Родослов на Исус Христа, Синот Давидов (обратите внимание: не син на 

Богот, туку синот Давидов), Син на Аврама. Аврам го родил Исаак; ... (понатаму одат уште 40 Евреи)... 
Јаков го родил Јосиф, маж Маријин, од кој се родил Исус, назван Христа’. 
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Од тој родослов се гледа дека Исус (назван Христос) не е човек вон националност, туку чистокрвен Евреин. 

Во неговиот род немало ни Руси, ни Татари, ни Литванци, ни Белоруси. Сите само Евреи“. 

Стр. 24: „Е раширено мислење дека Евреите први го измислиле еднобожеството (монотеизмот). Всушност 

еднобожачката религија не ја измислиле Евреите, туку таа е измислена за Евреите. Историски прв 
монотеист бил египетскиот фараон Аменхотеп IV (1389- 1358. г.пред н.е.), кој своето име го променал во 

Ехнатон (оној кој му е угоден на богот Атон)... 

Ехнатон го забранил знаењето за мноштво Богови и го забранил главниот Бог на Египет- Богот на сонцето 

Амон. Вместо Амон Ехнатон пропагирал е ден едини бог- бог на сончевиот диск Атон...“. 

Стр. 26: „Друго, во Библијата еврејскиот Бог (Јахве) се борел со Богот Ваал и Богот Астарта и ги победил. 

Ипак, ако Богот е едини и други Богови нема, со кои тогаш тој се борел, и кого го победил, и откаде тие 
дошле, тие други Богови ? Ако еврејскиот бог ги победил многубожечките Богови, тоа не значи дека тој нив 

ги уништил. Боговите се бесмртни, а еврејската победа носи привремен карактер. Животот е применлив“. 

Стр. 27: „Христријанскиот ‘единствен Бог ја создал жената наводно од ребро на маж. Може ли да му се 

верува во тоа ? Не. Зошто ? Па затоа што тоа и противречи на науката, посебно на генетиката која јасно 

докажува дека сите луѓе имаат различен генетски фонд. А во реброто на било кое машко гените се 

апсолутно исти како кај машкото во целина. Откаде потекнува таа генетска разноврсност на луѓето ? Освен 
тоа во реброто на Адам се гени на машко, то ест Ева би требала да биде машко. Или тоа е мит- лага, или 

ипак Богови има многу, и Боговите генетски се различни. Тогаш, наравно, и луѓето од тие Богови се 

различни, со различни генетски фонд“. 

Стр. 29: „За време на царот Давид Евреите ѕверски и со паталошки садизам го уништиле целото население 

на Раве Амониатска, фрлајќи ги живи луѓето под тестери, под железни млинови, под железни секири и во 

печки за спалување (2 Царство 12:31). И после тоа Евреите истапиле против Хитлер, кои ги спалувал во 
печки на крематориум. А Хитлер бил само инструмент во реализација на Законот Карма- закон на 

праведната одмазда. 

На какви се гадости е спремен еврејскиот народ најдобро се гледа од приказната на еден ‘благочестив’ 

Левит, опишан во книгата Судија (гл. 19). Тој Левит ноќевал во градот Гиви, и неговите жители (синови 

Вењиамови) решиле да го силуваат. Левиотот вместо себе му ја дал својата љубовница, и тие се 

иживувале над неа. Се иживувале сета ноќ, и жената доползела до куќниот праг и тука одлежала до утрото 
(Судија 9:22-26). Левитот тек утрото и пришол на својата љубовница и видел дека таа е мртва. Тој го зел 

ножот, го разрежил нејзиното тело на 12 дела и ги испратил во сите краишта на Израел (Судија 9:29). Какви 

чуства кај нормален човек можат да предизвикат постапците на овој левит ? Само одвратност. Дива 

гнасотија, мрачност и садизам. И сите тие одвратни злодела Евреите ги опишуваат во таа света Библија. 

И така понатаму и на тоа слично. Повеќе не сакам да ја цитиран Библијата, а и нема потреба. Сликата е и 

така јасна. 
Христијаните во полн обем не го признаваат Талмуд. Ипак адаптирана варијанта на јудеизмот- Стари 

Завет, кој вклучува пет книги Мојсијеви (Тору), есте основен дел на Библијата- света книга за христијаните. 

За секој човек кој има природно морално начело на Библијата е вистинска гадост. А кај христијаните таа 

одвратна книга се сматра за светиња. Покрај својата желба, христијаните не можат да го отфрлат од 

Библијата Стариот Завет и да го остават само Новиот Завет (Евангелие). Во Стариот Завет е дадена една, 

макар и замршена, слика на светот. А во Евангелието сликата на светот отсуствува. Таму се опишуваат 
само авантурите на Исус Христос и неговото учење“.  

Стр. 36: „Во најпаметните цареви во Ерусалим спаѓал царот Соломон, кој, како прво, бил многубожец и им 

се поклонувал на паганските Богови. Како второ, Соломон имал 700 жени и 300 љубовници, меѓу кои 

немало ни една Еврејка (3 Царство 11:1- 13), а, како трето, самиот цар Соломон не бил Евреин, туку Хибер 

(тоа е еден од семитските народи) (27). А, како четврто, таткото на Соломон- царот Давид бил во војската 

на Филистимјаните и сакал да војува со Израел (1 Царство 29: 1-11)“. 
Стр. 38: „Да приметиме, дека уште пред излегување на Евреите од Египет нивниот легендарен Јосиф не се 

оженил со обична Египќанка, туку со Асенефа- ќерка на паганскиот свештеник Илиополски...“. 

„Одејќи заедно со Мојси во пустињата, тие потомци на египетските пагански свештеници, наравно, не 

престанале да бидат служители на својот култ и ја играле својата игра во тој Синајски ‘туристички поход’. 

Тие стоеле изнад Левитите и Мојсиј, ама нивната активност имала скриен и таен карактер, како кај сите 

окултисти. 
А уште порано во време 7 гладни години Јосиф во потполност ги поробил Египтјаните, им го одзел сето 
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сопствеништво и создал прва тоталитарна држава (чист комунизам), каде со целата сопственост 

управувала тесна каста на пагански свештеници (Битисање 47: 20-21). Обичните Египтјани го мразеле 

Јосиф, ама тој само ја одиграл онаа улога која му ја одредиле египетските пагански свештеници. Нему му 

ја подметнале таа валкана улога, и подоцна, кога Јосиф повеќе не им требал, паганските свештеници 
едноставно го убиле, како за тоа соопштува Коранот (Сура 40:36). 

Не е исклучиво дека и Мојсијевата судбина била слична, и тој ја нашол својата смрт од раката на тие исти 

свештеници. Оти Мојсиј негде нестанал, и неговиот гроб нигде не постои. И инфирмацијата за неговата 

понатамошна судбина е затворена.  

Ма како да се гледа на Синајската приказна, ајде да размислиме, кој можел реално да биде господар на 

новостворената религија- јудеизам ? Едини претеденти се потомци на египетските свештеници на Богот 
Амон. Тие, трагајќи кон светско господарство, не само да создале нова религија, туку и првпат во 

историјата ја разработиле и вградиле во таа религија метод за преземање на власта со помош на ладна 

информативна војна. Таквите војни постанале несфатливи и невидливи за обичното население. Заправо 

поради тоа се до сега таа тесна група владее со христијанскиот свет и скоро дошла до светско 

господарство. 

Заприметуваме дека Мојсиј уште како дете го презела ќерката на египетскиот фараон. Мојсиј е воспитуван 
во семејството на фараонот. Тој стекнал свештеничко образование и свештеничко воспитување. 

Зигмунд Фројд во трудот ‘Човекот Мојси и монотеистичката религија’ (52) укажува на египетско потекло на 

името Мојсиј- Мосе. Фјордовите истражувања дозволуваат да се направи заклучок, дека Мојси- е 

високороден Египтјанин, свештеник, посветен во сите египетски мудрости. Левитите Фјорд ги сматра или 

Египтјани, или полукрвни сродници и несумливо ‘луѓе на Мојси’, со неговиот апарат. Најверојато Левитите- 

се потомци на египетските свештеници по Јосиф“. 
На стр. 43 се говори за 7 духовни- енергетски чакри, кои се називаат основни чакри. Евреите се обрезуваат 

на 8 ден по родување, а чакрите се отвораат во текот на 14 дена по родувањето. Следи левитите не се 

обрежуваат. Само така Евреите постануваат биороботи, со кои левитите управуваат (да се фанатици, Р.И.) 

Стр. 84: „РА- општ назив на Богот сонце“ 

„ХОРС- син (хипостас) на Богот сонце Ра...“. 

Стр. 95: „На 3. Вселенски собор 431. година долго се препирале околу тоа- дали жената има душа или не. 
После жолчните расправи се преминало на гласање и со мнозинство од еден глас признале, дека жената 

исто така е полновреден човек. Сега може да изгледа смешно, ама малку тука е смешно. Према 

христијанството жената- е непотполновредно битие и по прашањето на постоењето на душа во неа нигде 

отворено не е речено. Во процесот создавање на човекот према христијанскиот мит Богот во почетокот го 

создал човекот према својата слика и прилика, а потоа, да не би бил сам, него го успавал и од неговото 

ребро создал жена (Битисање 2:21-22). Така жената да не потекнува од великиот Бог, туку од машкото 
ребро, што е далеку попрозаично, и за нејзината душа отворено ништо не се говори. 

Христијсанството- тоа е религија која ја дискриминира жената. Исламот ни до денес не признава постоење 

душа кај жената. Додека према Талмудот мажот може да му се обраќа на својата жена како со парче од 

месо, Библијата и евагелието далеку не отишле од Талмудот. Доволно е да се погледаат бескраните 

христијански родослови. ‘Аврам го родил Исаак, Исаак го родил Јаков и понатаму уште 40- слични 

породувања’. Жената како никогаш да не учествува во тие процеси на родување или нивната улога во тоа е 
толку занемарлива, да за тоа нема смисла и да не се ни говори 

Таа историска одлука за полновредносна на жената (со нагласување од само еден глас) не е донесена на 

основ на докази од ‘светите’ текстови (во тие текстови нема никакви докази), туку веќе на основ на 

приземните прагматични интереси на христијанските попови. Минимално пет пати повеќе жените одат во 

црква отколку машките, и на поповите не им одговарало да ја изгубат таквата паства. 

553. година на Вториот Цариградски собор Византискиот император Јустинијан наредил да се исфрли од 
Библијата учењето за реинкарнација, која ја оставил дури Константин. Иако Библијата и Евангелието се 

очистени детално, некои опашки останале. Например, во Евангелието по Јован (9:1- 3): ‘И, поминувајќи, 

видел човек, слеп по родување. Неговите ученици го прашале: Равви! Кој згрешил, тој или родителите, што 

тој се родил слеп?’ Такво прашање може да постават само оние кои имаат претстава за карма, вклучувајќи 

ја родената карма, и сфаќањето дека човек не се родува со нулта карма, туку однекаде ја зема (од 

претхидниот живот)“. 
Стр. 96: „529. година христијанскиот император Јустинијан ја затворил Атинската академија, која ја основал 
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Платон. Човечкиот разум се поматил и замолчил на многу векови, тој ден конечно настанало мрачното 

средновековие. 

Омразата на христијаните према науката не знаела граници. Основните облици на медицината се 

сматрани за ѓаволска работа. Лекарите, посебно оние кои ја проучувале анатомијата на човекот, се бават 
со отворање на лешевите, тренутно ги спалувале на ломача. Императорот Јустинијан, вистински 

православен христијанин, дури ја забранил математиката како ‘паганска несреќа’. Во комунизмот ја 

забраниле генетиката како ‘фашистичка’ наука, ја забраниле кибернетиката поради отсуство на 

материјализам“. 

Повеќе за ова во мојата книга „Еднобожеството- злостор врз човештвото“, види во www.brigien.com.  

Повеќебожеството било поврзано со науката, посебно природните науки... Таа конечно мора и да победи. 
Најбитен бил ведска Кришна или египетски Хорус или склавински=тн.словенски Хорс- денес Исус Христос. 

Па христијаните ќе мораат да го почитуваат само наведениот Хорс- Исус Христос бил само фалсификат. 

Бидејќи се истакна „Прво, зошто богот го излагал Адам ?“, овде се објаснуваат лагите во Библијата: 

Еднобожеството започнало со Ехнатон. Следи авторите да го истоветуваат Ехнатон со Мојсеј. Меѓутоа, од 

Ехнатон има наоди, но ништо од Мојси... Исто така, нема наоди за ниедна библиска личност. Ова говори 

дека библиската историја била само билблиска склопена од месопотамската до со египетската историја. 
Во Палестина со својот Ерусалим стигнал Александар Македонски- Александар по потекло од таткова 

страна бил Херклид од Каранова лоза, а од мајкина Еаков од Неоптолемова лоза. Хераклид бил потомок 

на Херакле. 

Од Каран било потеклото на Александар Македонски. Следи име Караново, презимиња Карановци итн. Да 

се спореди со македонската песна Карафило филфило. Следи фило=пило филфило=пилопило- пиропиро 

(пиреј= троскот се уништива со палење- пирати запалувачи) имало врска со Каран- Каранови, а и бојата на 
каранфилот била македонска црвена боја, спореди со дивиот афион=мак: маке + дон = Македон... Бидејќи 

македонските полиња биле преплавени со божуриката (бож...) со нејзината црвена боја, македонските 

војници морале да се замаскираат со црвена облека итн. 

Според египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), Фригите (ф=б) биле постари од Египтјаните. 

Овде се разликуваат две генетско- географски подрачја: Месопотамија со Египет со својата Семирамида + 

в = Свемирамида- Вавилонска курва која била и палестинска, како и Фригијката= Бригијката божица Ма- 
Пречесна претставена со голема карлица и големи гради како божица- родилка и дојилка. Па та била само 

одлична мајка чие чедо го воспитувала како неа, тоа да биде чесно- да нема однос со туѓ маж кога ќе стапи 

во брак како што било со Семирамида: невестата оди во храмот, и секој оној кој неа во скутот и фрли пари 

со него мора да има однос. Таквите пари таа му ги носи на својор сопруг, со кого таа се уште немала однос. 

Потоа таа тоа не го повторува. Следи посебен начин на облекување: чедата на Семирамида биле 

разголена, а на божицата Ма заблудени- не смее да и стрчи ниеден прамен коса вон шамијата, до вратот е 
поскриена. Исто така, рацете и нозете и се покрини. Ова останало дури во 20 век. Најдобар доказ била 

Битола: Еврејките биле разголени како Семирамида, а Битолчанките заблудени како Фригијки= Бригијки: 

Еврејки во Битола имало до во Втората светска војна кога Бугарите на бугарски вагони нив им ги однеле на 

Германците за тие да изчезнат. Па и до денес Ма си е само ма- само двојно мама, дури и мајка=ма 

јка=јака- таа засекој била јака- спореди со Јаков=јак ков и животно Јак. За доказ дека кај нас има двојно е 

наводот со варвар=вар вар, верверица= вер вер- ица. Значи, она што било си останало се до со 20 век- 
сега сме 21 век.  

Пизистрат (6 век п.н.е.) го задолжил својот Редакцијски одбор да ја состави „Илијада“ од повеќе простори: 

Египет до со Месопотамија со магаре и шафран, а во Мала Азија магаре немало до 480 г..п.н.е. и шафран- 

тој сега се шири кон северна во Турција; Бригија со коњ и говедо каде било Пелагонското Езеро со јагула...; 

и Јадранските острови кои се населувале во 6 век п.н.е. Токму во 6 и 5 век п.н.е. никаде ги немало Евреите. 

Во Вавилон од Кир бил симнат Набонид. За Велс „Би им било помудро да се прилагодиле на новотариите 
на Набонид, тој искрен еретик“...„Кир влегол во Вавилон годината 539. пред Христа“...„Исто така ги вратил 

во Ерусалим Евреите, одведени во вавилонско ропство“. 

Со тоа што Набонид бил еретик- еднобожец, неговите Вавилонци- Повеќебожци биле против него, и со Кир 

него го собориле. Ако во Вавилон би имало Еднобожци- Евреи, тие ќе би морале да се борат на негова 

страна. Бидејќи никогаш немало Евреи, Набонил бил срушен. Дури и ако би имало Евреи, тие како 

Еднобожци би биле истребени. Бидејќи ваква била состојбата, еднобожеството било без важност- без моќ. 
Ова може да се потврди и со тн.еврејско име Елизабета=Ели забет а=женски род: Ели= Хели= Хелиос= 
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Илиос= Ил...- „Ил врне ил грме“; завет= завет- тн.еврејскоти наследсѕво тн.словенско. 

Паган бил селанец кој му верувал на она во селото. Следи само паган= баган= боган= богон- човек кој му 

верувал на богов= богон= богот- множина: богови. Па паганите биле повеќебоци во однос на еднобожците. 

Месопотамската и египетска историја останала со свои материјални докази (градби...пишани докази...). Со 
навлегување на Персијците тие делумно биле уништувани. Истото се случило и со Македонците. Бидејќи 

Римјаните биле плачкаши и уништивачи, тие се уништиле и се оплачкале итн. Бидејќи библијата си ја 

зачувале Евреите, во неа биле внесени настаните од месопотамските е египетски простори, само како 

препишани и пренесени како еврејски иако еврејски народ никогаш немало за да би имало тн.еврејска 

историја. Во последните векови биле ископни многу плочки во кои биле внесени Вавилонските списи... со 

кои се утврдило дека библијата била само присвоена повеќебожна историја, а Евреите биле еднобожци. 
Па Библиските Евреи историски не биле познати. Само околу 444 г.п.н.е. учениот свештеник Ездра ги 

повикал Евреите на свечено собрание и им ја читал од утро до пладне „Книгата закони Мојсиеви“. И затоа 

само со читање на првите книги на библијата почнало да се создаваат Евреи. Значи, само од таа 444. 

г.п.н.е. почнува библиската историја. Токму и затоа библиската историја била само ерусалимска и тоа само 

од 444 г.п.н.е., со 100% приствоена месопотамска и египетска историја. Ова било повод ништо да нема 

библиско во историјата. Токму и затоа Евреите и нивните личности не биле познати во историјата, како 
спротивност на историските личности кои биле познати и докажани во историјата а сите тие се наведени во 

библијата. Па за историските личности до денес има и уште се пронајдуваат материјални докази/наоди, но 

никако само за библиските- еднобожните личности. Следи библиската историја била само за себе 

библиска со која било создадено еврејството, никако порано, и никако инаку. 

Според Дејвид Лингвистон, „се до 4 век п.н.е., Грците немале никакви сознанија за Евреите“. Еве докази: 

Херодот и после 444 г.п.н.е. не познавал Евреи ниту дека тие се обрежувале, а ги опишувал просторите на 
Египет со Палестина, Месопотамија итн. Кај него никаде нема било какви Евреи. 

Кај ниеден автор кој пиши за Александар Македонски не се наведуваат Евреите за време на Александар 

Велики. Па тој ги поминал сите западни азиски простори се до со Египет- тој никаде не ги нашол Евреите. 

Во прилог се наведува книгата на Плутарх. Во неговата книга за Александар Македонски, детска радост, 

Скопје, 1994 година, никаде ги нема Евреите. Еве што тој наведува по ред под точките: 

24.: „По битката кај Ис...Дамаск...Персијците...Кралевите од Кипар веднаш дошле сами да му го предадат 
островот, иста така му била предадена и Феникија, освен Тир...“. 

27: „Се раскажува дека во Египет ги слушал предавањата на филозофот Псамон...Александар одел...“. 

31: „Откако Александар ги потчинил под своја власт сите земји од оваа страна на Еуфрат, тргнал натаму 

против Дариј...“. 

35: „На својот пат низ Вавилонија, која целата веднаш му се потчинила, најмногу се зачудил на амбисот кај 

Екбатана, од кој, како од некој извор, избивал пламен. Во близината на тој амбис се наоѓала жица на 
нафта, која поради својата обилност правела еден вид езеро...“. 

39: „По природа Александар бил дарежлив... Кога Аристон, водачот на Пеонците, убил еден непријател... 

Еднаш, некој прост Македонец терал маска натоварена со кралско злато...“. 

45: „Оттаму тргнал во Партија...сакал своите Македонци да ги воведе во персискиот поклон...“. 

59: „Како што велат изворите, Таксил владеел со дел од Индија кој, според големината, не заостанувал зад 

Египет...“. 
60: „Борбите со Пор Александар сам ги опишал во своите писма...“. 

Од изложеното произлегува дека Палестина со Ерусалим немале никаква важност. Со ова се потврдува, 

отпаѓаат сите заложби на авторите кои им веруваат на библијата за Александар со Евреите, кои ги немало. 

Па Александар Македонски тргнал од Македонија и ги поминал сите простори од со Мала Азија до со 

Египет и Индија, и тој и неговите соборци никаде не нашле Евреи, оти тогаш јавно не биле познати било 

какви Евреи- Еднобожци. Ако тогаш би имало Еднобожци, од Повеќебожците сите тие би страдале до еден. 
Евреи јавно се среќаваат само во Александрија, кои прифаќајќи го Александријскиот јазик коине, чија прва 

граматика и прв речник биле од 300 г.п.н.е., и поради хеленскиот=повеќебожниот јазик коине се нарекле 

Хелени. Ова говоро, поимот Хелени не означувал хеленски народ, ниту дека тогаш имало еврејски народ. 

Со тоа што никогаш немало посебен еврејски јазик, никогаш не можело да има посебен еврејски народ- тој 

бил само еднобожен со два дворасна службена јазика на Белци и Црнци сиријски арамејски јазик и коине. 

Зенон имал феникијско потекло, од Китим на Кипар. Тој при крајот на петтиот век, по завршувањето на 
филозофија во Атина, ја формира стоичката школа, која многу векови играше водечка улога во 



 87 

интелектуалниот живот. Хуманитерна идеа на Стоа, според кој се појавил правец на филозофијата 

стоицизмус, делувала за третирањето на робовите и нивното зголемено ослободување во 2 и 1 век. Таа со 

нејзината човекова идеа важела како вечно човеково право, што било повод за денешното основно право- 

уставите. Така, Стоиците проповедале законот требало да биде во склад со моралот, и дека кривицата 
лежи во намерата на делото, а не во последицата. Тоа продолжило понатаму од македонската лоза со 

веродостојникот Алекзарх, кој изградил „мал свет“ близу Солун, познат како „Света Гора“. 

Бидејќи на човештвото им требало обединител како Александар Македонски кој не познавал никакви 

Евреи, бил создаден Исус. Во прилог му бил македонскиот стоицизам од Александрија. 

Се говори за Иродот со Евреите. Па авторите пишат, тој бил од еден родител Евреин, а од друг Арап. 

Според други, тој бил Евреин, а за трети Арап. Меѓутоа, тој бил само едно: само Македонец и тоа само 
Повеќебожец со својот Зевс, а никако Еднобожец (Евреин или Арап). Се потврдува, се избегнува само 

клучот на се- Македонците. 

Македонците си го славеле повеќебожното Коледе бадник со дабово дрво поврзано со светлината, што 

било многу пред Исус, кој бил само Кришна=Хорус=Хорс.  

За да се потврди дека Исус имал врска со Кришна Индија и Хорус Египет се говори, тој бил отсутен во 

Индија и Египет. Следи потполно совпаѓање на Исус со ведскиот Кришна и египетскиот Хорус. 
Фило кој живеел во Палестина и Ерусалим во време кога би живеел и Исус- тој не познавал никаков Исус. 

Бидејќи немало личност Исус од него не останало ништо напишано. Па токму за него се среќава само во 

евангелието кое е пишано по тн.Исусова смрт многу подоцна. 

Алберто Ривера, “Ватиканске убице“, Метафизика, Белград, 2009, на стр. 35, пиши: „Кој ја смислил мисата 

? Тоа е ‘сјајен’ изум. Неа ја смислил еден римски бискуп 386. година. За време на концилот во Трент новиот 

збор е смислен да ја објасни мислата: транссупостанција. Тоа значело дека свештеникот има моќ да го 
претвори лебот и виното во телото и крвта на Исус Христо“. 

Стр. 69: „Зошто Римската црква сакала да се преселели во Ерусалим ? Зошто да го остави тргот Свети 

Петар и неговиот престол во Рим ? После се, нели Петар е разапнат вон Рим, како што Римската црква со 

векови говорела за тоа ? Не се ли неговите коски во Ватикан ? Нажалост, нешто компримитувачки се 

случило за римската црква недавните години. Гробот на апостолот Петар е откриен во Ерусалим на 

локацијата на Фрањевачкиот самостан Доминус Флевит. Какво разочарување за Ватикан ! Била мошне 
тешка таа информација да се одржи во тајност“. 

Од стр. 137 се говори како исламот со својот водач Мохамед бил само дело на Рим. Рим останал најголем 

непријател на православието од 1071 се до денес- Рим со Ватикан се виновници за до денес што страдаат 

православните. 

Стр. 132: „Под Вараково водство, Мухамед напишал најголема лага во Куранот- дека Аврам го понудил 

Исмаел како жртва. Библијата јасно говори дека Исак требал да биде жртва, ама Мухамед го склонил 
Исаковото име и го ставил Исмаил“.  

Се потврдува, Рим бил само фалсификтор. Следи се за Исус било поврзано со Римјаните. Таква била 

Елена мајката на Константин Велики, носителка на се од и за Исус: црква и чаршавот; наметка за Марија. 

Според патријархот Герман била направена сликата на Исус; Следело копје во врска со Исус... 

Пак, Христос= Кристос- крстосан, спротивно на ставрос=ставр с, според стаур=с таур- говедо, чии папци се 

режат со врзување на греда- на таква греда врзани мачениците се мачат до убивање. 
Бидејќи во Месопотамија со Египет живееле две раси Белци (Пелазги) и Црнци (Семити), црнечки бил 

канибализмот: јадење и уживање на човеко месо; жртвување на деца; пиење човечка крв...; обрежување- 

до денес се обрежуваат девојки Црнки. Следи кај Исус се говори за пиење на неговата крв. И затоа Исус 

бил само Кришна= Хорус= Хорс од Индија, Египет и склавински= тн.словенски, кои биле исто божество на 

белата раса. Се потврдува, пиењето на човечка крв не и припаѓало на белата раса, а за уживање на дечка 

крв било/е познато за Евреите чии традиции биле од Палестина, со нејзината Семирамида за која се 
вадело срцето и пиела крв- види кај белите Индијанци во Перу (Перун)... кои биле канибалисти како што 

канибалисти биле и монголските Индијанци. Херодот пиши дека во Скитија се јадело човечко месо и крв 

како наследство на монголската и црната раса, која стигнала на Кавказ- Колхите. Бидејќи Хазарите ја 

примиле еврејската вера, тие имале традиции со црнечко- монголско потекло (канибализам...). Меѓутоа до 

денес Бригите= Брзјаците и пошироко Македонците не јадат човечко месо и крв- крвта за нас не е чиста и 

затоа таа се фрла. Ние никако не јадеме коњско месо и млеко (Пастув= Посејдон), а говедско месо и млеко 
нашите научиле да јадат од Монголите (Бик= Зевс)- тоа било свето животно како што било во Индија и 
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Египет со кравата. Следи козјото млеко е најсоодветно за човекот: од кравјо млеко затупуваат доенчињата 

и коските на рацете и нозете стануваат дебели како кравските. Секаде до каде што дошле Монголите низ 

Европа имало канибализам, уште до денес се јадат колбаси крвавици, се јади коњско месо... Значи, 

Балканот останал чист од црнечките традиции. 
Следи прва христијака била само Македонката Лидија. Никаде не се наведува, која била прва христијанка 

во Пеластина со својот Ерусалим. Еве го и доказот: Богородица била како заблудена Бригијка а не никако 

разголената палестинската Семирамида. И ако Ерусалим бил прв христијански град, Новиот Завет би бил 

напишан на палестински- ерусалимски јазик, а таков бил само сиријскиот арамејски јазик. Меѓутоа, тој е 

напишан само на македонскиот Александријски Птоломејов јазик коине- се само македонски. 

Велимир Т. Арсиќ (1930) пиши: „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 години подоцна, 451 година, Истиот Квинтиј учествувал во работата на 

Халкидонскиот собор и се потпишал како episkopus Heraclea Pelagoniensis. Но, покрај него на истиот 

Халкидонски собор, во име на Хераклеја Линкестидска- а тое е исто што и: во име Heraclea Pelagoniensis- 

бил присутен и некој епископ Дионисиј“....„Во работата на 5 вселенски собор (553 г.) зел учество и некој 

Benignus Heraclea Pelagoniensis, кој бил овластен да гласа и во имет на солунскиот епископ“. 
Видлив е најважниот Пелагонски епископ, кој бил бригиски, а бригиски бил и Охрид (важност со Климент и 

Наум, како и со Цар Самуил). Како бригиско се потврдува и со трето лице еднина: ит=ет- го нема јужно и 

источно (Пеонија- според Мара Мариово). Исто така, бригиско било дативното у: кому му- нему му итн. 

Во прилог била Битола која најважна останало и до време на навлегување на исламот- само Битолчани се 

бореле против исламот. Следи само во Манастир=Битола 100% биле рушени црквите и манастирите- во ... 

Прилеп ... Охрид ... биле отворени капиите, и се христијанско останало. Слично во Битола било дури и во 
20001 година. 

Јустинијан ја забранил Платоновата академија во Атина. Исто така, наредил да се исфрли од Библијата 

учењето за реинкарнација, која ја оставил дури Константин, дури ги забранил математиката, 

астрономијата, хирургијата... Со него започнал темниот период, до денес со тешки последици. 

Следат и други злодела. Овде е битен најбитен во 750 година направениот фалсификат на Рим (Ватикан) 

тн.Константинова даровница- имено Константин Велик на папата му дал право за примат врз 
православието, што е најголема лага. Меѓутоа, до денес Ватикан со неа се раководи. 

Најголемото зло: со Македонска ренесанса Бригијката Рим ја заменил со Семирамида- Вавилонска курва. 

Се наведе дека Македонците си ја имале својата божица Ма, денес како мама и мајка. Да не се изуми дека 

нашиот народ верувал во нашиот Хорс, кој постанал Исус. Па само новото име било прифатено, ништо 

друго и инаку. Исто така, Македонците во 19 век ги славеле своите Орфеј... Филип и Александар Македон... 

Букефал=буке фал, бука= бука-ри, бука=буца, бик-а=пика итн. За нив Македонците по кафаните пееле итн. 
Со поделбата на Македонија во 1913 година тие изчезнуваат. Дури во Србија тие биле прогласени за 

своевремен фалсификат.  

Ова било спротивно на Евреите, чија историја останала само онаа од на Библијата, која ја нема во ниедна 

историја. Се забележува огромна разлика, Евреите биле само библиски, а Македонците историски што 

останало се до денес. Исто така, Македонците биле внесени во Библијата. Со овој навод се потврдува, 

Македонците биле најбитни историски и библиски, што не важело за Евреите. 
И масонска историја била фалсификат од со египетските фараони, дури и од Македонецот Ирод итн. 

Пак, папите станале масони чии масонски прстени стрчат за тие да се видат. Масони биле и Евреите. 

Владимир Алексијевич Истархов, на стр. 89, пиши: „Во овој трен Ватикан на чело со папата Јован Павле II 

води широка кампања на создавање на светска религија, која наводно ги обединува сите религии на 

светот. Нивната главна парола е: ‘Сите религии- се со различни прашања кон Единствениот бог’. Боговите 

на нивниот Единствен бог (сатана) стрчат високо, ама се тоа се маскира и пропагира по целиот свет. Да 
приметиме дека Јован Павле II- е член на Илуминатите. 23. октомври 1983. година тој ги укинал сите 
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папски укази против масоните. Сега во Ватикан најголем дел на првосвештеници претставуваат масони кои 

влегуваат воглавно во ‘Великата ложа на Ватикан’ и во познатата скандалозна ‘П-II’; Ватикан- е најбогата 

организација на светот. Најголемиот дел на активата се чува во банките на Ротшилдови. Сатанистичките 

папи активно истапуваат против ‘човековите права’ и против суверените национални држави“.  
Ватикан бил во борба против Русија со нејзиниот цар под кој бил патријархот. Па Ватикан го убил царот, но 

опстоил патријархот. Следи само Руската црква останала канонска. Слично било со Напалеон Бонаоарта и 

Хитлер кои ја нападнале Русија со своето православие- Ватикан само против православието. 

Алберо Ривера, на стр. 63, пиши: „Во ноември 1979. година папата се сретнал со водачот на 

православните цркви во Истамбул во Турција. Ова обединување православната црква ќе ја стави под 

контрола на Рим така давајќи му го на папата влијанието над милијарда луѓе...“. 
Овој злостор бил поврзан со сите фалсификати што со векови ги правел Рим со својот Ватикан иако тој од 

времето на Готите повеќе не бил канонски, и папите биле под Цариград, што се гледа со кај Јустинијан. За 

ова да го искриви Европа, нејзините историчари пишат за цезаризам и папизам, иако царот бил врз папата. 

Следи глобализација против Русија со нејзиното православие- Македонците се православни. 

И конечно Ватикан со своте масонски папи и масонското еврејство со САД отсекогаш биле против 

Православните, а во полза на Албанците, кои биле само Муслимани=Турци- Кримска војна против Русија... 

Во другите ФБ- страници кои ги испратив, недостасува крајот од написот: „... под контрола (од овде следното го 

нема) на Рим така давајќи му го на папата влијанието над милијарда луѓе...“. 

Овој злостор бил поврзан со сите фалсификати што со векови ги правел Рим со својот Ватикан иако тој од 

времето на Готите повеќе не бил канонски, и папите биле под Цариград, што се гледа со кај Јустинијан. За ова да 

го искриви Европа, нејзините историчари пишат за цезаризам и папизам, иако царот бил врз папата. 

Следи глобализација против Русија со нејзиното православие- Македонците се православни. 

И конечно Ватикан со своте масонски папи и масонското еврејство со САД отсекогаш биле против Православните, 

а во полза на Албанците, кои биле само Муслимани=Турци- Кримска војна против Русија... 

Со ова се потврдува, ФБ- страниците се контролирани, што се гледа од крајот на мојот напис- најбитното. 

 
БИДЕЈЌИ СРПСКАТА ЦРКВА НЕ БИЛА КАНОНСКА, ИЗЛИШНИ СЕ РАЗГОВОРИТЕ МЕЃУ МПЦ И СПЦ 

Во Општа енциклопедија LAROUSSE- том 3, Вук Караџиќ, Белград, 1967, на стр. 359, е насловот „Држава 

Неманиќи“: „Државата на првите Неманиќи. Во текот на XII век српската држава се обновува во Рашка во 
условите кои претежно биле неповолни. Тоа е времето кога Византија, под династијата Комнина (1081- 

1185), поново нашла снага да го обнови својот престиж во балканските земји...укинување на посебната 

положба на Рашка и отстранување на нејзините жупани... 1166... Стефан Немањи, најмладиот брат на 

великиот жупан Тихомир кој тогаш управувал со Рашка во знак на оданост на Византија. Немања се 

побунил против братот, му ја презел власта и во почетокот со успех ја одбивал византската војна 

интервенција... 

Стефан Неманиќ ја зачувал државата на својот татко како територија и ја зачврстил нејзината независност 
и меѓународен углед. Бидејќи 1204 година, во четвртата крстоносна војна, е уништена Византија, на 

нејзината територија се образувале латински држави, на чело со Латинското Царство, во Цариград и 

околината; од некогашната византиски територии преостанале само нејзините периферни делови кои се 

осамостоиле во посебни држави: Епир на Балканското Полуострово, а во Мала Азија Никејско Царство и 

Трапезутско Царство. Во склад со овие промени, Стефан Немањиќ прво му се приближил на Запад и 1217. 

година добил од папата кралска круна. Ама, неговиот брат Сава, кој играл се поистакната улога не само во 
духовното образување на Србите туку и во дипломатијата на својата земја, добил 1219. година пристанок 

на никејскиот патријарх во Србија да основа самостојна православна црква и да постане нејзин прв 

архиепископ. Како првосвештеник српската црква, Сава го посветил својот брат за крал во манастирот 

Жица, со што интересите на српската држава и црква во потполност се изедначени. Како прв крал во родот 

Неманиќи, Стефан добил назив Првовенчани“. 

Се говори за владетелска држава на Стефан Неманич, но не на народна српска држава чиј народ не 

говорел ист говор како во Шумадија каде била создадена српска држава со Белградската митролополија и 

тоа само во 19 век. Се наведува четврта крстоносна војна со која бил руштен надлежниот цар врз 
православието со седиште во Цариград, со кого владееле Латините. Бидејќи папата не бил надлежен врз 
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православието, папската круна не била канонска во православието. Исто така, бидејќи во Цариград не 

постоел цар под кој бил Цариградскиот патријарјх и Охридскиот архиепископ, а само царот во Цариград 

бил надлежен за црковните прашања, ненадлежниот никејски патријарх не можел да одлучува Сава „во 

Србија да основа самостојна православна црква и да постане нејзин прв архиепископ“. И затоа 
архиепископот не можел да посвети било каков крал во времето на Латините кои од 1071 година без 

прекин го уништиваат православието, што трае се до денес. 

Инаку Ватикан со папата се вмешал во православието со Охридската архиепископија која била доволна тој 

на Самуил да му додели круна за крал, а за цар таа морала да прерасне во патријаршија. Следи Василиј II 

Македонски го рушил царот, а патријаршијата ја свел само на архиепископија. Тој нејзиниот архиепископ го 

ставил директно под него, како што било и со цариградскиот патријарх. Ова било спротивно со Бугарската 

црква, чиј поглавар потпаднал само под цариградскиот патријарх. На таков начин тн.Византија го изиграла 
бугарскиот цар, која како таков го признала. Всушност, без патријарх под царот во Цариград, бугарски цар 

немало. Ваквата канонска игра важи и за Српската црква- без цариградски цар и цариградски патријарх 

ништо српско не важело.  

Од изложеното се заклучува, Пеќката црква само неканонски била одвоена од Охридската црква, дури 
насилнички прогласена како самостојна црква и тоа само за време на Латините кога во Цариград го немало 
царот под кој биле двете православни цркви со цариградскиот патријарх и охридскиот архиепископ. 
Па со тоа што во Цариград владееле Латините, папата назначувал патријарх во Цариградската 
патријаршија. Токми и затоа Цариградчани биле унијати. Ова било повод Русите Цариград да го проколнат, 
и затоа тие него не го бранеле. Следи него го освоил Мехмед II. Во француската минијатура за опсадата на 
Цариград во логорот на Турците= Муслиманите се гледаат само шатори на Белци и само Белци, никако 
Монголи. Па и затоа брадите на оние кои го освоиле Цариград биле само на Белци со повеќе шилци, во 
спротивност на брадите на Монголи со една шилка како на јарец. Пак, Османовиот јазик бил само персиски 
јазик обогатен со монголски- турски зборови со персиско писмо, дело на султанот Мехмед Караман од 13 
век. Ова било потребно затоашто во Османовите редови се бореле Монголи (Татари, Черкези...), а такви 
Османите колонозирале во 19 век меѓу Шар Планина и Врање, денес познати како Арнаути= Геги со 
кавказко- црноморски одлики, традиции и обичаи. Наведеното говори дека имало само два верски народи: 
само Христијани и Турци во кои имало и Монголи и др.  
Стр. 459: „Во рамките на турскиот државен систем и во зависност од положбата на покорениот народ 
дошло 1557. година од обновување на работата на Пеќката патријаршија. Губитокот на државната 
независност тешко ја погодила српската црква, која во средниот век своите интереси не ги одвојувала од 
интересите на државите Неманиќи. Институцијата на пеќкиот патријарх, како поглавар на српската црква, 
нестанала, а целата црквена организација доспеала во криза заблагодарувајќи на новите области, на 
север и на запад, српското население и настојувањата на Охридската архиепископија, која Турците ја 
признале, да ја подвласти српската црква. Бројот на свештениците, особено високите, видно е смален. 
Некои владички столици се испразниле, а во некои краеви се чуствувала потреба на основање на нови 
црковни средишта. Покрај тоа, со времето морало да се утврди дека кај народот, кој се покренал од своите 
жупи, кој многу се селел, и се самостално војувал, дошло до опаѓање на верувањето, оживувајќи ги 
поедини пагански култови или преминување во ислам и католицизам. Ослонец останал во манастирите, 
расеени широко низ српските земји и подигнати на нови места (нпр. Фрушка гора). Во обновување на 
српското православие се чини дека знатна улога имал манастирот Хиландер на Света гора, каде, покрај 
останатите, некое време провел и Макарије Соколовиќ, прв патријарх на обновената Пеќка патријаршија. 
За Макарија Соколовиќ се знае дека од Хиландер одел во Цариград, каде одржувал врски со тамошната 
патријаршија и со својот роднина, везирот Мехмед Соколовиќ. Од друга страна, Мехмед- паша во Цариград 
бил непосредно поврзан со грчкиот патрициј и Цариградската патријашија, а оваа веќе тогаш стоела во 
врска со движењето реформа во Германија. Заблагодарувајќи на Мехмед- пашиното залагање, султанот 
Сулејман му издал на Соколовиќ берат за обнова на работата на Пеќката патријаршија во 1557 година. Со 
тоа српската црква доспеала во вазален однос према султанот, со што се создадени основи не само на 
црквенате реорганизација и верската обнова кај Србите и ја воспоставила теокрарската власт на пеќкиот 
патријарх...“. 
Бидејќи постоела како канонска Охридската црква, Османите кои биле Комнени- Македонци, ја укинале 
неканонската српска црква, и таа ја повратиле кон својата „мајка“ Охридска архиепископија. Значи, она што 
било за време на македонската династија и Македонците- Комнени, истото се повратило како што било во 
нивното време. Од друга страна, Цариградската патријаршија со својот патријарх биле унијатски под 
Ватикан, кој не бил надлежен за православието. Па се потврдува, отсекогаш била неканонска српската 
црква на која до денес се повикува Српската црква, оспорувајќи ја Македонската православна црква на 
просторите на првата македонската Павлова црква, која прво прераснала во Јустинијан Прва, а потоа во 
Охридска архиепископија.. 
Ова не било се- дури Пеќката црква била возобновена само со дозвола на Турците= Муслиманите со својот 
султан, кои никако не биле надлежни во православието. Токму и затоа таа никако и никогаш не била 
канонска. Па само потоа следи укинувањето на Охридската црква во 1767 година од султанот што не било 
канонско. Меѓутоа, со моќ се било можно. Исто така, со моќ било можно да се возобнови Пеќката црква.  
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Овде се говори само за канонски цркви, а таква Пеќката црква никогаш не била- нејзиното одвојување било 
насилнички само од Латините, како и нејзиното возобновување само од Турците: Латините и Турците не 
биле надлежни во православието туку надлежен бил само еден: цариградскиот цар на македонската 
династија и Македонците (Комнени...). 
Па што биле Србите: Комнини (Комнени) биле само Македонци. Според тн.византиски записи кои ги цитира 
Р.Ланге, Комнените биле Македонци. Кај Јозеф фон Хамер се чита дека Османите- султаните биле 
Комнени, а Ланге наведува извори дека Мехмед II самиот признал дека тој бил само Комнен. Пак, 
Источното Римско Царство (тн.Византија) го водела македонска династија, а Комнените биле само 
Македонци. Дури и самиот Цар Душан признал дека тој бил Македонец што се чита во Документот во 
манастирот Раваница во Срем- Љ.Стојановиќ, „Стари српски записи“- книга трета (Белград, 1908, стр. 41). 
Овие биле еден те ист православен народ кој се судрил со друг исламски народ, чии владетели султаните- 
Османите биле Македонци. 
Меѓутоа, со тоа што Македонија се протегала се до реката Дунав, а имало и српско предание дека Белград 
и Смедерево биле во Македонија, излишно е да се говори за посебен српски народ со српски јазик. Ова се 
променало само со Цојне, кој во 1808 година според планината Балкан полуостровот го нарекол Балкански. 
Па што пишел Јован Цвииќ: во Македонија се говорел староштокавски, до Крушевац средноштокавски и во 
Шумадија новоштокавски. Следи заклучок: во Македонија живеел стар народ, до Крушевац среден народ и 
во Шумадија само нов народ. Токму во Шумадија било создадено Српското кнежество под власт на 
Османите и била основана Белградска митрополија. Значи, се до 19 век немало можност да постои Српска 
држава со свој српски народ за што било потребно да има и српска црква. 
Кај Цар Самуил и Цар Душан, кои биле унијати- под Рим,  царски јазик бил само македонскиот јазик коине 

(тн.старо- грчки), кој бил само Александријски Птоломејов јазик, а со од Апостол Павле тој постанал дури и 

христијански јазик. Пак, црковен јазик бил македонскиот црковнословенски јазик. И српскиот јазик на Вук 

Караџиќ бил само македонскиот падежен црковнословенски јазик, а на Балканот, Подунавјето, Русија... се 
говорело без падежно со в-н-т: пушкава- пушкана- пушката. И рускиот јазик бил само македонски 

црковнословенски јазик со 6 падежи, кој произлегол од македонскиот коине. Токму со тој македонски руски 

јазик најголем успех постигнал Пушкин. 

Бидејќи Руската црква била наследство на двете македонски цркви Цариградската патријаршија со 

македонскиот царски јазик коине и Охридската архиепископија со македонскиот црковнословенски јазик, и 

двете цркви со двата поглавари под царот од Цариград, само таа денес е канонска црква. 

Таа нема врска со СПЦ...ниту пеќка ниту било која предходно.СПЦ е новоформирана црква како и БПЦ,согласно новиот 

национален концепт,и е изгласано во 22-ра година дотогашните цркви да се признаат,и да се бетонира тоа прашање.. 

 
БИДЕЈЌИ ТН.СТАРОГРЧКИ ЈАЗИК БИЛ САМО АЛЕКСАНДРИЈСКИ ЈАЗИК- КОИНЕ, А ВО ЕЛАДА СЕ 

ГОВОРЕЛО САМО НАШ ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК, ДО КОГА ДРУГИТЕ ЌЕ НЕ ЗАВЕДУВААТ ? 

Европа била заинтересирана само за плачкање на православното Источното Римско Царство, што било 

водено од католичкиот Рим со својот Ватикан. Тоа започнало од 1071 година, кога православната власт 
била протерана од Јужна Италија. Тоа продолжило со крстоносните војни, што завршило со пропаста на 

Цариград. Токму и затоа во Венеција се најдуваат мноштво грабежи од Цариград.  

Во Венеција се најдува лавот, за кого пиши Сипријан Робер: кој „обраќал внимание, нпр., на натписот на 

чуениот лав во Венеција, видлив на секого, додека славистите на него не предупредиле ? А нашиот 

словенски манускрипт во Ремс, пишан на глаголица, не ли ние низ векови го мислевме за коптски ракопис ? 

...“- според македонските автори, коптското писмо и коптскиот јазик биле словенски. 

Ова објаснува дека коптскиот јазик бил пелазгиски= тн.словенски, на кого бил пишан „нашиот словенски 

манускрипт во Ремс, пишан на глаголица“. Токму со Библијата преведена од Македонецот Методиј 

Солунски во Ремс биле устоличувани кралевите на Франките (Германите), чиј библиски говор бил 
солунски, разбирлив во Ремс. Се ова објаснува дека цела Европа говорела на наш пелазгиски= 

тн.словенски јазик. 

За ова да се потврди е доказот, со кој во Рим се говорел само еден те ист варварски и пелазгиски јазик, 

што го наведувал Дионисиј Халикарнишки кој во Рим живеел во 1 век нова ера. Тој запишал, Римјаните 

говореле варварски и пелазгиски. Па тој бил 100% само тн.словенски јазик, никако инаку ниту друго. 

Македонците биле варвари- тоа го потврдил и Демостен. Според Херодот, Хелените во Јонија биле 

варвари. Следи јонскиот јазик бил само едно: само варварски= пелазгиски. Па што биле Македонците ? 

Еве што пиши Јустин: Македонците биле еден пелазгиски народ. Истото биле и Еладците, што се чита кај 
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Херодот, Тукидид, Платон... Руските автори говорат, пелазгиски јазик бил словенски. Следи само едно те 

исто. 

Според Г.Гриневич, исти знаци со исто значење се најдувале во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот 

Розета во Египет. Бидејќи ваква била состојбата, еден те ист народ биле Русите, Подунавците, Балканците 

и Македонците кои владееле во Египет. Такви биле Птоломејците со својот Камен Розета во Египет. 

Па каков јазик се говорел во Египет ? Само коптски. На тој јазик говореле фараоните. Тој бил пелазгиски..  

Зошто настанале збрките со јазикот ? Тие ги создале само Европјаните, кои почнале да се занимаваат со 

историјата и јазикот само во последните векови. Па нивниот проблем на заостанатост ние Македонците до 
денес многу скапо си го плаќаме. А зошто ? Затоашто тие не сакале да го прифатат она дека што го пишат 

нивните автори, дека во Месопотамија до со Египет живееле две раси. Следи таму се говореле два јазика 

на Белци (Пелазги) и Црнци (Семити) од Африка. Бидејќи таму имало напредни цивилизации, почнало да 

се пишат на исти предмети на двата јазика, а подоцна бил создаден еден заеднички јазик: пелазгиско- 

семитски јазик, а писмото било пелазгиско, бидејќи не било пронајдено писмо на Црнци. 

Такви јазика биле сиријскиот арамејски јазик (тн.еврејски јазик) и староегипетскиот јазик. Следи од 

арамејскиот по 515 г.п.н.е. произлегол новоперсиски- староперсиски бил пелазгиски, а од староегипетскиот 

бил македонскиот Птолемојов Александријски јазик, чија прва граматика и прв речник биле составени 300-
та г.п.н.е. во Александрија. Па делата на коине биле преведени и напишани само во Александрија. Дури 

првите книги на Библијата од арамејски биле преведени на коине, а следните книги биле пишани само на 

коине. Не случајно, Евреите во Александрија се прогласиле за Хелени. Ова говори, поимот Хелени не 

означувал име на некој народ туку име според Хелиос= Илиос- основа Ил: „Ил врне ил грме“. Бидејќи 

Апостол Павле го познавал коине, а не службениот атински јазик, Новиот Завет бил составен само на 

коине. 

Најбитен доказ била „Илијада“. Неа ја обожавал Александар Македонски, а таа била донесена од Атина со 
Македонецот Аристотел. Таа била пишана на јонски јазик, со знаци од Милет итн. Следи Филип 

Македонски во својот царски двор го зел како службен јазик јонскиот. Меѓутоа, Македонците си продолжиле 

да пишуваат на свое македонско писмо, кое се најдувало и во Каменот Розета во Египет. Токму ова писмо 

го одгонетнале македонски автори со битолски говор од 21 век. Што ова значи ? Само едно- македонските 

говори непрекинато се развивале од постледено доба се до денес. Со тоа што ние Македонците дури во 20 

век си создадовме своја држава со свој македонски службен јазик, сме единствени во светот на белата 
раса кои до денес сме ги задржале своите македонски говори со своите непречени развитоци. Следи 

заклучок, никој нема како нас чии македонски говори со милениуми се развивале.  

Само македонските говори кои се најдуваат окупирани од соседните земји се изгубени, или ќе се доизгубат. 

На ова мораме ние да им се спротиставиме самите и тоа, сите оние Македонци со потекло од окупираните 

македонски територии да се потврудат да си напишат книга за своите семејства и да се погрижат да ги 

соберат говорните и сите други богатства, и само така ние на следните генерации ќе им го оставиме 

нашето наследство, кое со векови се уништува дело на Ватикан без прекин од 1071 година со сите свои 

Европјани. 

Овде е нужно да се одгонетни, од каде произлегле збрките, дека Македонците биле варвари, а Еладците 
Хелени, со различни јазици, меѓусебно неразбирливи. Како што во Елада и Рим се говорел варварски- 

пелазгиски јазик, истото се однесува-ло за нас- Македонците. Според тн.византиски извори, што ги 

наведува германскиот автор Р.Ланге, Комнени биле Македонци, кои биле тн.византиски цареви. Нивната 

врска била со семејството на Цар Самуил. Дури Теофилакт Охридски (11- 12 век) по род бил македонски. 

Па ова е доказ дека Македонците не изчезнале. Па како ќе изчезнат Македонците, кога Георг Кастриотис 

(вака стои во печатите на Ѓорѓи Кастриот- тн.Скендербег) бил Македонец, наведено и од Франсоа Пуквил. 
Во 19 век Македонците си имале свои традиции за Орфеј, Филип и Александар Македонски, Букефал... што 

не важело за другите на Балканот. Австриецот Хан (1865) во Охрид ги запрашал Охриѓани, дали тие биле 

Словени. А Охриѓани нему му одговориле, тие не сакале да бидат Словени. Со политика на балканските 

држави само од 19 век, дело само на европските држави, успеале за неполни 100 години Македонците да 

постанат само Словени: Па илјади пати повторената лага станува вистина. Ова најповеќе важело, за жал, 

за нас- Македонците, што е трагедија со најтешки последици без свој завршеток. 
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За царица се велело василиса- василица, а за цар василеус. Бидејќи у=в се доаѓа до Василевс + ки = 

Василевски. Или царот Дукас + ки = Дукаски= Дукоски демирхисарско презеиме... Овде е битна Ана 

Комнена, писателка со македонски женски род на името и презимето. Па таа пиши за варварски, што може 

да се разбере спротивно на коине. Еве го и најбитниот доказ: Теофилакт Охридски пиши, тој во Македонија 
постанал варварин, во неа се говорело варварски, името на реката Вардар и градот Кичево биле на 

варварски јазик итн. (Историја на македонскиот народ, 2000). Исто така, Бранко Панов  во својата историја 

за македонскиот народ споменува едно писмо на Теофилакт Охридски во кое тој пишува дека кога бил во: 

„варварската земја- Македонија“... Па Македонија била варварска, затоашто народот христијанскиот коине 

не го познавал, оти народот говорел само варварски јазик, кој бил само пелазгиски, значи, само 

тн.словенски јазик. Бидејќи во Македонија имало само Склавини (тн.Словени) кои биле само Повеќебожци, 
ним не им требал никаков христијански тн.византиски јазик коине. Следи Солунските Браќа ги 

христијанизирале Склавините. Со изчезнување на Склавините во 9 век, имало само Христијани= 

тн.Византијци, и ништо друго и никако инаку. И затоа овде се говори само за народен јазик што било во 

спротивност на христијанскиот коине. Пак, коине постанал христијански јазик од самиот почеток- од со 

времето на Апостол Павле, а Источното Римско Царство (тн.Византија) била само христијанска држава.  

Ова било вака затоашто кај ниеден автор кој пишел за Александар Македонски не се наведувал јазикот 

коине, затоашто коине за до со времето на Александар Македонски никогаш и не постоел. Ова било поради 
тоа што тој бил само едно: само Александријски Птоломејов јазик и тоа само по 300 г.п.н.е.  Следи само кај 

К. Руф се наведува јазикот коине дека тој постоел за време на Александар Велики. А како ? Со неговата 

лакрдија пишување- во смисол, тие беше го заборавиле својот мајчин јазик, и го прифатиле новиот јазик кој 

дотогаш не бил познат- кој е луд нека верува ! Да се заборави мајчиниот јазик за миг не било и не е можно. 

Еве најмеродавен доказ: Иако Македонците под окупација на Елада од 1913 година до денес не го 

заборавиле мајчиниот јазик и оттогаш го учат еладскиот јазик кој произлегол со реформа на коине, службен 
само од 1868 година, не се работело за миг туку за преку 70 години- овие 70 години се двојно повеќе 

отколку што живеел Александар Македонски. Ова објаснува, дека книгата на К.Руф била само едно: само 

фалсификат- најстар нејзин манускрипт бил од 9 век, а таа била печатена само во 15 век. Ако се отфрли 

ова историско ѓубре на Рим (К.Руф), Македонците во својата држава Македонија и Еладците од Елада 

само со град-држави која никогаш немала своја еладска држава со свој еладски народ, говореле еден те 

ист варварски= пелазгиски јазик, како што се говорел во Италија која била венетска- само тн.словенска, 
никако инаку. Само за потсетвање, Етрурците биле Пелазги со пелазгискиот бог Перун, пелазгиски јазик, 

тн.словенски руни во кои имало тн.Кирилични слова... Истото било и со Русите- тие биле Пелазги со својот 

бог Перун и рецки (руни). Токму и затоа Русите биле само Рецкари- пишеле само со рецки (руни). Кога тие 

го презеле коинското слово од Солунските Браќа, тие станале Словени. Па тие за Словени се изјсниле 

само во 860 година (Фотиј)- никако порано. И тие биле само коински (тн.грчки) Словени, а никако 

словенски- тогаш се уште го немало македонскиот тн.Кирилов црковнословенски јазик. 

Пак, еладскиот јазик бил коински јазик и тоа во службена употреба од 1868 година. Наведеното се 

потврдува со доказот што персиски и коине како дворасни јазици биле блиски. И затоа авторите пишат, 
фузија со персиски. Бидејќи арапскиот бил вулгарен (народен) арамејски, како што бил еладскиот вулгарен 

(народен) коински јазик, авторите пишат за сличност меѓу арапскиот и еладскиот. Следи заклучокот, 

арапски и еладски биле дворасни. Ова било повод што Критјаните со својот пелазгиски= тн.словенски јазик 

не го разбирале еладскиот јазик. Токму и затоа тие во 1913 година сакале да и се приклучат на Бугарија чиј 

јазик со говор од Варна го разбирале. Бидејќи ваква била состојбата, Бугарија со Букурештанскиот договор 

била принудена, таа да се откаже од островот Крит- види член V на Букрештанскиот договор. И затоа 

Бугарија од него и се откажала.  

Бидејќи Илијада била атинско дело, нејзиниот јазик бил Хомеров. Па следи прашањето, на кој јазик 

говореле Критјаните ? На Хомеров ! За јазикот на Хомер се изјаснил германскиот лингвист Пасоф (1815)- 

тој запишал нивниот јазик бил словенски. За Хомеровиот јазик да се одгонетни, има трагична историја. За 

тој Хомеров критски јазик пишел Еванс кој го познавал српскиот јазик- тој останал жив, затоашто во негово 

време се уште немало еладско национално чуство- Еладците биле само Грци, припадници на 

Цариградската патријаршија со македонскиот јазик коине. Клучот за одгонетнување на критскиот јазик бил 
на Бугаринот Георгиев. Што стана со Бугаринот ? Тој се откажал од својот клуч ! Истиот клуч го презел 

Полјакот Вентрис ! Што станало се Полјакот ? Веројатно, за потребите на Елада, тој загинал- се фрлил 
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подтркала на некоја кола..., а зошто не ! ИТН. Последниот автор бил отруен- бидејќи телото го закопале во 

сув гроб, а без влага микроорганизмите не делувале, телото на „умрениот“ не му го враќале на семејството 

цели 10 години. А зошто ? Бидејќи жртвата била отруена со органски отров кој делува миговито чии 

остатоци се најдуваат во органскиот дел на телото- неорганскиот отров останува во коските со кого 
труењето трае долго (нпр. Александар Македонски...Напалеон Бонапоарта со арсен во виното...) Ваквите 

автори критскиот јазик како Хомеров го нарекле само таканаречен грчки (еладски). И што станало со 

таканаречен ? Тоа било бришано, и се дошло до само грчко (еладско)- многу убаво ! Меѓутоа Критјаните го 

разбирале пелазгискиот= тн.словенски јазик. Еве го последниот доказ: еладскиот лингвист Чулкас, во 1907 

година запишал, Славо- Македонците во Лерин говореле Ран Хомеров јазик ! И што станало со него ? Се 

самоубил ! Па ова е само најврвна еладска историја- од црковен народ без национална свест до нација. 

Следи да се одгонетнат збрките: египетските фараони говореле коптски, кој бил пелазгиски= тн.словенски 
јазик. Во него биле внесени семитски зборови и се дошло до дворасен староегипетски јазик јазик. За време 

на Птоломејците бил создаден коине, кој го заменил староегипеткиот. Бидејќи повеќе староегипетски не 

бил потребен, тој бил реформиран во коптски, отстранувајќи ги семитските (црнечките) зборови. И токму 

затоа Шамполион египетските хиероглифите ги одгонентал со коптскиот јазик, а до денес Коптите говорат, 

коптски јазик бил како рускиот јазик. За доказ на таквата стара постапка, таа се потврдува во 9 век кога 

македонската династија го задолжила Константин Филозоф тој да го реформира коине кој за народот не 
бил разбирлив. Следи Константин Филозоф го повторил истото што било спроведено во Александрија. 

Бидејќи сета оставштина била уништена од Латините, можело да се прават фалсификати за коптскиот и 

македонскиот црковнословенски јазик. Дури се кажува, Словените биле дивјаци и неписмени, и затоа за 

нив Гркот Константин Филозоф направил писмо, и тоа од грчкото. Замислете, Гркот направил словенско 

писмо, и со тоа Латините и дивите Европјани со својот канибализам во вториот милениум понатаму не 

лажат. Ако е така, бидејќи латинскиот јазик не го направил никаков Латин, ниту некаков Римјанин, туку само 
Гркот Лив Андроник во 240 г.п.н.е., зошто тн.словенско дивјачко правило не важи за дивјаците Латини чија 

останала цела неправославна Европа со Вавилонската курва Семирамида како Богородица. За доказ дека 

Латините се полни со неморал е доказот наведен за Вита Константини. Во тој навод не се употребува 

глаголот создава на нешто ново туку составува (склопува) на не што старо- стари слова со милениуми пред 

Кирила Солунски. Ова гвори, доста ние бевме лажени од одродените Европјани со повеќерасни јазици. 

Па како се одродиле Европјаните канибалистите, кои не познавале нужници (арапски извори), лајци, 

вилушки итн. итн. Токму ова овде и се објаснува: само коине бил прв европски јазик со потекло од 

најразвиените месопотамско- египетски простори. Тој бил наследник на староегипетски, како што бил и 
новоперсискиот од арамејскиот. Ова било повод, само во Александрија и тоа само во 3 век п.н.е. Илијада 

од јонски јазик да биде преведена на коине. Бидејќи Лив Андоник сакал да пренесе дела на тн.Хомер, тој од 

него на коине преведувал, што било само во 240 г.п.н.е. Па што тогаш бил латинскиот јазик на Греикот, но 

не Латинот или Римјанот, Лив Андроник ? Само беден коински јазик ! Бидејќи ваква била состојбата, од 

коине биле внесени уште околу 10.000 коински зборови. И што за нив се вели во денешната историја ? 

Таквите зборови имале грчко (коинско) и латинско потекло ! Што всушност латинскиот бил ? Само двојна 
„копија“ на коине.  Следи латинскиот бил христијански јазик, а тн.Словени (Склавини...) биле само 

Повеќебожци. Како Склавините, кои биле до реката Рајна, ама и во Франција...Шпанија и Афро- Азија, се 

покатоличувале, тие изчезнувале. Како вулгарен латински бил франковиот, кој бил германски јазик, според 

тн.словенски бог Герман. Следи и протестантски германски јазик на тн.Словен Лутер, со кој ги обединал 

Германците тн.Словен Бизмарк. Таква била судбнината на Склавините= Повеќебожците со пелаазгиски= 

тн.словенски јазик. 

Бидејќи Германија била тн.словенска, истото било со Елада чиј јазик бил само пелазгиски= тн.словенски. 
Кога Аварите дошле на Пелопонез, тие таму Скланините ги нашле како домородци- тие биле само едно: 

само Повеќебожци, а Римјаните само едно: само Христијани. Макс Фасмер (1941) пиши, дека во Тесалија и 

на Пелопонез имало Склавини во 14 и 15 век. За тн.словенски Пелопонез сум ја напишал книгата: 

„Склавините= тн.Словени домородни на Пелопонес“ (2012). Таа книга е прифатена од Баварската државна 

библиотека, Германската национална библиотека и Европската библиотека. А тоа што во Р.Македонија за 

неа никој надлежен не се одзва, а таа се најдува на www.brigien.com, тоа не е мој и македонски проблем, 
туку само нивни- веројатно со вистината не се сака да бидеме примени во Европа и НАТО, што го оспорува 
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само циганската Елада на Индијците кои се населиле на Пелопонез на 14 и 15 век- денешниот бузуки бил 

само расипан индијски музички инструмент, што го потврди британската музичка група Битилси. 

Се кажа дека Евреите како еднобожци во Александрија го прифатиле повеќебожниот= хеленскиот јазик 

коине. Следи тие се изјаснале за Хелени. Пак, христијанинот Јустинијан, со службен само латински и 

христијански јазик коине, во 529 година ја затворил Платновата хеленска= повеќебожна академија на 
јонскиот јазик кој бил само пелазгиски јазик. Бидејќи Русите биле повеќебожци, тие биле Хелени. Значи, 

коине бил христијански јазик, кој не им требал на повеќебожните Еладци.  

Во Елада се говорел варварски, што не било само во 10 век туку и во следните години до со 19 и 20 век- 

мозаикот е во сите мои книги, како и последната 86-та книга по ред: „Еладците (тн.Грци) во 1904 година 

биле само тн.Словени“ (2014), стр. 208- таа е 70% на германски јазик само поради германските извори. 

Следи таа треба само да се допреведе. Тоа што тоа не се врши, и тоа не е мој проблем, ниту македонски, 

туку само на надлежните кои живеа на македонска сметка... 

Еве ги и последните докази: Фалмерајер со Ото во 19 век, и Силвестер во 1904 година. Што тие запишале 

? Во Елада виделе Словени но не Хелени ! Ова било само поради тоа што во Елада не се говорел 
хеленскиот јазик коине туку само словенскиот јазик ! Па кој тој бил ? Само варварски и пелазгиски за кој 

пишел Херодот, Тукидид и Платон. Значи, ист јазик како што говореле Римјаните во 1 век н.е. (Дионисиј). 

Во што е проблемот ? Само во несвесните Македонци, кои за овој македонски напатен народ донесуваат 

најважни одлуки за нас Македонците, чиј јазик бил како прајазикот на белата раса (со трето лице еднина т- 

ет=ит и бригиското дативно у: Зебу, Меру... во Индија, Бату- кан... во Кина и аину... во Јапонија) уште од 

леденото доба кое траела од 0,5- 1.0 милион години- таа престојувала југоисточно од Хомеровиот Крит- во 

Левантот кој со морска вода се налеал со повеќето потопи се до 4.000 г.п.н.е. кога тие и завршиле. 

По што биле Еладците ? Само грчки народ- припадници на Цариградската патријаршија со македонскиот 
коине. Битола бил центар на Румелија- Македонија до Елада, а под соборната црква за православните на 

Балканот Св. Димитрија било селото Атина, во која имало џамија и школа за исламот, ништо друго. 

Следи залудно била судската одлука на Хаг кога ние не сакаме да бидеме вистински Македонци ! 

Токму и затоа не се сака со историската вистина Р.Македонија да биде примена во Европа и Нато.  

И затоа до кога ќе затајуваат надлежните, а само ние- Македонците само поради лаги без прекин ќе си 

страдаме ?! 

 
ЖИТЕЛИТЕ ВО ЕЛАДА НИКОГАШ НЕМАЛЕ НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО- ТИЕ ВО 19 ВЕК БИЛЕ САМО 

РОМЕЈЦИ (РИМЈАНИ) СО ГЛАВЕН ГРАД КОНСТАНТИНОПОЛ И САМО ГРЦИ- САМО ПРИПАДНИЦИ НА 

ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА 

Историски биле познати Елада и Македонија. Овде има огромна разлика. Бидејќи Елада никогаш не била 

држава туку само град- држави, никогаш немало еладски народ. Пак, Македонија како држава имала свој 

македонски народ. Следи нивните имиња биле само со митолошка природа: Хелен и Македон. 

Поимот Хелени за прв пат се сретнува во Илијада, која била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрас (6 

век п.н.е.), што било со митолошко значење според Хелиос=Илиос, а никако за етничко потекло. Овде се 

наведуваат само некои примери со името Хелени, поврзани со македонскиот Александријски Птоломејов 
јазик коине, чија прва граматика и прв речник биле составени само во Александрија 300- та г.п.н.е. Па 

следи само по таа година, од службениот атински јонски јазик со слова од Милет Илијада да биде 

преведена на коине, и тоа само во Александрија. Бидејќи коине бил само по смртта на Александар 

Македонски, тој Илијада ја познавал само на јонски јазик- со неговиот татко Филип јонскиот говор (јазик) 

постанал службен во македонскиот царски двор. Ова било повод во Македонија да биде владетелската 

оставштина на јонски јазик, а народната со слова како во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета 
од Египет каде владееле Македонците- Птоломеите. Поради наведеното во Елада и Македонија нема 

доказ-и на коине пред и за време на Александар Македонски- коине бил само христијански јазик, а никако 

еладски.  

Александрискиот коине бил само повеќебожен. Значи, хеленски јазик. Овој јазик бил наспроти тн.еврејски 

јазик кој бил само сиријскиот арамејски јазик на кого биле пишани првите книги на Библијата и тоа само за 

потребите на Евреите=Еднобожците. Кога тие први книги од арамејски јазик биле преведени на коине, а 
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другите биле пишани само на коине, и тоа само во Александрија и тоа само по 300-та г.п.н.е., Евреите се 

изјасниле за Хелени. Бидејќи арамејскиот јазик бил и единствен трговски јазик во Западна Азија, кој бил 

заменат со коине кој исто така станал трговски јазик, а Евреите историски постанале трговски народ, тој 

според трговскиот јазик коине инаку не можел да се нарече туку само хеленски народ. Меѓутоа, коине 

понатаму останал само повеќебожен јазик.  

Бидејќи Апостол Павле не го познавал атинскиот службен јазик, а центар на еврејството= еднобожството 

било во Александрија, тој на коине кој добро го владеел го напишал Новиот завет. Поради сменетата улога 

како христијански јазик тој на Повеќебожците не им требал. Ова било најповеќе во хеленската Елада. 

Бидејќи Еладците како Хелени биле само Повеќебожци, тие никако не сакале да го прифатат 

христијанството и христијанскиот јазик коине. Токму тие во Атина си ја задржале својата хеленска= 

повеќебожна Платонова академија, наследство од Платона. Со тоа што на христијанството со коине му 

пречело хеленството= повеќебожеството со својата Платонова академија, првиот христијански цар со 

царски латински јазик и христијански коине, во 529 г.п.н.е. во Атина ја затворил Платновата академија. 
Наводов се потврдува, поимот Хелени не означувал етнички народ туку само верски- повеќебожен. За ова 

да се потврди, и Русите како Повеќебожци не сакале да го прифатат христијанството. Токму и затоа тие од 

христијанската држава Источно Римско (Ромејско) Царство (тн.Византија) биле наречени само Хелени.  

А што биле жителите во Елада ? Само тоа што била Елада ! Па што била Елада ? Само Пелазгија ! Па кој 

тоа го напишал ? Херодот и Тукидит, на чии истории се засниваат сите кажувања на денешните Еладци кои 

и никогаш не биле никаков етнички народ. Па што биле нивните кажувања ? Само и 100% лаги со кои 

самите се лажат- а дали и другите исто така се лажат, тоа за жителите на Елада и ништо незначи ! Да се 
потсетиме, според етнос=едност- едно исто, а едно исто била сама расат, која во ледено доба со траење 

од 0,5- 1,0 години престојувала во Левантот. И затоа следи само раса=народ=јазик- пелазгиски. Да не се 

изуми на германски јазик хел е светло, а светлината ја дава само Сонцето- Хелиос, а бидејќи до денес на 

македонски јазик х=б (в), хел означува само бел= белина= светлина. Ваквото толкување не постои во 

еладскиот јазик како наследник на македонскиот јазик коине, кој бил дворасен јазик на Белци (Пелазги) и 

Црнци (Семити) кои живееле на просторите од Месопотамија до со Египет. Ваквиот дворасен еладски јазик 
бил сличен на арапскиот, а историчарите пишат Еладците имале арапско и египетско- црнечко потекло, 

иако Египтјаните и Сумерите биле Белци со закосени очи. Пак, Црнците биле Акадците, а Црнци 

колонизирале Египтјаните. Токму заради ваквиот црнечкиот удел во јазикот коине (тн.старогрчки), според 

шпанските ДНК- истражувања имало толкувања дека Еладците имале ДНК блискост со онаа на жителите 

јужно од Сахара, каде отсекогаш живеела црната раса на луѓе. За ова да се одогнетни, мора да се 

образложи: бројот на проби бил премал кои не содејствувале со населението во Елада затоашто Еладците 
биле Белци, а во 14- 15 век на Пелопонез имало колонизирано Индијци (Цигани) и во 20 век Кавказци со 

монголски удел. Па во зависност на пробите од каде се земани, ДНК блискос може да се појави со 

Левантот како на Белци, со Индија како на Цигани и со Монголи како на Кавказци на Кавказ каде има висок 

удел на монголската крвна група В која е мосојадна како првобитната крвна група 0 на ловци и рибари, со 

разлика што во крвната група В нема доволна хлороводородна киселина да го активира пепсинот кој го 

зачнува разлагањето на белковините. Бидејќи Сумерите и Египјаните биле Белци со закосени очи, а на 
нивните простори закосеноста на очи се задржала некаде до 14 век, доказ сликата на Мохамед со тројца 

Арапи од своја претслика, денес кај Арапите има приличен удел на Црнци, дури до црни Арапи. Следи 

пробите не биле од Еладци, а Елада била само пелазгиска и склавинска- двојно тн.словенска, туку на 

Арапи со висок удел на црнечка крв до ДНК слична со онаа јужно од Сахара, како спротивност на 

Македонците со ДНК блискот се Критјаните. Значи, ваквите резултати произлегувале само поради тоа што 

во истражувањата имало мал број проби со Арапи арапско потекло Исто така, Црнците биле со подебели 
коски, а такви биле и на главата. Ова било повод, Херодот да пиши, Египјаните имале подебели коски на 

черепите во однос на Персијците. Ама и митологијата на Египтјаните и Перисијците била тн.словенска, 

види мои книги на www.brigien.com. Следи да се разберат Црнци кои Египтјаните ги колонизирале до 

Месопотамија, а Колхите како Црнци со црнечка кадрава коса биле населени на Кавказ- тие се обрежувале 

како Црнци, а до денес ги обрежуваат девојките Црнки. Оваа постапка е крвава, а крвта е канибалистичка 

одлика на темните раси, кои имале заедничко потекло од пред да има континенти. Па и затоа Дарвинизмот 
кој го прифатила Католичката црква е ништожен во однос на македонското учење- што не се коти, не 

бидува. Ова го знаел македонскиот селанец што му одбегнало на Дарвина. Дури Македонците во Америка 
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го познавале Менделевото правило на наследување: Белци х Монголи = Мешанци; Мешанци х Мешанци = 

цепење на одликите со наследници: Белци, Монголи и Мешанци итн. Во 15 век Кортес видел Маи со руси 

коси и сини очи: Маја= Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот Хермес. Дури Зеа маис пченка итн. 

Се наведе ДНК блискост со онаа на Критјаните. Со неа се објаснува дека имало генетско- географска 

оддалеченост само од југ кон север- врска со Левантот. Следи најстари населби биле на југот, а на север 
се се помлади. Со ова се потврдува дека преселбите биле само од југ кон север, никако обратно. Токму и 

затоа нема никаков материјален доказ/ наод (растение, животно, предмети...) за преселби од север на југ. 

Со ова се потврдува дека Балканците биле домородци. Не случајно, во средновековитето- од 6 век н.е. 

имало само ретки тн.словенски черепи. И ова се потврдува со доказот од истражување врз черепите на 

Македонците кои биле протерани од Елада кои живееле во СССР. Черепите на Македонците биле 

истоветни со оние на античките Македонци. Значи, антички= етнички Македонци. Бидејќи ваква била 
состојбата, традициите на нашиот македонски народ биле поврзани со тн.словенски бог Хорс кој се среќава 

како Исус, и директно од нашите антички Македонци: Орфеј, Александар и Филип Македонски, Букефал... 

Ваквите традиции опстоиле дури во 19 век. Со тоа што на Балканот никој друг не говорел за овие имиња... 

на античките Македонци, кои опостоле само кај нас, заклучокот е јасен: Македонскиот народ нема ништо 

кај себе од просторите северно од реката Дунав, кои не биле населени итн. Туку напротив, се што било 

северно од Дунав, сите традиции и се друго било само балканско. 

Науките во Европа биле пишани само на коине и неговата „копија“ латински. Коине бил христијански јазик 

на Источното Римско (Ромејско) Царство, од 1767 година, кога била укината Охридската архиепископија, и 
тоа како единствен службен јазик на Балканот. Со ова се потврдува, никогаш немало било каков еладски 

народ со свој јазик различен од пелазгискиот= тн.словенски, кој се говорел 100% низ целиот Балкан. И да 

би имало било каков еладски и арбански= шкиптарски народ, тие биолошки ништожни народи 100% би се 

стопиле во тн.словенско море, или поточно во него 100% би се удавиле.  

Од друга страна, што Елада и Арбанија 100% биле под Охридската архиепископија со македонскиот 

црковно-словенски јазик, залудно е да се говори за посебни еладски и арбански народ. Па што се Еладците 

и Арбаните ? Само 100% тн.словенски изроди, изродени само по 1767 година, никако порано и инаку. Да не 
се изумат Циганите населени на Пелопонез во 14 и 15 век со индискиот музички инструмент бузуки, и во 

целата Елада сосе делот- Егејски дел на Македонија- Азијати од Кавказ во 20 век. Пак, како Албанци само 

Азијати биле колонизирани на крајот на 18 век во Северна Арабнија (Арнаутлук) и северно од Шар Планина 

и Врање во 19 век. Токму и затоа Албанци се 90% Азијати (Арнаути= Геги) и само 10% Европјани (Арбани= 

Тоски= Шкиптари). Арнаутите имало Черкези и Татари- според Г.Вајган (1924) биле 5/6 Черкези и 1/6 

Татари- ова било само по Кримската војна (600.000 Аранаути)- во целиот 19 век биле колонизирани еден 
милион Азијати (Шових). Бидејќи Шкиптарите, во служба на Османите, војувале заедно со Арнаутите, како 

и дека ним службен јазик им бил Османовиот јазик, шкиптарскиот јазик содржел монголски (татаро-турски 

зборови). Пак, илирскиот јазик бил само пелазгиски= тн.словенски јазик. Следи шкиптарскиот јазик содржел 

зборови на четири јазици: грчки, романски, словенски и татаротурски (Г.Мајер). Па тој бил само 

лингвистичка лакрдија. 

Бидејќи имало цариградска, охридска, трновска и пеќка црква, имало основа да има цариградски (грчки), 

охридски (македонски), трновски (бугарски) и и пеќки (српски) народ. Со тоа што никогаш немала еладска и 

арбанска црква, никогаш немало основа да има еладски и арбански народ. Бидејќи ваква била состојбата, 
Еладците и Арбаните никогаш немале национално чуство. Нивното национално чуство било само грчко и 

турско: првите биле само припадници на Цариградската патријаршија како православен народ, а вторите 

само Муслимани= Турци. Токму и затоа православните Арбани се бореле заедно со Македонците, а 

Турците= Муслиманите против православните на Балканот... Ова било повод, во ослободувањето на Елада 

100% Муслимани= Турци да бидат убиени- истребени.  

Пак, востанието во Елада во 19 век не го дигнале жителите на Елада како народ Еладци- таков никогаш и 

немало, туку само Ромејци- припадници на пропаднатато Ромејско Царство со главен град Константинопол 
и Грци припадници на Цариградската патријаршија. Водачи биле семејството Испиланти, кои биле само 

Ромејци и Грци. Па што било тоа семејство ? Само наследници на Комнените ! А што биле Комнените ? 

Само Македонци (Ланге) ! Следи да се говори за Ромејци, Грци и Македонци. Меѓутоа, никаде не се 

наведува било каков еладски и арбански народ, затоашто Еладците биле само Ромејци со главен град 

Константинопол и Грци како припадници на Цариградската патријаршија. Пак, Македонците и македонските 
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Арбани кои биле православни, сите тие биле само Ромејци и Грци, а оние Муслимани во Македонија и 

македонска Арбанија била само Турци со главен град Истамбул- тие од 1953 до 1960 година како Турци се 

селеле во исламската држава Турција. Еве ги доказите: сите европски автори кои престојувале во Елада 

запишале, Еладците не биле Хелени, туку само Ромејци. Таков бил и Фергусон. Нашите Браќата 
Миладинови биле Грци, што важело за Вториот Хомер Григор Прличев кој пишел на коине, оти во негово 

време постоел само коине- тој не го познавал катаревуса оти тој тогаш и не постоел.  

Бидејќи името Грци станал политички поим, наведените Македонци и другите настојувале да се возобнови 

Охридската архиепикопија, чиј основач бил Апостол Павле. Бидејќи Цариградската патријаршија не била 

апостолска, туку само дело на Јустинијан како негов насилен чин, таа нема никаква апостолска важност. За 

неапостолска црква на Цариградската патријаршија на царевите во Цариград им префрлале папите од  

Ватикан. Меѓутоа, само што порано Готите завршиле со Рим и со Римската црква својот Ватикан=вати кан- 
ова кан било според Готите, излишно било да се говори било каква Петрова црква во Рим кога таа била 

само под царот Јустинијан. Токму и затоа европските автори говорат за цезаризам и папизам, а не дека 

папата бил под царот од Цариград, но никогаш обратно- од со Диоклецијан Рим повеќе не бил важен туку 

само Никомедија, а со Константин Велики Визант како Константинопол. Тој бил царски град на царевите. 

Па само Јустинијан бил творец на царската Цариградската патријаршија, кој првата апостолова Павлова 

црква како македонска прераснала во Јустинијан Прва, а потоа и во Охридска архиепископија која била под 
царот. Наведеното говори, таа била единствена во Европа која потекнува од Апостол Павле, чии верници 

без прекин од времето на Апостол Павле се до 1767 година останале нејзини припадници. Ова било повод, 

и по нејзиното укинување со насилен чин во наведената година од ненадлежниот султан кој бил само 

Мусликман= Турчин нејзините наследници да се залагаат таа да се возобнови со својот македонски 

црковнословенски јазик.  

Па следи Македонците настојувале да го повратат македонскиот црквнословенски јазик, како и мајчините 

говори. Бидејќи Македонците отсекогаш во се биле први, прв буквар на македонски говор- разлошки бил на 

Марко Тодорович, и тоа од 1792 година во Виена, а тогаш никаде ги немало ни Еладци, никако Срби, не дај 
боже Бугари- денес никаде ги нема Арбаните, според поимот Арбан, само тн.словенски поим. Негов 

наследник бил Вук Караџиќ, непријател на обединувањето на тн.Словени со црковно- словенски јазик. По 

налог на германската школа, покрај руски, тој создал и српски народ. Тоа било времето кога Германците се 

обединувале, а нивниот јазик бил на тн.Словен Лутер, и обединител со неговиот јазик тн.Словен Бизмарк. 

Бизмарк ги уценил Еладците, тие да го вратат долгот од на Баварците. Следи Бизмарк тн.Словен и овде се 

понел злосторнички врз својот тн.словенски род северно од Елада, чии граници се поместувале на север. 

На кој јазик говореле жителите во Елада ? Бидејќи немало хеленски народ со хеленскиот јазик коине, 
немало хеленски народ ! Па каков јазик бил на жителите во Елада која, според Херодот и Тукидид, била 

само Пелазгија ? Само пелазгиски јазик, кој бил варварски, за кого пишеле Херодот, Тукудид и Платон ! Па 

каков јазик бил тој варварски и пелазгиски јазик со кого говореле Фригите во Мала Азија која била 

создадена од Бригите кои со Филип Македонски била приклучени кон Македонија ? Нека говори Јустин: 

Македонците биле еден пелазгиски народ ! А каков јазик говореле Римјаните во 1 век н.е. ? Нека каже 

Дионисиј Халикарнишки- според него, варварски и пелазгиски ! Па каков јазик бил тој пелазгиски ? Само 
тн.словенски ! А дали имало докази дека во Елада се говорело само тн.словенски= пелазгиски јазици ? Еве 

ги доказите: Фалмерајер и Ото- првиот еладски крал и Силвестер во 1904 година во Елада забележиле 

само Словени кои говореле словенски јазик. Па какви се тие Словени кога никогаш немало тн.словенски 

преселби северно од реката Дунав ? Тие биле само тн.Словени (Склавини) кои никогаш не го познавале 

хеленскиот јазик коине, кој бил само Александријски јазик коине, и тоа само после 300-та г.п.н.е. ! А од кога 

имало прв еладски јазик кој постанал службен во Елада ? Тој бил катаревуса само од 1868 година кој го 
учеле жителите во Елада ! И што станало со жителите на Елада кои биле Пелазги= тн.Словени ? Ништо 

друго и никако инаку, тие со генерации се одродувале од својот мајчин и таков пелазгиски јазик кој бил и 

тн.Хомеров ! Значи, жителите на Елада ги задесила најголемиот злостор од Европјаните кои со векови веќе 

се одродиле од својот јазик на белата раса, и тоа со повеќерасните јазици латински и неговите 

вулгарнолатински (Франков, шпански, португалски, италијански, англиски кој содржел уште и 10.000 

француски зборови итн). Следи дури германски итн. Да не се изуми кинескиот град Пекинг=пе (град) кинг 
(владетел). Па во германски и англиски има кингови= кенигови кои биле кралеви. А крал= крал бил само 
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владетел... Таков бил и царот. Што станало со ваквите нови непознати во историјата ? Само „гробари“ на 

својот врод ! 

Според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. До денес традициите во Цариград во Турција 

се слични како на Бригите= Брзјаците, видени и преку турски филмови, дури со слики на мртовци, што не е 

дозволено во исламот. За ова пишувам во мојата книга „Турција Фригија= Бригија“ (2011), види 
www,brigien.com. Турците биле само одродени Фриги= Бриги со Османовиот јазик на Мехмед Караман од 

13 век, кој во персиски јазик со персиско писмо внел турску= монголски зборови (Јозеф фон Хамер), а во 

исламот арапски бил службен јазик. Бидејќи прва книга за Османовото Царство напишал Јозеф фон Хамер, 

тој извонреден незаменлив историчар, бил голем лажго- сите зборови кој тој ги нарекува турски, тие до 

денес останале само пелазгиски, кои истогласно се одгонетнуваат со нашите македонски говори, никако со 

Османовиот и германскиот јазик. Тој како автор беше обврзан, да каже, дали таквите турски зборови биле 
во употреба во Кина и Монголија- никако. Како што берлинско- виенската школа била творец на новиот 

еладски народ, таа била творец и на новиот турски народ, како и Арбаните, сите одродени Пелазги. Се 

постава прашање, што направиле нашите македонски јазичари ? Тие зборовите со кои говорел нашиот 

македонски народ ги прогласил грчки, турски, албански, романски, бугарски, српски итн. ! Па вакви народи 

никогаш и не постоеле. Следи кај нас прогласените турцизми во Турција се македонизми. Таква ни била 

нашата македонска судбина, кога за нашиот народ донесуваат одлуки тиквари, кодоши и арамишта.  

Па кои биле Османите- султаните ? Само Комнени (Јозеф фон Хамер) ! А што биле Комнените ? Само 

Македонци ! Како султаните Турците биле само едно: само Комненов народ, ништо инаку. Следи Турците 
биле само Муслимани и одродени Фриги= Бриги. Ова говори никогаш немало етнички турски народ, а 

Елада со Балканот биле под Турците. Кога немало турски народ, предрско било да се говори дека имало и 

еладски народ. Па што имало ? Само Турци како Муслимани и Грци како Православни ! Бидејќи било 

забрането името Македонија тоа било заменето со името Румелија што било според Рум= Рим= Ром- само 

Ромеја (Романија) со своите Ромејци- без етнички народи. Мојот роден град Битола бил главен град на 

Румелија, чија власт се протегала до новата држава Елада. Црквите во Елада биле под соборната црква во 
Битола Св.Димитрија, што важело и за селото Атина. Следи во Битола еладскиот јазик се викал румејка 

(Г.Вајганд, 1924). Значи, ромејка. Следи заклучок, ништо немало еладско. 

За конечно да се потврди дека имало само Турци и Грци, еве го доказот и за во 20 век. Кемал Ататурк со 

потекло од дебарско, роден во Солун и школуван во Битола во војната гимназија, можел да биде само 

едно: само Македонец, ништо друго, и ништо инаку. Меѓутоа, тој како Муслиман бил само едно: само 

Турчин, ништо друго. Тој како Турчин ги протерувал Грците припадници од Цариградската патријаршија кои 

живееле во Мала Азија, а Елада ги протерувала Турците од проширената Елада со Македонија..., но не и 
од Елада. Ова било само поради тоа што во 19 век Муслиманите= Турците во Елада 100% биле убиени- 

истребени. Што станало ? Турците од Елада се преселиле во Турција, а Грците од Турција во Елада. 

Следи Грците од Мала Азија колонизирани во Македонија говореле турски, а никако грчки јазик- коине кој 

бил службен јазик во Цариградската патријаршија. А оние кои од Македонија... како Турци се преселиле во 

Турција говореле турски и македонски говори. Бидејќи во Турција како Турци се преселиле Македонци со 

исламска вероиповед чии говори се со потекло од постеледено доба со традиции на Орфеј, Филип и 
Александар Македонски, Букефал, видлив е злосторот на крволичната Европа која до денес не се наситила 

со нашата македонска крв. Проклети да сте Европјани, чеда балкански и македонски, види мои книги на 

иста вебстрана. Се поставува прашањето ? До кога Европа ќе си остане крволочна и неморална ? Се 

додека со неа води Рим со својот Ватикан со својата Вавилонска курва Семирамида, крвопијка, 

срцевадачка итн. Папите се масони, како што масон е цариградскиот патријарх- масонскиот бодеж за навек 

останал крволочен... 

Овде по ред ги наведувам сите расправии: 

Славе Радиноски РУМЕЛИЈА НЕМА ВРСКА СО РИМ ИЛИ РОМУЛ И РЕМ 

Славе Радиноски ПРВО РУМЕЛИЈА Е МАКЕДОНИЈА А МАСОНИ И ДЕНЕС НАЈГОРЕ ВО МАСОНСКАТА ПИРАМИДА СЕ 

НЕ РУМЕЛИЈЦИ ТУКУ МАКЕДОНЦИ 

Славе Радиноски ТЛОТО НА РЕКАНСКИТЕ СЕЛА ИЛИ МИЈАЦИТЕ СЕ МНОНУ МНОГУ ВИСОКО ВО ПИРАМИДАТА НА 

МАСОНИТЕ 

Славе Радиноски И НЕ МЕСАЈ БАБИ И ЗАБИ 
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Славе Радиноски МАСОНСВОТО ПОСТОИ ПРЕД АЛЕКСАНДАР III А УБАВО ТОА ТРЕБА ДА СЕ ОБЈАСНЕ НО НЕ СО 

МЕСАНЈЕ БАБИ И ЗАБИ 

Risto Ivanovski Само Ром=Рим=Рум никако инаку и друго. Па масонската историја, како и еврејската, била само 100% 

лага. 

Risto Ivanovski До денес кај Македонците постои синдром на самоуништување, а тој не бил баби и жаби итн. Нема 

Македонец кој од друг повеќе да не знае. Па и затоа до денес се бориме ове парче земја да го одржиме итн. итн. 

Gordana Cns Ivanov Slave, ne davaj pamet na popameten of tebe .... pogotovo ne za MAKEDONIJA i istorijata..........na 
Risto!!!!!!!!!!! 
Gordana Cns Ivanov Koi se tie makedonci MASONI.....daj imenuvaj! 
Risto Ivanovski Јас досега сум објавил 86 книги, некои се најдуваат на www.brigien.com. Некои мои книги се прифатени од 
Баварската државна библиотека, Германската национална библиотека, Европската библиотека итн.. Досега никој вон 
Р.Македонија Немакедонец не си дозволил мене да ме навредува. Тоа е можно само кај нас- ме понижуваше еден 
неписмен патриот на кого други му пишувале книги, а овде повтор пат се јавува Славе Радиноски, кој нема напишано 
ниедна книга за неговиот народ. Па јас книгите ги пишувам само за Македонците, а не со намера овде за нив да се 
расправам со слични како него. Иако мноштво книги од други автори не се совпаѓаат со моите ставови, никогаш не сум 
бил невоспитам нивното пишување да го исмејам, никако јавно на ФБ страниците каде не е место за водење на расправа. 
Ако на некој не му се допаѓа моето пишување како на С.Р., не смее да се расправа со моите ставови- едноставно, нив 
нека не ги чита, а не дрско да навредува... Па јас книгите ги пишувам само за нашиот македонски народ, но не за 
македонските душмани, кои ги мразат македонските автори, и ја користат секоја прилика нив да ги омаловажат... Само за 
потсетување, Васил Тупурковски беше исмејуван од Нада Проева; Академикот Томе Бошевски и Аристител Тентов исто 
така од Нада Проева, дури и од Петар Илиевски, МАНУ итн. Сите тие напишале онолку колку што тие знаеле и можеле. 
Меѓутоа, никаде ги нема негаторите. Па до кога македонските автори ќе се понижуваат од разни изроди жедни на 
македонска крв, која со векови само ја цицаат... 
Славе Радиноски jas ne gi usporuvam tvoite dela i trudovi no ovde gi imas ispomesano rabotite 
Risto Ivanovski Не кажавте како е инаку. Имавте едно прашање: „Koi se tie makedonci MASONI.....daj imenuvaj!“. Уште не и 
одговори на прашањето на Гордана... И ако јас нешто сум измешал, ако имаш општа култура, не се расправај со лице кое 
се измешало, туку напиши друг текст на оваа ФБ страна без мене да ме наведиш и навредиш. Читателот ќе ги прочита 
двата текста, и тој ќе заклучи, кој е во право. Меѓутоа, ти вршиш дејствија јавно мене да ме понижиш, а ти самиот да се 
издигнеш. И ова не е потребно, ти напиши книга, или напис, јас лице со домашно воспитание никогаш нема да си 
дозволан Вас јавно да ве навредам и понижам. Како што јас пишувам онолку колку што знам и умеам, истото тоа ќе важи 
и за Вас. Само така, ние Македонците ќе се подржуваме, никако како што Вие повеќепати се јавувавте, дури баравте да 
се извинам што сум пишел за злоделата на Ватикан кој од 1071 година до денес нас Македонците како православни не 
истребува итн. 
Gordana Cns Ivanov Slave.....imam razlog da mislam deka si zlo makedonsko i rabotish za nekoi si malounici shto ne pratat i 
chitaat ovde zaradi Risto, Branko Sotirovski.......itn........Ti usporuvash i ponizuvash se shto e dragoceno za Makedonija, kako 
Branko!.......Znaesh li ti deka Branko e roden bash vo momentot koga site vistini se baraat za Armakedon? 
Gordana Cns Ivanov Ova ne ti e prv pat!........Sega da te prasham za za Masonite makedonci......shto mislish, a?............Kolku g 
ima Skoti tamu? 
Gordana Cns Ivanov Ti znaesh li koj sum jas, koj e Risto, koj e Tentov ...Sotirovski...itn....? 
Gordana Cns Ivanov Pokloni se na velikan i kreni 2 prsta drug pat da pochnesh!.......Ili brishi se od grupata!.. 
Risto Ivanovski Јас сум лаик за се она што на пример Ајнштајн го истражувал... Замислете, јас за него со во една 
реченица да кажам: Ти Ајштајне, се си измешал, баби жаби... Па тоа ќе остане- само навреди и понижувања. Меѓутоа, 
Ајштајн си останал само Ајнштајн, а неговиот оспорувач само едно: само лаик со баби и жаби. И затоа оспорувачот мора 
точно да каже, во што авторот згрешил и се измешал, а не само со една реченица иако тој не напишал ниедна книга ниту 
ниеден текст. Овде сите наведени лица се автори на македонски книги. Дали на некој тоа му се допаѓа-ло или не, тоа е 
само негов проблем. Меѓутоа, сите автори пишеле за Македонија, која се бори да донес да опстои. Токму и затоа секој 
македонски автор е за пофалба и подршка. Народот вели: со повеќе јајца се прави погуста чорба. Со тоа што ние 
Македонците до 1990 година не смеевме да пишиме свои македонски книги, најголем грев е било кој македонски автор да 
се стави на тапет. Па што тоа значи ? Да се врати состојбата пред 1990 година, без ништо македонско. Токму против ова 
сите македонски автори се борат. Жалосно е што македонските автори не се обединети, тие меѓусебно да соработуваат, 
договараат... Секој оној кој македонските автори ги критикува што тие не се обединат во некое здружени..., наполно е во 
право. Пак, за се друго, значи, тој е само македономрзец. 
Risto Ivanovski Јас за печатење на моите книги самиот сум финансирам и исплатил 30.000 евра- не сум вратил назад ни 
5% средства. Па јас сум без работен однос од 20.05.1991. Мојата сиромаштија до 2015 година на никој не му ја 
посакувам. Меѓутоа, со тоа што целиот свој живот сум го заложил за македонска Македонија, а сум со уништен живот, 
срамота е за она што некои го чинат против мене лично за јас да не постојам и творам. Ова се врши и врз други. Па ајде 
еднаш засекогаш да прекинеме меѓусебно да се трвиме и уништуваме. На следните генерации сите Македонци секој 
според својата можност и способност треба да допринесе за нашата заедничка не само Р.Македонија туку за цела 
античка= етничка Македонија- таа на нас чека со векови. 
Аргаед Македон Професоре Ивановски!!!  
Секогаш и секаде Ви се обраќам со должна почит токму поради Вашиот труд што го имате вложено за афирмација на 
Македонската историја и за вистината,воопшто. 
Не ми паѓа ни на крај памет да ви противречам за било што.Вашите делакој ги читам и учам од нив не ми даваат за право 
ни да помислам на такво нешто.  
Многу домашни па и странски истисторичари имаат многу што да научат од Вас.Вашите дела не само што се поткрепени 
со материјални и нематеријални докази,туку се и многу логични и приемливи за секој читател кај кој не постои блокада во 
слободниот проток на информации. 
Слободно можам да кажам дека Вие аргументирано ги уривате соседните хегемонистички,пропагатори и 
империјалистички политики на соседните држави. 
Секој македонец кој ќе ја прочита барем,,БУГАРИТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ,, веќе знае зошто е Македонец. 
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Овде наведив: „...ме понижуваше еден неписмен патриот на кого други му пишувале книги“. Тој на сите оние кои ги 

подржуваат моите написи ги предупредува тоа да не го прават за мене, дури им се заканува. Следи повеќепати се чудат 

читетелите на моите написи некои ретко или воопшто не се јавуваат. Ова се гледа во ФБ страна Македонија пред се, 

каде со него и со неговите привраници се судрив, кои ме навредуваа и понижуваа- не сум знаел што јас пишувам, дури 

еднаш вака еднаш така сум пишел. Исто така, не сум знаел дека Македонците се стари 400.000 години иако најмалку 

500.000 г.п.н.е траело леденото доба, а Белците живееле во Левантот. Ама и Бригите отсекогаш биле само Македонци а 

не дека нив во Македонија ги приклучил Филип Македонски итн. итн. Белата раса неписмениот ја нарекува македонска 

раса итн., а јазикот на белата раса македонски јазик. Пак, за мене постои раса=народ=јазик. Следи Белците биле само 

Пелазги само со пелазгиски јазик. Кога на се ова му укажав, тоа за него и како него слични ништо не значи. 

Неписменото лице напамет ја учи тн.македонска историја напишана од друго лице како што тоа сака, што никаде не може 

да се најде внесено на друго место освен кај нејзините книги и од неа напишаната книга за неписмениот кој не знае да 

состави една добра историска реченица. Следи таквите лица и негови подржувачи да ги наречам само уличари. Со 

нивното пишување и се нанесува штета на македонската историја за која нас не ни се потребни лаги и невистини итн. Пак 

она што тие и други го пишат, дека се со и од Македонија почнало, е само една најголема лага. Меѓутоа, ваквите лица тоа 

нив ги храни, нанесувајќи и штета на Македонија и нејзината историја. Според Јустин, Македонците биле само Пелазги. 

 
ДО КОГА КРВОЛОЧНИТЕ ЅВЕРОВИ ЕВРОПЈАНИ И САД-ЧАНИ САМО НАС МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ НЕ 

ИСТРЕБУВААТ ДО СВОЈОТ ЗАВРШЕН КРАЈ ?! 

На прашањето, поставено на амбсадорот на САД во заминување, за агресивноста на Албанците во 

Р.Македонија, тој одговорил, видено на 17.01.2 015, Македонците и Албанците живееле заедно со векови. 

Па имало две можности: 1) ако етничките Македонци ја напуштеле Р.Македонија и 2 ) ако ја напуштеле 

Албанците Р.Македонија.  

Бидејќи САД била отсекогаш против православна Русија, САД останал најголем непријател на сите 
православни тн.Словени. Следи во Амбасадата на САД воглавно биле вработени Албанци, но не 

Македонци. И следи како прво, Албанците никогаш не живееле во Р.Македонија и, како второ, тие од 19-ти 

век биле само 100% муслимански колонисти. Како биле колнизирани ? Бидејќи Македонците биле 

православни, тие од своите имоти биле протерувани. Исто така, Македонците биле убивани, силувани... 

Токму и затоа Албанците за имотите до 1913  година немаат никаков доказ за сопственост (тапии...). Исто 

така, и исламските објекти со џамии (секоја џамија била подигната врз црква) и имоти се на цркви и 
црковни имоти, како и на православни приватни имоти. Албанците се тие кои за три дена во Преспа 

извршиле исламизирање со обрежување, а потоа и шкиптаризирање. Во Тетово само со пушка од 

православен Тетово постанувал прво муслимански, а потоа и албански, процес кој до денес се уште не е 

дозавршен. Овие примери важат за цела Р.Македонија, јужна Србија и Црна Гора. Па што се Албанците ? 

Само „чума“ на Домородците и „краста“ на Православните. Се ова говори, секој оној кој бил и е сојузник со 

Албанците, тој останал најголем непријател на Домородците и Православните. Па кои се тие ? Само 
православни тн.Словени, што не случајно. Следи оние што Албанците во Р.Македонија ги колонизирале, 

нив да ги вратат назад. Па тоа било само дело на исламска Турција, католичка Италија и католичка 

Австрија. 

Овде следи образложение: територија на САД била населена со монголски Индијанци. Само по 15 век н.е. 

таму се вршело колонизирање на Европјани. Први населеници биле воглавно затворници, злочинци, кои ги 

истребувала од своите простори за тие да не и бидат терет на Европа која имала само сопственички имоти 

(држави), никако држави со свои народи. Од самиот свој почеток се јавил судир меѓу Европјаните убијци и 
Индијанци мирно население, затоашто тие не само да им го одземале нивниот животен простор, туку се 

нивно плачкале, и како животни ги уништувале. Не само монголските Индијанци биле истребувани, нив ги 

ставиле во резервати со кои се заработувало како со во зоолошки градини. Ова не било се: тие како 

работна рака носеле робови Црнци од црна Африка. Дури во последниот век Црнците не биле робови, а 

Индијанците биле и останале резерватски склоништа. Па до денес мала група на луѓе владее со САД... 

Па што била САД ? Само збир на раси и европско- азиски раси= народи, врз кои бил наметнат малцинскиот 

англиски јазик. Денес во САД има повеќе Англичани отколку во самата Англија. Ваквата постапка објаснува 

како 100% Англија би била преселена во САД, и би изгледало Англија денес како да е пуста- празна без 
жители. Со ова се објаснува, за САД нема историја, а нејзината нација е повеќерасна и повеќенародна, 
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сите како во еден казан маса влеана со која се создава нова нација биолошки грешна и трагикомична, сите 

да говорат англиски јазик, без ниеден друг јазик да биде службен. Па САД била светско најнедемократска 

држава.  

Па што направила САД со Албанците во Р.Македонија кои се состојат од Азијати (Арнаутите= Геги), кои се 

90%, и Европјани (Арбани= Шкиптари= Тоски) само 10%. САД иако во САД го уништила монголското 
индијанско племе Черокези, со значење краток (кус) нож, таа на православниот Балкан создава албанска 

втора исламска држава Косово со мнозинство кавказки Черкези, малцинство црноморски Татари и најмало 

малцинство Арбани. Она што го спровел католикот и масонот Јосиф Броз Тито во СФРЈ, малцинскиот 

шкиптарскиот јазик да биде заеднички албански, истото го подржува САД. Со тоа што шкиптарскиот јазик 

не е јазик со зборови на еден народ= јазик туку на четири јазици= народи (грчки, романски, словенски и 

татаро-турски, Г.Мајер), САД со своите сојузници, и профитната воена организација НАТО, 100% останала 
злочинечки и фашистички, затоашто до денес Македонците се протеруваат од своите огништа. Иако оваа 

состојба  ваква била, САД со своите сојузници и НАТО истото го продолжува без прекин. Па што биле САД, 

европските држави и нивната НАТО ? Ништо друго туку само едно: потврдени крволочни ѕверови, натопени 

со православна тн.словенска крв, никако инаку ниту друго. Значи, ѕверови= ѕверови, крвници= крвници... си 

останале Албанците, САД- чаните, Европјаните со својата профитна воена организација која како нафта 

пролева крв без свој завршеток. 

Во Франција има околу 50% Французи (Г.Вајганд, 1924). Во таа држава службен јазик е француски, без 

никакви други француски јазици. Што била Франција ? Најнедемократска држава и се друго со тоа... 

Како неа останала Шпанија со шпански службен јазик. Следи несогласувања на другите народи кои живеат 

во Шпанија. Па што била Шпанија ? Најнедемократска држава како нејзината соседка Франција и другите. 

Во Британија живеат повеќе народи, дури и верски поделени, католици Ирци и Англичани протсетанти. До 
денес меѓу нив трајат верските војни. Што направиле Англичаните ? Во Шкотска населиле Ирци до верски 

народи. Ама и на Кипар со православни и муслимани. Вакви збрки Англија правела низ цел свет- Индија, 

чии Индијци денес живеат во Британија. Следи и референдум на Шкотите. Па каде се другите британски 

народи со посебни јазици ? Никаде ! Тие немале никакви права, и ги заборавиле своите јазици. И што била 

Англија ? Најнедемократска држава, чиј поредок го доживува светот се до денес. 

Европа била само повеќебожна=тн.словенска позната како македонска, венетска, илирска, склавинска... со 

свои руни во кои имало тн.Кирилични слова, со употреба не само кај Етрурците со својот Перун како и кај 
Русите туку и западно од Русија во тн.германски простори според тн.словенски бог Герман и Теути врска со 

митологијата и илирската кралица Теута до Деуt- Deut(sch) со позната илирска култура со која до денес се 

гордеат Британците, Германците и кој не други како своја. Значи, тн.Словени не биле Дивјаци туку  само 

најцивилизирани, што опстоило се до денес. Па како дошло до истребување на се тн.словенско ? Се тоа се 

започнало со крвожедниот Ватикан кој бил дело на монголските татарските Готи со својот бугарски бог 

Асен (Асенови богови): со Готите се завршило со Западното Римско Царство, а и Католичката црква била 
сведена на минимален простор. Следи Ватикан да направи пуч врз Меровингите, кои имале само едно и 

единствено балканско потекло. Нините наследници Франките самите кажувале дека имале врска со 

античките Македонци, чии чеда до денес крварат вон Р.Македонија во соседните земји, како и во неа од 

крволочните Албанци што го потврдил и султанот Селим III. Ова продолжило до денес и навек, се додека 

владетелските семејства низ Европа кои имале врска со македонските Франки со своите државници кои до 

денес се на власт не сфатат дека Албанците мора да бидат однесени во исламката држава Турција.  

Па што има овде врска со Меровингите ? Цела Европа била само повеќебожна= тн.словенска. Ватикан со 

својот пуч врз Меровингите долгокосите како повеќебожни со нив се завршило- тие најпрво го примиле 
католицизмот. Тој насилно и крволочно се ширел низ мирната и напредна повеќебожна= тн.словенската 

Европа. Следи Франките вршеле најкрволочни христијанизирања, што се гледа кај изјавата на Апостолот 

Бонифациј (8 век) за најодвратната словенска (склавинска) раса која тој ѕвер со крвави средства ја 

христијанизирал. Само за потсетување: Склавини имало до реката Рајна, во Франција, Шпанија итн. Што 

тоа значи ? Да се разбере само едно: само Повеќебожци= тн.Словени и Католици (Германци...), ништо 

друго, и ништо инаку. Па за таа одвратна словенска раса говореле сите Германци, 100% одродени 
тн.Словени, а последен за тоа јавно говорел и Хитлер. Со ова се потврдува, дека не се работело за 

некакви европски народи туку само за тн.словенски изроди. Еве и еден важен доказ: во латинскиот јазик го 
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нема темниот тн.словенски вокал затоашто тој бил само пелазгиски= тн.словенски. Па тој денес го има во 

јазиците на Франција, португалскиот (крајното е во имињата... се изговара како темен вокал), романскиот, 

влашкиот, шкиптарскиот итн. Па ова говори, Европјаните не знаеле кои биле и што од нив настанало.  

На ова не завршил крволичниот Ватикан. Тој го испратил Напалеон Бонапарта да ја уништи православна 

Русија, негово злодело била Октомвриската револуција, дури и Хитлера кој се тн.словенско мразел и 
крволочно уништувал. И затоа Ватикан СФР Југославија ја распаднал, се развила верска војна на еден те 

ист тн.словенски народ: Срби (Православни), Хрвати (Католици) и Бошњаци (Муслимани). Е до каде ќе 

одиш ти Ватикане со твојата Вавилонска курва Семирамида кој се истребува на просторите каде се 

задржала традицијата на првата христијанска Лидија како фригијска= бригијска божица МА во очи на 

Богородица како што е во православниот тн.словенски свет. Тој проклет и крволочен Ватикан со 

крвопијката и срцевадачката проститутка=прости тутка, о прости и боже што таа се тутка- вјава- потиска, 
Семирамида и нејзините чеда крволочни ѕверови Европјани и САД- чани со нивната НАТО врз Србија 

извршија инвазија, врз Р.Македонија во 2001 година агресија и сега конечно и врз Русија со неа да завршат 

се она што не се завршило со Напалеон Бонапарта, Октомврската ревулција (царот бил убиен- за несреќа 

на Ватикан патријархот останал жив) и со чедото Хитлер еврејско- правослевен мрзец кој ги истребувал 

Евреите и тн.Словени- врз Русите вршел истражувања. И денес такви истражувања продолжуваат итн. Нив 

ги вршат Албанците- вадење и продавање на органи на Православни..., а во Хаг се судат само 

Православни додека тие не ги истребат. Последниот папа нив ги нарекол глупаци итн. 

Следи нивните Пердувци, Солановци... и Штуловци на трорасен шкиптарски јазик на Белци (тн.Словени), 
Црнци (семитски од коине и латински= романски) и монголски (татаро-турски) јазик да бидат само гнасотија 

на македонските православни тн.словенски простори само со 100% јазик на Белци (Пелазги). 

Иако европските држави биле повеќе национални држави, ваквите крволочни ѕверски европски држава со 

САД со својот повеќерасен казан со закана донесува Рамковен договор, божем Албанци во Р.Македонија 

има 20%. И да се 20% Албанци во Р.Македонија, тој процент е ништожен во однос на процентот на 

народите во Британија, Франција, Шпанија... и досега во нив населени Индијци, Монголи, Црнци, Арапи. 

Само за пример Марсеј- тој станал арапски, без никакви права на Арапите, како спротивност на Албанците 
во Р.Македонија. Овде постои само една разлика: Арапите во Франција се селеле во 20 век, а во 

Р.Македонија Албанците само како Муслимани= Турци биле колонизирани во 19 и 20 век. Па во што е 

разликата ? Само вековна ! И во што друго ? Французите и другите Европјани со САД-чаните ги подржуваат 

Албанците на православните тн.словенски простори, а не си го чистат својот двор кој со векови е 

крволочен. Само за потсетување: тие ги подржуваат фалсификатите пописи во Р.Македонија, а според, 

последниот Албанци имало околу 18%. Меѓутоа, ако се земе во предвид дека Македонци има и со 
исламска верисповед итн., во Р.Македонија има само 14% Албанци. Бидејќи балканските Албанци се само 

10%, или само 1,4% чиј јазик постанал главен јазик со кого се оспоруваа македонската државност, и само 

Р.Македонија станала повеќенационална држава, вашите злостори повеќе не се издржливи. Е до каде 

отидовте крвници ѕверови Европјани и САД-чани, подржувачи со арапски пари насекаде да се подигаат 

џамии во 20 и 21 век што се запира во Европа, и дозволуваат Албанците со својот муслимански обрежен 

машки пол да ги потискаат Македонците, кои во својата и тоа само својата, никако на други, Р.Македонија 
да постанат малцинство. Проклети да сте вие крволочни Европјани и САД-чани со вашата злосторничка 

НАТО во која е турска Албанија, која не го признава уставното име на Р.Македонија, дури не ги признава 

Македонците со исти права како Албанците во Р.Македонија. Со тоа што овде нема реципрочност меѓу 

Р.Македонија и Албанија, ѕвествата врз православните тн.Словени нема свој завршеток. 

И ова не е се: со Рамковиот договор ние Македонците сме Словени. Следи во Р.Македонија сите жители 

без разлика на потеклото Домородци и Колонисти сите постанале Македонци. Па какви Македонци ? 

Словенски Македонци, албански Македонци..., Македонци Турци, Македонци Цигани итн. Со ова се 

остварила желбата на Елада во која во 14-15 век на Пелапонез биле населени Цигани со индијскиот 
музички инструмент бузуки и Азијати во 20 век дури монголски типови кои говореле само турски јазик. Кога 

Европа и САД вршат ѕверства врз нашата православна тн.словенска Македонија, тие не нашле за сходно 

да разграничат Азијати Албанци (Арнаути) и Европјани Албанци (Тоски). Ова било само поради тоа што 

Албанците со векови биле нивни сојузници, само крволични православни тн.словенски ѕверови. 

Дека состојбата била да се брише се македонско, еве и други докази: Албанците биле против името само 

на македонска Македонија. Тие не сакале македонската армија да го носи тоа име, како и полицијата итн. 
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Па тие се залагаат да изчезни се македонско, и Р.Македонија да стане само албанска- дури и монголска. 

Нели до денес Русија војува на кавказко- црноморските простори откаде била Албанците (Черкези, 

Татари...) ! 

Следи во Рамковниот договор нема финансиска рамка, што е само злостор на Европа и САД со својата 

НАТО. Ова е повод Албанците како муслимански= турски паразити со векови да ја цицаат православната 
македонска тн.словенска крв, што го подржува Ватикан со својата Италија и Австрија, творци на се 

албанско. 

Иако Албанците беа многу големо малцинство и воглавно приватници, тие во ништо недопринесувале за 

државата Р.Македонија. Сега со Рамковниот договор тие присвојуваат школи, општини иако тие за нив 

немаат ништо платено. Се што во Р.Македонија има се било само со македонска пот потопено, и сега 

ѕверовите Европа и САД дозволиле Р.Македонија да биле албанска. 

Со самиот Рамковен договор само Македонците во Европа ја изгубиле својата државност. Следи тие се во 

војна со Албанците се додека Македонците својата и тоа само својата Р.Македонија од Албанците 

потполно не си ја ослободат. За оваа состојба се виновни само крволочните Европа и САД со нивната 
профитна воена организација НАТО во потполност туѓа за православните тн.словенски простори- нејзините 

земји ја делеле Македонија и до денес ги истребуваат Македонците чиј јазик бил со непрекинат развој од 

постледено доба се до денес, а само ние Македонците за навек мораме да страдаме. 

По повод на овој напис се јави Хрват, кој погрешно го сфатил мојот напис. Следи мојот одговор: 

Написот не беше да се обвинат Хрватите како Католици, ниту Бошњаците како Муслимани туку тоа што се случи меѓу 

Србите (Православните), Хрватите и Бошњаците мораше да се избегне. Она што беше во Хрватска и Босна Херцеговина 

никогаш никаде повеќе да не се види... И да се осудат виновниците, жртвите и разорувањата не можат да се отстранат. 

Според мене, Србите, Хрватите и Бошњаците се еден те ист народ, и затоа тие сите меѓусебни недоразбирања самите 

мораат да си ги разрешат. Ние тн.Словени сме 350 милиони луѓе, кои мораме да се обединиме, а не да се трвиме... На се 

мора да му се стави крај. Јас го сакам хрватскиот народ- сум живеел две години после 1960 година во Пула како питомец 

на 12- та класа во Војната поморско- техничка школа (машинство). Се извинувам, ако бев погрешно сфатен. 

 

ЛАТИНСКАТА КУЛТУРА БИЛА САМО МАКЕДОНСКА- ЛАТИНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ 

На Балканот и тн.словенски простори во Романија (таму имало Склавини=тн.Словени) живеел само еден 
те ист народ. Ова се потврдува со истражувањата на рускиот автор Г.Гриневич, според кого, исти знаци со 

исто значење имало во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет. Со ова се објасува дека 

во Русија, Подунавјето, Балканот и Македонците во Египет кои во него имале своја колонија со своите 

Птоломејци говореле еден те ист јазик. Тој бил само пелазгиски. Еве докази: според Херодот и Тукудид 

Елада била Пелазгија, а за Јустин Македонците биле еден пелазгиски народ. Следи за време на 

Птоломејците во Египет бил создаден Александријски јазик коине, кој го заменил староегипетскиот- тој бил 
само дворасен на Белци (Пелазги) и Семити (Црнци). Ваков бил и сиријскиот арамејски јазик (тн.еврејски 

јазик).  

Бидејќи Белци=Белци белите Египтјани само со закосени очи како што биле и Сумерите не го разбирале 

староегипетскиот јазик и токму и затоа за време на Птоломејите тој бил реформиран отстранувајќи ги 

семитските зборови на Црнците, а Црнци биле Акадците, се дошло до коптски јазик кој порано бил 

фараонски јазик- според Коптите тој бил како рускиот јазик. Со тоа се потполнала празнината која постоела 

со векови. Ваквата празнина ја потполниле повторпат Македонците: македонскиот царски двор од 
македонската династија го задолжила Македонецот од Тесалоника= те (таа) Салоника=салоник а= женски 

род, а=о, солник= сол ник до Солун, да го реформира коине, и без семитски зборови се дошло до чист 

пелазгиски= тн.словенски јазик. Црковнословенскиот јазик бил тн.старогрчки (коински) јазик во преводите, 

што го потврдува и Густав Вајганд (1924). И затоа се она што било направено со староегипетскиот во 

Египет, истото се направило и во Македонија. Дека Константин Филозоф нови слова не внесол се чита во 

Вита Констатини каде се употребува, на германски јазик, глаголот составува (склопува) на нешто старо, но 
не создава на нешто ново. Па на лавот во Венеција глаголицата лингвистите ја сматрале коптско писмо 

(Сипријан Робер). Бидејќи коине народот не го разбирал, од Цариград било наредено коине да се исклучи 

од Русија, и таму останал само црковнословенскиот кој бил само македонски Кирилов јазик. Во Русија се 
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употребувале рецки, кои биле само руни во кои имало тн.Кирилични слова. На руни пишеле Етрурците со 

својот тн.словенски бог Перун. Исто така, на руни се пишело и на сите простори западно од руските рунско- 

перунови простори тн.германски простори итн. Со наводов, се потврдува тн.словенски посебни народи до 

денес останале најголема лага. 

Во Римско (Ромејско) Царство службен државен јазик бил латински и христијански јазик коине. Потоа, тоа 
се поделило на Источно со христијански јазик коине и Западно со христијански јазик латински. Латинскиот 

јазик бил дело на Греикот (Гркот) Лив Андроник 240 г.п.н.е., никако на некаков Латин или Римјанин. Бидејќи 

латински бил беден се зборови, во него се внеле уште околу 10.000 коински зборови. Па за овие се вели 

тие зборови имале грчко (коинско) и латинско потекло. Токму и само затоа латинскиот бил само двојна 

коинска „копија“. Со македонската ренесанса која постанала италијанска, со пренесувањето на многу 

ракописи од Источното Римско Царство, па со Плетон на Платоновата школа..., како и по пропаста на 
Цариград, сите тие наши лица во Италија го направиле латинскиот јазик да биде 100% македонски 

Александријски Птоломејов јазик како што тој бил во 15 век. Па без Македонците и Македонија ништо 

немало латинско, ниту некогаш можело да има нешто друго.  

Бидејќи Италија била само пелазгиска, венетска и илирска, таа била 100% само тн.словенска. Еве го 

доказот: според Дионисиј Халикарнишки, кој живееле во првиот век во нова ера, Римјаните говореле само 

варварски и пелазгиски. Значи, само едно- 100% само тн.словенски. Еве ги доказите: според Херодот, 

Тукудид и Платон Еладците говореле варварски= пелазгиски, а Македонците биле варвари, како што биле 

варвари Хелените во Јонија (Херодот), дури Демостен за Филип Македонецот пиши варварин. Овде се 
говори варвари со мало в, наспроти Хелени со големо х. Следи името варвари не било име на народ туку 

општ поим, спротивно на митолошките поими Хелени и Македонци- според Хелен и Македон. 

Со тоа што европските автори најпознатиот Дионисиј не го наведуваат што тој пишел на кој јазик говореле 

Римјаните, сите тие (100%) ја кријат вистината. А таа била само една: Фригите во Мала Азија кои биле 

Бриги (Херодот), со Балканците (Еладците и Македонците) и Италијаните биле еден те ист народ со еден 

те ист јазик. Во прилог дека Европјаните се лажговци- јас овде не сум дрзок, е наводот што тие етрурскиот 

јазик го споредуваат со јазиците на Црнци од црна Африка и Монголи од Азија, но никако со тн.словенски 
јазици. Со тоа што се одбегнуваат соседните словенечи и хрватски говори во Далмација и Истра кои 100% 

биле Венети и Илири, Европјаните 100% се лажговци- кривотворци. Овој нивни злостор до денес е со 

тешки последици: денес се разликуваат тн.словенски народи со јазик на Белци и тн.несловенски народи со 

повеќерасни јазици, срам за Европојните кои до денес останале расисти- кутрите Европојани не знаете кои 

сте и што сте, а до донес го истребувате мојот македонски народ- проклети да сте без опростување ! 

Бидејќи пишувам за мојот македонски народ, кој е најсвет народ, еве ги објаснувањата: нашиот македонски 

народ си говорел од постледено доба со своите говори кои се како прајазикот на белата раса која 

опстојувала во нашиот Левант - в = леант - н = леат + в = леват= леа т, лиа= лива= ливница, во Левантот 
кој со морска вода се долеал и налеал= налеват и како таков леван левонот постанал полн со морска вода 
чие ниво на Средоземно Море околу 4.000 г.п.н.е. отстапува ± 3 метри. Со потопите белата раса се селела 

на Исток и таа стигнала во Индија со својот Дионис= дианис=пианис= пианиш каде го однела бригиското 

дативно у: кој (Н), кого (А), кому му- неме му со братучед: чедо брату (Д) и чиј (Г). Следи во Индија Зебу 

(Зевс), Меру, Ману; во Кина Бату кан; во Јапонија аину + в + л + к = влакину Белци по телото обрастени со 

влакна= влакнила. Името Јапон=јап он, според М.Фасмер он било тн.словенско, а јап + ет = Јапет= Џафет 
за Белец чиј симбол било сонцето како што до денес е во Јапонија. Се кажа завршеток ет. Ова ет=ит бил 

прајазикот на белата раса. Па прајазикот прво лице било со м, втори лице со с и трето лице со т, што 

останало во бригискиот= брзјачкиот: м (сум), с (си), т (ет)- во македонскиот литературен јазик е само е, а во 

брзјачкиот останал ет=ит. 

Во Каменот Розета имало три писма: староегипетско, коине и бригијско. Еве го објаснувањето: коине како 

христијански јазик го внел Апостол Павле, кој не го познавал атинскиот службен (јонски) јазик. Па атинскиот 

службен јазик со јонско писмо Филип Македонски го внел како македонски дворски царски јазик. Меѓутоа, 
народот продолжил да си пиши со знаци кои се најдувале и на Камен Розета чиј текст го одгонетнале 

македонските автори со битолски говор во 21 век. Бидејќи Битола со својата околина била бригијска во неа, 

како во Демир Хисар, Преспа, Охрид..., се задржал прајазикот на белата раса која во леденото доба со 

траење 0,5-1,0 милион години престојувала во Левантот, југоисточно од островот Крит на кого се говорел 

тн.Хомеров јазик, кој бил само тн.словенски. Ова го потврдиле германскиот лингвист Пасоф (1815), 
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еладскиот лингвист Чулкас (1907) за Славо- Македонците во Лерин... и самите Критјани кои во 1913 година 

го разбирале бугарскиот службен јазик со говор од Варна но не еладскиот јазик од 1868 година на Кораис 

кој бил само реформиран македонски коине. Следи со Букрештанскиот договор (1913) Бугарија била 

принудена таа тоа да се откаже од островот Крит, види член 5, што и се случило. Значи, 100% се е јасно. 

Бидејќи се било само македонско, ништо немало било што европско, Европа со САД и нивната профитна 
воена организација НАТО треба да им се заблагодарат на нашиот македонски народ, а не тие нас 

Македонците крволочно и ѕверски без прекин од 1071 година се до со 21 век да не истребуваат. Дали вие 

знате што е грев и злостор ? Тоа никогаш не сте го знаеле, и никогаш нема да го научите ! За тоа вие 

немата поим што тој поим означува ! Проклети Европојани и САД- чани ! 

 
МАКЕДОНСКА ПРВА КНИГА НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА ВО ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 

Нам Македонците во нашата Македонија не ни беше дозволено ние да ја изучуваме својата македонска 

историја. Ова било само поради тоа што ние сме биле само Словени, дојдени на Балканот и тоа северно 

од реката Дунав, дури од Заткарпатите. Следи јас како Битолчанец и Баирчанец бев само Јужнословен, 

никако инаку- не смеев да бидам македонски Македонец туку само словенски Македонец. Јас тоа го учев 
во баирското осмогодишно училиште „Тодор Ангеловски“ со своите соученици, сите генерации, што 

продолжуло се до денес. Таква ни била судбината.  

Иако Битола е котлински град, а Железничка станица е на 630 м надморска висина, јас се пријавив за војна 

средна поморска школа. И токму затоа по 1960 година две години бев питомец во 12- та класа средно 

техничко училиште- машинство, во Пула- Хрватска. Таму ние се поделивме на две групи народи: Словени 

(Македонци, Црногорци и Срби) и Илири (Хрвати и Словенци). Тоа не беше се. Во кабинетот по поморство 

видов карти од старата ера, во која се забележувало дека Европа не била населена- населби имаше на 

Балканот со Црноморието, никако северно од реката Дунав.  

По враќањето од војната школа во Битола, во неа се запишав во Средноземјоделско училиште- 
сточарство. Продолжива сточарство на Земјоделско- шумарски факултет- Скопје, а потоа бев 4 години како 

научен соработник во Баварскиот завод за сточарство Груб до Минхен- Германија, и докторирав во Виена- 

Австрија. Со сточарската наука се убедив дека цела Европа била населена со домашни животни од 

Балканот, а на него немало ни едно животно со потекло од Европа. Бидејќи во Германија ја изучував и 

популационата генетика, се осигурав дека постои само генетско- географска оддалеченост од југ кон север, 

како што биле преселбите, никако обратно. Ова се потврдува и со населбите- најстари населби биле на 

југот, а кон север населбите биле се помлади и помлади.  

Бидејќи населбите во Подунавјето биле во готова форма без свој развоен период- од најпримитивни 
градежи до најсовршени, се потврдува, Подунавјето било населено со население од Левантот- југоисточно 

од островот Крит, што било за време за леденото доба со траење од 0,5- 1,0 милион години. Токму и затоа 

целиот развоен период на целата цивилизација на белата раса се најдувала во Левантот, кој се налеал со 

морска вода. Токму на тие простори поради чумата на говедото и грипот на свињата кај Белците биле 

создадена крвната група А која е вегетеријанска за житарици и мешункасти растенија кои им припаѓале на 

белата раса. Следи Белците со крвната група А со житарици и мешункасти култури (сојата била некој сорта 
наш грав) дошле до Јапонија, а кај островото Окинава има потонат град на Белци со пирамиди..., а и со 

писмо. Токму и затоа Јапониците имаат 38% крвна група А, со ген прилив за 40%. Пак, крвната група В 

била монголска по 3.500 г.п.н.е., а мешаната крвна група АВ на Белци и Монголи во Европа била само во 

новата ера итн. 

Ова што овде го пишувам е само многу мал дел од во моите книги, сум го пишел во повеќе книги, а вкупно 

имам објавено 86 книги, и тоа воглавно на македонски јазик, две книги на германски и македонски јазик- 

според изворите, и неколку книги на германски јазик. Следи Германската национална библиотека има 
прифатено 18 книги, од кои под број 13 е најавена- таа е на германски јазик. Нејзиниот наслов гласи: 

Белците еден народ со еден јазик- преку 300 страни.  

Што тоа значи ? Р.Македонија не е заинтересирана за моите книги, што не важи за во Германија. Следи 

само заклучок: Јас со децении сум бил во заблуда што сум пишел на македонски јазик, на кого со наши 
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средства се преведуваат историски книги со антимакедонска содржина, во кои стои: ние сме Словени, 

ништо инаку, никако Македонци. Па нашата судбина си продолжува само на наша сметка. 

Било како било, јас си ја завршив својата работа. Со моите книги укажувам дека најголема лага се Индо- 

германите (европјаните) на Франц Бопф, затоашто Индијците биле темни, а Евројаните бели. Па првите се 

селеле со биволот, кој до нова ера доспеал само до Месопотамија а никако и позападно. Пак, Белците со 
своето говедо (во Индија е познато како Зебу)... со кого стигнале низ цела Азија и Африка итн. Значи, 

Индоевропјаните се само најголема лага. 

И што на крајот ? Сакале или не сакале македономрсците, бидејќи јас сум единствен во светот што пишам 

за раса= народ= јазик, јас како таков и единствен влегувам во европската и светската историја, и тоа само 

благодарејќи на моите Германци и нивниот германски јазик, но никако од македономрсците... Благодарам. 

 
НАРОДОТ ИМА-Л ЕДЕН ЈАЗИК- ГЕРМАНЦИТЕ БИЛЕ СО ЧЕТИРИ МЕЃУСЕБНО НЕРАЗБИРЛИВИ ЈАЗИЦИ 
КОИ БИЛЕ И СЕ САМО ЗА ЧЕТИРИ ПОСЕБНИ И ОДВОЕНИ МНОГУ ОДДАЛЕЧЕНИ НАРОДИ  
 

Секој народ има-л по еден јазик. Меѓутоа, таквото правило на Балканот не важело за Еладците и Арбаните:  

Еладците имаат четири јазици: тн.Хомеров, Александријски Птоломејов јазик коине (тн.старо-грчки) и два 

еладски јазици (катаревуса и димотики). Па ова е комедија. Ако четворица Еладци со по еден јазик 

меѓусебно разговараат, тие меѓусебно нема да се разберат. Па ова е трагедија, затоашто немало еден 

еладски народ туку четири народи кои би живееле во различно време: тн.Хомеров јазик бил до 300 г.п.н.е. 

кога во Александрија биле составени првата граматика и прв речник на јазикот коине, а тн.Хомерова 
Илијада била преведена на коине само во Александрија, тоа само во 3 век п.н.е. Следи коине не постоел 

до 300- та г.п.н.е. Пак, во Елада катаревуса бил од 1868 година, а димотики постанал службен во 2/2 на 20 

век. И што било со наведеното ? Само траги-комедија. Значи, еладскиот народ бил само траги-комичен 

народ, ништо друго. 

Арбаните (Шкиптарите=Тоските) ги надмудриле Еладците (тн.Грци), затоашто во арбанскиот јазик имало 

зборови на четири јазици на четири народи. Според Густав Мајер, романски, грчки, словенски и татаро- 

турски. Што тоа значи ? Во Арбанија не живеел еден народ туку четири, од кои еден бил татаро-турски 
(монголски) народ. Токму и затоа се поставува прашањето: што е со арбанскиот јазик ? Ништо друго и 

никако инако, туку арбанскиот јазик бил само лингвистичка лакрдија. Па од кога тоа можело да се случи ? 

Само од 1767 година кога била укината Охридската архиепископија со црквено- словенскиот јазик под која 

100% била Арбанија. Па што биле Арбаните ? Само 100% одродени Пелазги= тн.Словени како и Еладците. 

Вон балканските простори Романија и Унгарија биле тн.словенски простори. Што станало со тн.Словени ? 

Тие се одродиле од својот варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик ! Следи романскиот јазик бил само 

латинизиран словенски јазик (Вотсон), а во Унгарија живееле само 5% Унгарци (Вотсон). Што станало со 

95% тн.Словени. Тие биле само унгаризирани= монголизирани, што е најголем злостор, како што било и со 
Романија тн.Домовина на тн.Словени во која денес нема тн.Словени туку само латинизирани тн.Словени. А 

како во Унгарија се вршело монголизирањето на неунгарското населени наведува Вотсон. 

Ако би имало било каков историски романски и унгарски народ, тие како острови би се удавиле во 

тн.словенско море. Бидејќи такви народи никогаш немало и не можело да има, денес ниеден Унгар не личи 

5% на Монгол а 95% Белец туку Унгарците се само Белци со одроден тн.словенски јазик. Истото било и со 

Романците. Ова било повод, во романскиот јазик да постои тн.словенски темен вокал кој го немало во 

латински јазик. Истото било во француските јазици, а Французи се околу 50%. Ова важи за португалскиот 

јазик, влашкиот и шкиптарскиот. Се заклучува, во Европа живеат тн.Словени и одродени тн.Несловени. 

Како ова може да се објасни ? Еве најмеродавен доказ: Дионисиј Халикарнишки, кој во Рим живеел во 1 век 
н.е., запишал, Римјаните говореле варварски и пелазгиски. Значи, само тн.словенски. Италија била само 

венетска и илирска, а Венетите биле тн.Словени, а илирскиот јазик бил само тн.словенски. Следи 

Етрурците пишеле со тн.словенски руни во кои имало тн.Кирилични слова, а го имале тн.словенски бог 

Перун. Истото важело за венетска Русија која била Венеа со своите рецки (руни) и својот Перун. Па 

западно од Русија просторите биле венетски со венетски руни. Па дали има и други докази ? Британија, 

Германија ја величат нивната илирска култура, која била 100% само балканска и тн.словенска ! 
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Бидејќи меѓу тн.словенска Италија и тн.словенска Русија со Полска, Чешка и Словачка бил создаден 

германскиот народ, од наведеното се заклучува, Германците биле само одродени тн.Словени. Во прилог се 

наведува што пишел Французинот Сипријан Робер. Според него, Словени имало до реката Рајна. Според 

други автори, Склавини имало во Франција, Шпанија итн., кои биле само тн.Словени. Следи 100% Европа 
се одродила од својот варварски= пелазгиски јазик кој бил само тн.словенски. Па на варварски= пелазгиски 

се говорело во Елада, наведено од Херодот, Тукудид и Платон, а и Римјаните според Дионисиј. Бидејќи 

Римјаните ја владееле Европа со својот варварски= пелазгиски јазик Европјаните не можеле да со одродат 

од својот варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик.  

Па како се одродиле Европјаните ? Бидејќи тие не можеле да се одродат со римскиот јазик кој бил само 

еднорасен, тоа било можно само со дворасните јазици коине и латински, кои никогаш не биле народни, и 

затоа тие денес се само едно: само мртви јазици. Следи објаснување, што не го прифаќаат Европјаните.  

Во Месопотамија со Египет живеле две раси: Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Белци биле Сумерите и 

Египтјаните со закосени очи, а Црнци Акадците. Да не се изуми дека Црнци населувале Египтјаните, а 
такви биле и Колхите со кадрава коса, дури и се обрежувале, како што до денес ги обрежуваат Црнките 

(Девојки). Колхите биле населени на Кавказ.  
Во прво време се пишело посебно на двата јазика на разни исти предмети: пелазгиски и семитски- досега 

не било пронајдено писмо на Црнци. Потоа заедно на заеднички јазик. Такви заеднички јазици биле 

сиријскиот арамејски (тн.еврејски) јазик и староегипетски. Од арамејски само по 515 г.п.н.е. бил создаден 

новоперсиски и од староегипетски во Александрија Птоломејовиот јазик коине (тн.старо- грчки) и тоа само 

од 300 г.п.н.е., а само тек потоа од јонски јазик на коине била преведена Илијада.  Овде е најбитен само 
примерот на ист камен посебно на двата јазика: арамејски и староегипетски. Таков пример бил и на 

Каменот Розета од Египет на кого се пишело на три јазика: староегипетски со хиероглифи, коине и на 

македонски битолски говор. Бидејќи тогаш постоел староегипетски јазик, се уште тој не бил реформиран- 

без семитски зборови до коптски јазик. Следи само потоа од староегипетски произлегол коптскиот, кого го 

употребувале фараоните пред еден милениум итн. Истото го направил Константин Филозоф- од коине се 

до црковно- словенски. Значи, коптскиот бил само пелазгиски како што бил и македонскиот црковно- 

словенски јазик. 

За потребите на населението во венетско- илирска Италија Греикот (Гркот) Лив Андроник (240 г.п.н.е.) биле 
преведени делата на тн.Хомер. Бидејќи латински бил беден со зборови, биле внесени уште околу 10.000 

коински зборови, за кои се говори за грчко (коинско) и латинско потекло. 

Бидејќи варварскиот= пелазгискиот =тн.словенски народ не го разбирале латинскиот, се правеле вулгарно 

(народно) латински јазици. Такви биле Франковиот, шпанскиот, потугалскиот, италијанскиот и др. Според 

изворите, кои ги цитира Ланге, Франковиот јазик Франковите свештеници полошо го разбирале отколку 

свештениците од Цариград, кои биле повешти за јазици. Не случајно, Франковите кралеви во Ремс се 

устоличувале со Библијата на македонскиот црковно- словенски јазик, преведена од Методиј Солунски. Па 
ова било само поради тоа што македонскиот говор од Солунско бил разбирлив за Франките, кои им биле 

соседи на Моравјаните. Овде да не се изуми, Склавините до Солун биле само Повеќебожни со варварски= 

пелазгиски= тн.словенски јазик, а темата Солун била само Еднобожна=Римска со христијанскиот јазик 

коине кој како таков го внел Апостол Павле, творец на македонската црква, Јустинијана Прва и Охридска 

архиепископија со црквно- словенски јазик, која била под царот од Цариград. Тој му дозволил на двајца 

браќа, Самуил со еден негов брат, синови на Никола, да отпатуваат кај Франките. Таму двата браќа со 
Отон Први говореле на словенски јазик. Бидејќи словенски јазик никогаш немало, туку само склавински, се 

чита од германските извори, дека говореле склавински јазик. Па Склавина била онаа со која владеел Цар 

Самуил. Значи, ништо немало спорно, и народен јазик бил само еден те ист: само варварски= пелазгиски= 

тн.словенски, на кого говореле сите Франки и цела Европа. Еве го доказот Германците, според 

тн.словенски бог Герман, Теути- според Теут митолошки со илирска кралица Теута со а= наш пелазгиски= 

тн.словенски женски род, се доаѓа до Деут= Deut-sch, и во Германија имало илирска култура итн. 

Еве го конечниот доказ: А.Д.Удаљцов, Ј.А.Космински и О.Л.Вајнштајн (1969), „Историја средњег века“, I, 

Научна књига велат: „кога се посматра структурата на еден од германските јазици- германскиот, наоѓаме во 
него околу 30% јазичен состав кој не може да се објасни на основа на старо-германскиот јазик и кој е 

остаток на стариот, пре-индоевропски (јафатски) стадиум на развиток на овој јазик, на што укажуваат и низ 
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други реликти во тој јазик. Според тоа, одпаѓа мислењето за посебен ‘аријски карактер’ на индоевропските 

народи, кои би врвеле низ развитокот кој тобоже нема заедничко со развитокот на другите јазици“. 

Значи, старогерманскиот јазик бил 100% индоевропски (аријски= пелазгиски= тн.словенски), а готскиот 

јазик бил 100% монголски. Денешниот германски јазик содржи од вкупно 100% зборови 70% (тн.словенски 

на белата раса со на Црнците од коине/латински) и само 30% турски состав на монголската= готска раса. 

Како што Еладците имале четири јазици (тн.Хомеров, коине, катаревуса и димотики) и Германците имале 

четири јазици: варварски= пелазгиски= тн.словенски кој бил тн.Хомеров јазик, латински кој бил само 
христијански како католички јазик, па Франковиот и конечно Лутеровиот протестантски јазик, иако има 

Германи и католици. Овие јазика се така далечни, што ако четири Германци со по еден јазик говорат, тие 

потполно меѓусебно нема да се разберат. Што тоа значи ? Никогаш немало еден германски народ со свое 

национално чуство туку четири народи со посебни и многу далечни јазици, меѓусебно неразбирливи ! 

Па што направиле Германците ? Тие не направиле ништо друго туку се изродиле од својот тн.словенски 

род, кој до денес го истребуваат не само во нивната Германија и нивното соседство, дури на Балканот, на 

кого Македонците имале непрекинат развој на своите говори од постледено доба. 

Што ова значи ? Европа со својата САД и нивната профитна воена организација се обврзани, 100% да се 

ослободи Македонија од Немакедонци, таа 100% да се обедини, 100% да се вратат Македонците во 
нивната, и само нивната Македонија, а гревовите што се правени од Ватикан од 1071 година со своите 

чеда, сите тие ќе бидат само историски, ништо инаку, ниту друго- Македонците опростуваат. 

 
СКЛАВИНИТЕ=ПОВЕЌЕБОЖЦИ И ГЕРМАНИТЕ=ХРИСТИЈАНИ (КАТОЛИЦИ)- НИШТО ДРУГО НИ ИНАКУ 

Европа во новата ера била населена со Анти, Венети и Склавини. Овие биле само тн.Словени, што било 

различно во однос на Словените според слово, а имало и Божјо Слово. Бидејќи Русите пишеле само со 

рецки, тие биле само „роцки народ“ „роски народ“, што го потврдиле Солунските Браќа кои во Русија од 

македонската династија со македонскиот царски двор биле испратени во тајна мисија- тие таму да го шират 

христијанството. Тие таму во Русија виделе дека Русите имале преводи на некои делови на Библијата 

напишани со рецки. Кога Русите во 860 година го нападнале Константинопол, цариградскиот патријарх 
Фотиј запишал дека Русите се изјаснале за Словени. Или инаку кажано, Русите до 860 година никогаш не 

се изјасниле за Словени. Дека ова вака било најмеродавен доказ се руските автори- тие се препишуваат 

што наведуваат Фотиј (860 година) и Нестор (11- 12 век). Меѓутоа, тие никако и никаде не ја наведуваат 

само реченицата на Фотиј дека Русите само тек тогаш (860 година) се изјаниле за Словени. Со тоа што таа 

реченица руските автори ја одбегнуваат, се потврдува, Русите до 860 година никогаш не се изјаснале за 

Словени, како и дека руските автори се најголеми лаговци за словенските народи- такви и никогаш немало. 

Следи токму ова да се објасни: Антите и Венетите биле со потекло само од Балканот со Мала Азија, а 
Склавините Римјаните до 5 век не ги познавале. Склавини се образуваат на Балканот во 6 век, со значење 

област спротивно на персиски јазик- сатрапија, на латински- провинција и на христијанскиот Александријски 

Птоломејов јазик коине (тн.старо- грчки)- тема. Да не се изумат Македонците- по род биле Темени. Бидејќи 

историски немало сатрапски, провинцијски и тематски народ, не можело да има ниту склавински народ. 

За да се објасни вистината е времето на Солунските Браќа Константин Филозоф и Методиј. Тие како 

христијани живееле во темата Солун, а околу Солун имало склавини. Склавините говореле со варварски= 

пелазгиски= тн.словенски јазик, на кого, според Херодот, Тукидит и Платон, се говорело во Елада. Според 

Дионисиј Халикарнишки, кој во 1 век н.е. живеел во Рим, говореле Римјаните. Пак, во темата Солун која 
била христијанска службен бил само христијанскиот јазик коине.  Бидејќи коине и неговата двојна „копија“ 

латинскиот биле ненародни јазици, тие денес се само мртви јазици. Токму и затоа нив народот не ги 

разбирал. Ова било повод да се прават вулгарно (народни) латински. Таков бил Франковиот јазик и други. 

Како што венетска била Русија која била дури и Венеа со своите рецки (руни) и богот Перун, исто така било 

и кај Етрурците и на германските простори. На тн.германски простори живееле Србите, според срб= срп, а 

жетвари имало на равничарските простори од Балтикот до Сирија и Египет. Со поимот Срби се потврдува 

дека на тн.германски простори, Сирија и Египет живеел еден те ист народ Белци (Пелазги). Бидејќи ваква 
била состојбата поимот Срби не означувал етнички српски народ туку само српџии- жетвари- косачи, што 

се среќавало и во српското народно творештво. И затоа има предание дека Србите на колцата на своите 
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двоколцни коли имале српови и се бореле од страна на Александар Македонски, кој владеел со Сирија и 

Египет... Во македонското народно творештво не се пцуела српската мајка туку само жетварската, што 

било со цел присутниот Србин да не ја разбере пцовката изречена на Македонецот против Србинот 

властодржецот, кој со Вардарскиот дел на Македонија владеел од 1913 година итн. 

Следи да се разберат Анти, Венети, Склавини, Срби... како тн.Словени, кои биле само Повеќебожци 

наспроти Римјани само Христијани со два службени јазици коине и латински јазик, кои биле и христијански.    

Бидејќи со Франките (Германците) се започнало со Саксоците, мора најпрво да се наведе за Сакосонците. 

„...Саксонците своето потекло го изведувале од Македонија, од Александар Велики, кои ја напуштиле 

покорените земји после смртта на својот водач...“. Следи Франките (Германите) имале македонско потекло. 

Луј Леже пиши: „Пулковината хроника (XIV в.) исто така постанала од Козмината, потполно молчи за верата 
на незнајбжачките Чеси. Содржи неколку доста темни алузии на културата на брандеребушките Словени: 

‘cum in dicta marhcia gens adhuc permixta Slavonika et Saxsonika gentilitatis ritubus deserviret et coleret ydola’. И 

малку понатаму (околу год. 1153), нам ни открива, дека во Брандербург постоел еден идол со три глави, и 

него го обожавале Словените и Саксонците“.  

„И биографите на Отон Бамбршки го споменуваат Триглавиот култус во Штетин. Овој град (Ebbo, III; 1) 

содржуваше во својот откоп три планини. Најголема, онаа во средината, беше посветена на 

незнајбожачкиот бог Триглав...“. 

Со наведедното тн.германско, според тн.словенски бог Герман= гер ман, и deutsch- ско според митолошко 

Теут со илирската кралица Теута до Deut-sch, со својата германска култура која била илирска, значи, се 
100% било само балканско, и тоа се само 100% тн.словенско, ништо друго туку 100% само повеќебожно. 

Инаку кажано, тн.Германи или Deutscher- и биле само и тоа 100% Повеќебожци со својот триглав= три глав. 

Па сите поими 100% останале до денес на варварски= пелазгиски- тн.словенски- прајазикот на тн..Германи. 

„...од историјата на Франките од средината на 7 век, до историјата на Франките...на Јохан Тритемиус од 

почетокот на 16 век, Франките...потекнувале...од Тројанците кои говореле грчки јазик, од Тројанците викани 

...‘Сикамбри, кои биле потомци на преживеаните од Троја и се населени близу до устието на Дунав...“. 

Следи Франките се населиле по долините Вардар- Морава- Дунав долж Рајна, „кои говореле грчки јазик“. 

Па тн.грчки јазик на кого била пишана Илијада, кој, според германскиот лингвист Пасоф (1815 година), бил 

словенски јазик, а за еладскиот лингвист Чулкас (1907 година) Славо- Македонците во Лерин говореле Ран- 
хомеров јазик. Тој бил јазик на Критјаните, кои во 1913 година ги разбирале Бугарите, но не Еладците со 

катаревуса кој бил реформиран Александријски јазик коине, на кого во 3 в.п.н.е. била преведена Илијада. 

Претходници на Франките биле Меровингите. Тие биле само повеќебожци, како се наведе и за Саксонците. 

Па тие имало само балканско потекло, кои се селеле по долината Вардар- Морава- Дунав. Тие само како 

повеќебожци биле долгокоси. Кога во 5 век нејзиниот владетел Клодвиг се оженил со католикињата, тој 

постанал католик. Следи Меровинготе кога го примиле христијанството, тие нивните долгокоси морале да 

ги истрижат. Овде разликуваме и: Повеќебожци- Долгокоси и Католици- Истрижени, избричен итн.   

Според Фредегар (7 век ), Македонците и Франките имале заедничко потекло од Пријам. Дури се тврди 

дека врската на Франките била онаа со на Александар Македонски, а Македонците, според Јустин, биле 
еден пелазгиски народ. Ова говори, Франките и Македонците говореле пелазгиски= тн.словенски јазик, а 

таков бил оној на Склавините, а Цар Самуил владеел со Склавина. Да се потсетиме за „Отон I, кралот на 

Словените“. Значи, на Склавините чиј јазик бил само варварски= пелазгиски= тн.словенски. Не случајно, 

Самуил со еден свој брат со Отон Први говореле само склавински јазик, на кого творел Методиј Солунски 

со чиј превод на Библијата само со македонскиот црковно- словенски јазик се устоличувале Франковите 

кралеви во Ремс, кои го разбирале склавинскиот јазик. Па тој бил само варварски= пелазгиски како што бил 

во Елада и на Риманите. И затоа Франовиот јазик бил само вулгарен (народен) латински-ненароден јазик. 

Христијанизирањето било со правец од Рим, со Меровингите- масовно со Бонифациј (8 век), кој говорел  

Словените биле одвратна раса. Оние обичаи на Словените кои тој ги наведува биле истоветни со на оние 

на Траките, истоветни со на Македонците, кои до денес опстоиле кај нас- тн.словенски Македонци. Да не се 

изуми, какви се тие наши тракиски и македонски традиции. Во прилог се наведува дека нашите во 19 век ги 

славеле ...Орфеј, Филип и Александар Македонски, Букефал... Ова говори, словенските народи биле лага. 
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Луј Леже пиши: „Титмар (роден 976, умрел 1018) бил каноник во Магдебург, и го пратил царот Хенрих II во 

неговите походи против полскиот кнез Болеслав Храбри. Год. 1009. постанал владика во Мерзербург. Овој 

град, лежејќи на Сали, на самата граница на Саксонија и Словенија, беше од словенско потекло...“. 

Се потврдува дека се говори само за Саксонија и Словенија. Значи, се било само тн.словенско. Следи се 

граничеле Саксонците со тн.словенски јазик и тн.Словени кои биле само едно: само Повеќебожци. 

Според Шафарик и Сурјевецки, „...Франачка...која исто така се вика Саксонија- таму- по него 

(Порфорегенит) Србите биле Бојки (Воики), кои заправо се граничеле со Саксонија“. 

Французинот Сипријан Робер пиши: „...во добата на Карло Велики се од онаа страна на Рајна, што не било 

франечко, било словенско“. (Значи, источно од реката Рајна било тн.словенско=склавинско...српско..., Р.И.) 

Од изложеното се заклучува, франечкото и тн.словенско било само пелазгиско= тн.словенско. Па ништо 

немало германско што би било посебно да не е македонско и варварско= пелазгиско= тн.словенско.  

Па само едно: Склавини=Повеќебожци со германски народен (тн.словенски) јазик и Германи= Христијани. 

Следи да се одгонетни, како било можно да се одроди тн.германски народ од својот народен варварски= 

пелазгиски= тн.словенски јазик ? Тоа можело да биде само со дворасниот латински јазик на Белци 

(Пелазги) и Црнци (Семити), што продолжило и со Франковиот јазик кој бил само вулгарен (народен) 

латински, дури и германскиот Лутеров јазик кој бил трорасен- дополнително уште готски= татарски зборови.   
Се поставува прашањето: дали до денес Германците се еден народ ? Бидејќи до денес Германците со 

своите јазици меѓусебно не се разбираат, како спротивност на тн.Словени, никогаш немало германски 

народ со свој еден германски јазик. Пак, Германците ги обединил на сила Србинот Бизмарк и тоа со 

германскиот протестантски јазик на Србинот Лутер а има Германци католици чиј јазик бил само латинскиот 

како католички јазик. Се заклучува, Германците се само нов тн.словенски (Лутеров и Бизмарков) тн.народ. 

Следи одродените тн.Словени до денес да се доодродуваат од Германите=100% тн.одродени тн.Словени.  

 

ВО ЛЕВАНТОТ 0,5- 1,0 МИЛИОН ГОДИНИ БЕЛЦИТЕ ГОВОРЕЛЕ ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 

Белата раса за време на леденото доба со траење од 0,5- 1,0 милион години претстојувала во Левантот. 

Таму Белците си имале своја цивилизација, писменост, јазик итн. Тие со првобитната крвна група 0 која 

биле за ловци и рибари како месојадна одгледувале домашни животни, а за создавање на крвната група А 

најбитни биле само говедото и свињата. Токму и затоа од чумата на говедото и грипот на свињата, кои кај 
Белците предизвикале маласипаница и грип, била создадена крвната група А која била вегетеријанска за 

житарици и мешункасти растенија. Следи Белците по потопите, кои биле повеќе, најпрво се населиле на 

најблиските простори на Левантот: Египет, Арапскиот Полуостров и Јужниот Балкан. Оттаму се селеле кон 

Исток до со Јапонија со своето сонце симболот на белата раса, а до островото Окинава има потонат град 

со пирамиди, наоди на писмо, и Јапонците ја имаат крвната група А 38%, со ген прилив кон 40%. Па таму 

стигнала белата раса која била влакнеста, позната како аину + в + к + л = влакину- со бригско дативно у. Во 
Јапонија Белците однеле некоја сорта грав од која произлегла сојата која со млекото не е за монголската 

крвна група В создадена после 3.500 г.п.н.е. Значи, Белците до Јапонија однеле и житарици, јаболко итн. 

Од јужниот Балкан преселбите биле само кон север. Па таква генетско- географска оддалеченост има-ло 

само од југ кон север, а никако обратно. И затоа населбите на југот се најстари. Населбите во Подунавјето 

со сите свои градежи и со својата сета писменост немале свој развоен период затоашто тие само во готова 

форма од Левантот со својот најјужен Балкан биле пренесени во Подунавјето. Се заклучува, Подунавјето 

му припаѓало само на Левантот со својој јужен Балкан, потврдено и со доказот што Белците на Балканот со 

сета Европа ја имале крвната група А која била со потекло од Левантот, а таа со своите домашни животни, 
житарици, мешункасти и други растенија биле пренесени по патот како што биле преселбите, по долините 

на Вардар- Морава- Дунав- Рајна каде било најтопло. Па се среќава Лозана- според лозата, а до денес неа 

ја нема во Скадинивија и Русија. Ова може да се спореди со Херодот, кој пиши за Скитија како пуста, а и во 

мемоарите на царот Адријан со македонската легија. Значи, до денес Европа се уште не била донаселена. 

Бидејќи Европјаните ја немаат само крвната група 0, тие 100% биле населени само од и преку Балканот. 

Па и токму и затоа јазикот во Левантот бил ист како што бил и јазикот на Критјаните, чиј остров Крит бил 

дел на Левантот. Ова се поврзува и со доказот што наодите на Крит биле најстари со повеќекатни згради, 
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со свои бањи итн. Лингвистите јазикот на Критјаните го нарекле Хомеров. Па каков бил тој Хомеров јазик ? 

Според германскиот лингвист Пасоф (1815), Хомеровиот јазик бил словенски. Ова го потврдил и еладскиот 

(тн.грчки) лингвист Чулкас (1907), кој запишал Славо- Македонците во Лерин, под окупација на Елада од 

1913 година, говореле на Ран- Хомеров јазик. Следи со Букрештанскиот договор Бугарија била принудена 
таа да се откаже од островот Крит, што се гледа од член 5 на Букурештанскиот договор, што и се случило. 

Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот јазик кој бил само говор од Варна, но не еладскиот јазик 

од 1868 година кој бил само реформиран јазик коине (тн.старо-грчки). Па коине бил само Александријскиот 

Птоломејов јазик на кого во 3 век п.н.е. била преведена атинската Илијада од атинскиот службен јонски 

јазик со слова од Милет. Апостол Павле не го познавал атинскиот службен јазик и затоа христијански јазик 

постанал коине, кој е познат и како тн.византиски јазик. На кој јазик говореле Еладците (тн.Грци)? Само на 
варварски= пелазгиски= тн.словенски, а токму за варварски и пелазгиски јазик пишеле Херодот, Тукидид и 

Платон. Па дали има докази ? Кога се отворат еладските речници, за мнозинските зборови се наведува 

само дека тие зборови биле само архаични. Па какви биле тие арахаични зборови ? Тие освен Хомерови и 

пелазгиски не било можно да бидат друго ! Според некои автори, се говори дека такви зборови имало 60% 

итн. Па дури и уште повеќе ?! Следи мноштво автори пишат дека Еладците биле Словени, затоашто тие не 

го познавале коине кој бил наречен уште и хеленски јазик. Па и затоа авторите пишеле дека во Елада 
изумреле Хелените, тие немале ни една капка хеленска крв, а не дека коине бил само Александријски и 

христијански јазик, но никако народен. Ова било повод, коине да биде само мртов јазик. Дека во Елада 

имало Словени, а не Хелени со коине го забележиле авторите и други лица. Такви биле Германците 

(Фалмерајер и Отон прв еладски крал) и Силвестер (1904).  Фергусон и другите пишат дека во Елада 

немало Хелени туку само Римјани (Ромејци) со главен град Цариград. Дури според Г.Вајганд (1924), 

еладскиот јазик го викале румејка, што значело ромејка. Се заклучува, Еладците биле само Ромејци како 
христијански (православен) народ и тоа само со службен христијански јазик коине, и ништо друго. Ова се 

потврдува и со доказот што за Елада востанието го дигнало само ромејското семејство Ипсилантис (Браќа) 

кои биле наследници на Комнени (Зајдл). Па Комнените биле само Македонци што се чита кај германскиот 

автор Ланге- според тв.византиски извори. Следи Православните (Еладците) 100% ги убиле Турците 

(Муслиманите). За време на војната меѓу Елада и Турција што било за време на Кемал Ататурк кој бил по 

потекло само од дебарско, роден во Солун и школуван во Битола- само од Македонија, од Елада биле 
протерани Турци (Муслимани), а од Турција само Православни кои говореле само турски. Вакви имало 

дури Кавказци со темен пигмент. Пак, од македонскиот дел во Елада Македонците како Турци (Муслимани) 

ги имале традициите на античките Македонци (Орфеј, Филип и Александар, Букефал), кои дома говореле 

само на тн.словенски говори. Токму и затоа во Турција до денес Македонците како Турци (Муслимани) 

говорат на своите македонски говори- 100% само злостор. 

Европа не била населена. Први населби биле за потребите на калај, со кого се правело бронза. На бакарот 

за бронза калајот му се додавал до 10%. Ова било само поради тоа што чврст бил само бакарниот оксид. 
Со текот на времето на островот Кипар=кип ар или Купар=куп ар се појавиле слоеви на бакарен сулфат кој 

бил кршлив. Па за да се добие почврст метал се правела бронза за кип= куп, како и се друго. Дури следи 

од самото име Кипар= Купар= купр се дошло до Cuprum за бакар. Кадешто била пронајдена руда на калај, 

таму биле првите населби. И затоа во прво време вадената руда се носела во Источното Средоземје, а тек 

подоцна таа се топела до местата каде се вадела рудата. И затоа наодите говорат дека најстари населби 

во Европа биле на Феникијците. Пак, Феникиците имале пелазгиски (тн.Олимписки) богови. Овде е битен 
коњот, чиј Пастув го претставувал Посејдон. Коњската глава била поставана на врвот на бродот, а коњот 

во Феникија, Месопотамија сосе Египет бил бригиски- во Месопотамија со Египет било само магарето итн.  

Бидејќи се говори за митологија, Роберт Грев ја наведува митологијата на Балканот, која исто така била и 

европска. Ова говори, немало било каква друга европска митологија различна од онаа на нашиот Балканот, 

која била позната како пелазгиска (тн.Олимписка= тн.грчка). Прво европско население биле Келтите. 

Па Келти=Гали биле Бриги. Еве за тоа што Гревс пиши: „...Древната ирска азбука, како и таа на Друидите 

во Галија, сета била именувана спрема дрвото (бреза, јасен). Таа била со фригиско потекло и се сложува 

со пелашката и латинската...“. (Фригиска= бригиска и пелашка= пелазгиска, Р.И.)  

Следи за во Европа да се говори за фригиска, ф=б, писменост, дури Бригита, народна светица, на 

келтското говорно подрачје. Се говори и за Друиди. Бидејќи у=в се доаѓа до дрвиди, според дрво со кое се 

дрвид= дрвит. Х.Џ.Велс пиши за усмената книжевност на Келтите кои продирале кон запад не е сочувана 
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потполно. Ирците, кои говореле келтски, најдолго го задржале својот примитивен живот. Тани, ирска 

Илијада, го опишува говедарскиот живот. Во Тани се јавува истиот општествен поредок како во Илијада. 

Овде се говори за говедо. Тоа било само со потекло од Балканот, кое било краткороговно со посебен начин 

на протегање на роговите. Бидејќи европското било диво и долгорогово со рогови со изглед како на лира, 

Европјаните 100% имале балканско- малоазиско потекло. Следи да се говри за Фризиа, што е само Фригиа- 

Бригиа, а говедото фризиско со кратки рогови кои се нанесуваат над главата. Такви биле на Викизите. 

Тацид, во „Германија“, под 3, пиши: „Споменуваат дека кај нив престојувал и Херкул, па кога одат во битка, 
го опеваат прв во сите храбри мажи. А имаат и такви песни со чие кажување, кое го нарекуваат бардитум, 

ги соколат душите, а со самото пеење ја претскажуваат среќата во престојната војна... 

Меѓу другото, некои сметаат дека и Одисеј, за време на неговите долги и славни скитања, бил донесен и во 

овој океан, па ги посетил германските земји; се мисли, исто така, дека од него бил основан и именуван 

Аскибургиј, сместен на бреговите на Рен, кој денес постои. И уште велат дека на тоа место некогаш бил 

откриен жртвеник посветен на Одисеј, на којшто е впишано и името на татко му Лаерт, и дека на границата 

меѓу Германија и Раетија се уште можат да се видат некои споменици и гробови со грчки натписи...“. 

Врската била со Балканот. Па низ Европа биле колонизирани 150.000 робови од Епир, кој бил најблизок до 

Италија; Томските учени пишат дека Македонците биле во Сибир, а за доказ е наведена дури  монетата на 
Александар Македонски- историскиот музејот Болгарии, Архив. (ТАСС: Сибир- Томс..., Москва, 06.02.2015); 

150.000 коњаници биле населени кај Дњепар; 80.000 војници Готи од Далмација со себе носеле робови, а 

секој војник војнотехнички располагал со по 5 до 10 робови. Преселбите завршиле со Јустинијан Први, чија 

војска низ Европа крстарела и се населувала. Следи Европа до со 6 век била под контрола на Цариград. А 

и потоа преселбите продолжиле. Тие биле омасовени со богомилите- дури во Франција се појавило името 

Бодин. Ваквите масовни преселби продолжиле со крстоносните војни, а од исламот народот бегал за тој од 
него да се спаси. Меѓутоа, преселбите се до денес не завршиле. Ова говори, преселбите биле само од југ 

кон север. Историски се говори, Келтите навлегле на Балканот. Бидејќи нивното говедо со коњот биле само 

балкански, Келтите на Балканот не донеле ништо. Па европското говедо и коњ биле само диви и различни. 

Според „Историјата на Бала Бретања“, во кое се говори за Свети Бриг..., Парис, 1833. М.ФБ.Г.Мане пиши 

за потеклото на нејзините жители Бретанци, Британци, Англичани- Келти, дека се Бриги, дека се по потекло 

од Галија, дека во Европа се дојдени од Голема Бригија, создадена од Бригите после нивното преселување 

од Балканот, од Македонија, дека Александар и Помпеј се негови претци, дека бригискиот е јазик матрица 

за латинскиот, францускиот и другите јазици... (Бриги= Фриги, б= ф, Р.И.) 

Луј Леже пиши за скадинавските божества: „..Тора, Водан и Фрига (Fricco). Се верува во извесно сродство 

суеверјата на Саксонците, Словените и Швеѓаните...“. (Фриги= Бриги, Р.И.) 

Следи заклучок, Саксонците (Германците), тн. Словени и Швеѓаните биле еден те ист народ. Дури Х.Џ. 

Велс говори дека Русите и Викинзите се разбирале. Значи, сите тие биле еден те ист народ. Ова се 

потврдува со роговите кои ги носеле Викинзите. Тие биле кратки како на бригиското говедо. Па Викинзите 

на врвот на лаѓите носеле глава од македонски лав со тело на бригиска змија. Денес европски симболи се 

македонски лав, бригиски јарец, како и орел, кој опстоил како тн.византиски грб итн. 

Следи Скотите ја трагале врската со онаа на Александар Македонски, со традиции со македонска гајда, со 

македонски ритам 7/8, со фустанчиња како во с. Кукуречани- Битола. 

Според Олга Луковиќ- Пјановиќ, „српскиот е близок на санскритскиот јазик, со кого се потврдува дека 3.000 

зборови од времето на ‘Рг- Веда’ па се до денес без да се променат ни по облик ниту по смисол“....а „можат 
да бидат најмалку 30 до 40% заедничко лексичко благо во баскискиот и српскиот јазик“...Илија Чашуле 

наведува: „Воопшто се работи за еден поширок проблем. Формулацијата како ‘д-р Олга Луковиќ- Пјановиќ... 

напиша дека Баскијците говорат српски’, ‘д-р Славеска утврди многу повеќе сличности...според 

етимолошката анализа’, ‘Македонската наука досега... не се занимавала со истражување пред 6 век од 

нашата ера’ “. (Се потврдува, дека Словените биле фалсификат- не Словени туку само Склавини, Р.И.)  

Илија Чашуле за Хунзите пиши: Повеќе од 60% од зборовите и припаѓаат на таканаречената јадрена 

лексика: делови од тело, термини за сродство, од областа на земјоделието и сточарството, основните 

глаголи. Јазикот го зборуваат околу 50.000 души во Североисточен Пакистан, во три области: Хунза, 
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Нагари, Јасин, на тромеѓето меѓу синотибетанската, индоевропската и алтајската јазична фамилија. Тој бил 

од балто- словенската јазична група. 

Херман Бергер во 1935 година наведува дека јазикот на народот на Хунза бил бурушански јазик. Според 

мелодичноста тој наликувал на баскијскиот, кој пак имал ацент на третиот слог од десно на лево, исто како 

македонскиот јазик. Олга Луковиќ- Пјановиќ вели дека Баските зборувале како Велешаните, вклопувајќи го 
тој термин во Цвииќевата теза од 1937 година дека најархаични зборови имало во околината на Велес 

(Р.Македонија). Бергер ја исклучил можноста за сличноста на тој јазик со грчкиот... 

Бидејќи кај Бергер се говори дека јазикот не бил грчки, за време на Александар Македонски не постоел 

коине. Ова се потврдува со античките автори кои пишат за Александар Македонски- кај нив го нема коине. 

Тој се среќава само кај К.Руф, чиј најстар манускриот бил од 9 век, а книгата била печатена само во 15 век. 

Со ова се потврдува дека таа книга на тој тн.автор била само фалсифкат- без никаква важност за коине. 

Па се говорел варварски= пелазгиски= тн.словенски во Елада (Херодот, Тукидид и Платон). Според Јустин, 

Македонците биле еден пелазгиски народ. Дионисиј од Халикарнис, кој во Рим живеел во 1 век н.е., пиши 

Римјаните говореле варварски и пелазгиски јазик. Па тој бил само едно: 100% само тн.словенски јазик. 

Па како се одродиле Европјаните. Нивното одродување било со дворасните (пелазгиско- семитски) јазици 

коине и латински јазик на Греикот Лив Андроник (240). За коине се говори како да бил фузија со персискиот, 
наследник на дворасниот арамејски јазик. Следи блискос на арапскиот со еладскиот, а арапскиот бил само 

вулгарен (народен) арамејски јазик. Пак, латинскиот бил двојна „копија“ на коине: првпат со Лив Андроник, 

а вторпат со внесување на уште околу 10.000 коински зборови за кои се вели за грчко (коинско) и латинско 

потекло. Исто така, со пропаста на Цариград, пребеганите научници го доразвиле латинскиот јазик. 

Бидејќи народот не го разбирал латинскиот јазик се правеле вулгарно (народни) латински. Таков бил 

Франковиот, шпанскиот, португалскиот, италијанскиот... Исто така, службените англиски и германски јазик. 

Европјаните се одродиле од варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик на белата раса. Следи сличност 
на арапскиот со еладските јазици, со вулгарно- латинските (француски јазици, шпански, португалски...)- во 
Англија службен бил францускиот. Па во англискиот биле внесени уште 10.000 француски зборови. Овие 
биле само латински- поврзи ги со 10.000- те коински зборови во латинскиот итн. Следи во Џерси да се 

зборува француски и англиски. Па англиски бил наследник на Франковиот, кој бил вулгарен латински. 

Само за потсетување, Франковиот како француски јазик бил во Прусија=п Русија, а дури и во Русија. 

Со тоа што во латинскиот јазик го немало тн.словенски темен вокал, а тој се најдува во јазиците во 

Франција- во Франција Французи се околу 50%, португалскиот- крајното е  во имињата е темен вокал, во 

романскиот, влашкиот, арбанскиот (тн.албански) и др., сите тие биле одродени тн.Словени. Овие биле 

јазици од романската група, а арбанскиот јазик има романски, грчки, словенски и татаро-турски зборови 
(Г.Мајер).  Следи западно од Германија да се говорат романските јазици кои се дворасни (пелазгиско-

семитски). Пак, источно од Франција се трорасни готски јазици- дополнително уште готски зборови како 

готската јазична група. Па Готите биле Татари како Бугарите со својот Асен (Асенови богови), од родот 

Амал=а мал- тие како Монголи биле ниски-мали, имале дебело влакно на косата (Теодојсиев мисориум)... 

Според Пекинг=пе (град) кинг (владетеле), во употреба останал кинг=кениг како викинг=вик кинг, 

завршетоци унг...инг, их..., дури и гласовите ü, ö итн.   

За да се потврди дека Германците јазично не се еден народ, Германците до денес со своите посебни 

германски јазици не можат да се разберат. Па тие се обединале само со германскиот јазик на Лутер. 

Бидејќи името Герман бил тн.словенски бог Герман, а Deut-sch како Теути, митолошки и според илирската 
кралица Теута, и германската илирска култура, се е јасно. Врската била со Балканот, Илир бил синоним на 

Словен, дури Лутер и Бизмарк биле Срби- со Бизмарк за ова говорел Петар Велики. Значи, 100% јасно. 

Што е денес со европските јазици. Па во Европа бил битен само германски и француски, никако англиски. 

Англискиот со САД добил на важност, во која само за 2 гласа изгубил германскиот јазик со што англискиот 

постанал државен јазик во САД. А што е англискиот јазик: лингвистички рак- повеќе а не е а, и не е и итн. 

Следи ќе мора да се обединат најпрво православните тн.Словени со македонскиот црковнословенски јазик 

и тоа само преку возобновувањето на Македонската Павлова Црква, која била и Јустинијана Прва позната 

и како Охридска архиепископија со воздигнување до патријаршија со единствениот канонски поглавар во 
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целокупното христијанство- само со единствениот руски патријарх. Потоа ќе следат да се  обединат сите 

други тн.Словени (католици и протестанти). Конечно ќе  се  обединат и нивните одродени тн.словенски 

браќа Германи- според тн.словенски бог Герман и сите други Европјани. Со тоа Европа ќе се спаси од 

повеќерасните европски јазици, срам за 100% Европјани и целата бела раса со својот тн.словенски јазик. 

Baskite imat istoto dna. kako Makedoncite oblekata im e mnogu slichna kako Makedonskata jadenjata im se kako nashite isto 

gotvat kako nas po fizionomija se potpolno isti...imam dosta bliski prijateli ..Najgolemoto Naselenie so Baskite nadvor od nivniot 

region e vo Idaho Usa....kade go chuvat svoite tradicii I obichai....pretezno se stochari I dobri biznismeni.. 

 

НАПОМЕНА: Долго време бев исклучен од ФБ-от. Ми беше внесен антивируспрограмот, и од 08.02.2014 

повторно бев вклучен на ФБ- от на Гугел. Инаку го користев ФБ-от од Опера. Потврда, јас останав лаик за 

со комјутер... Па јас и припаѓам на генерацијата после Втората светска војна- таа беше за партална топка... 

 

АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК- САМО ЕДНО: САМО ЈАЗИЧЕН РАК 

Во Општата енциклопедија Larousse (1967), Вук Караџиќ, Белград, во 3 тем, стр. 225, се наведува: „Писмо... 

Писмото најпрво е составено од пиктограми (симбилични цртежи) кои набрзо се претворуваат во 

идеограми со кои со асоцијацијата се мисли да додаваат дополнителни апстрактни значења). Пиктограм 

‘ѕвезда’ постанува идеограм кога исто така значи ‘бог’, ‘боженски’. Кога пишеле поедини народи (околу 

3000.пред н.е.) дошле на идеја идеограмот понекогаш да го употребат како фонетски знак, те. да 

претставува глас- обично глас на првиот слог на името на нацртаната фигура- помината е една важна 
етапа во развојот на писмото. Требало, значи, да се избегаваат замките на зборови со исто значење и 

хомонимите, па и затоа испред именката се става детерминатив (идеограм кој означува категорија на 

битие или предмет чие име е напишано фонетски). Нашиот современик, кој би употребил сличен постапок, 

би го напишал зборот куна вака: би нацртал четири шапи (идеограм четвороножец) и додал цртеж куќа 

(фонетски глас за ‘ку’) и уште цртеж нараквица (фонетски знак за ‘на’). Тој систем доведува до писма 

посложени од многубројните знаци од кои секој има неколку значења како идеограм, фонетски знак или 
детерминатив. Тек во вториот милениум пред н.е. ќе се дојде на идеја да се пиши само со помош на 

фонетски знаци, и така да се створи слоговно писмо (еден знак претставува еден слог), потоа гласовно 

(секој знак, односно слово, означува еден глас). 

Двојајазичните или тројазичните текстови, чија една верзија веќе можела да се прочита, овозможуваат во 

20 век дешфровање на сложени писма. Каменот од Розета ни дава ист текст на два јазика, на грчки и 

египетски. Египетскиот текст е пишан со хиероглифи и демотичко писмо. Ослонувајќи се на познавање на 

коптскиот (модерен облик на египетскиот), Шамполион (Champollion) го открива 1822. клучот на писмото на 
стариот Египет. Земајќи ги тројазичните натписи (стари персиски, еламитски и вавилонски), кои користеле 

различни системи на клинесто писмо, европските научници, тргнувајќи од персискиот, ја пронајдуваат 

тајната на клинестото писмо и го даваат 1853. првиот неоспорени превод на еден вавилонски текст. 

Однедавно стручњаците покушуваат да дешифрираат непознати писма не помогнувајќи се со двојазични 

натписи. Англичанецот Вентрис (Ventris), претпоставувајќи дека со линеарното В писмо, најдено на Крит, 

пишано грчки, почнал да трага грчки гласови зад таинствените знакови кои ги проучувал. Годината 1953. 

можел да објави дека пронашол мошне стар облик на грчкиот јазик, микенски (II милениум)“. 

На другата страна има слика: „Стела од црн базалт (од 196. г.пред н.е.) пронајдена во Розета (Египет) 
1779. година. На неа текстот е во чест на кралот Птолемеј V Епифан даден со хиероглифи, демотичко и 

грчко писмо. Целина и фрагменти. Британски музеј. Фот. Андерсон“. 

Се кажа: „...потоа гласовно (секој знак, односно слово, означува еден глас)“. Значи, само а=а, и=и итн. 

Наведеното за во англискиот јазик во 21 век не важи. Тој имал спротивен развој, повратен кон почетокот, 

спротивно на развитокот на човекот со неговиот јазик- англискиот јазик бил само едно: само јазичен рак. 

Во англиски без мака (Асимил- Парис, 1973), на германски јазик, во лекција 70 е наведен алфабетот: 

a (eï); b (bi:); c (si:); d (di:); e (i:); f (ef); g (dzchi:); h (eïtsch); i (âï); j (dzcheï); k (keï); l (el); m (em); n (en); o (ou); p 

(pi:); q (kju:); r (a:); s (es), t (ti:); u (ju:); v (vi:); w (dâblju:); x (eks); y (wâï); z (zed). 

Следат и посебни примери: England= ign-glend; Interesting= interestign- нг си ги менале своите положби итн.  
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Не случајно, токму и затоа Алберт Ајнштајн запишал дека англискиот јазик ги прави луѓето неписмени.  

Во воведот на англиски без мака, како се учи англиски без мака, во изговор, се говори за блискоста на 

англискиот со германскиот јазик, и токму затоа тој лесно се изучува. Меѓутоа, двата јазика се разликуваат:.. 

„Кон тоа доаѓа, дека пишувањето на повеќето англиски зборови не се поклкопува со изговорот; оти исто 

така Англичанот во правилното пишување е конзервативен и пиши така, како што неговите претходници 

пред нешто 400 или 500 години говореле. Ама гласовите во текот на вековите суштински се променале, и 

денес само малку се совпаѓаат со германските...“. 

Што наведеново значи ? Дека „пред нешто 400 или 500 години“ Германците и Англичаните биле еден те ист 
народ кој говорел само варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик како што се говорело во целата Елада 

(Херодот, Тукидид и Платон) која била само Пелазгија. Според Јустин, Македонците биле еден пелазгиски 

народ, а за Дионисиј Халикарнишки кој во 1 век живеел во Рим Римјаните говореле варварски и пелазгиски 

јазик. Бидејќи само Македонците и Римјаните владееле во Европа, во Европа друг јазик не можело да има 

освен само варварски= пелазгиски, кој бил тн.словенски. Па Европа 100% била само едно: тн.словенска. 

Ова се потврдува и со доказот со Каменот Розета во Египет. Тој бил напишан само со хиеороглифи на 

староегипетски јазик, коине (тн.грчки) и македонски говор кој бил одгонетнат со битолски говор од 21 век. 

Со тоа што се говори за коине и македонски говор, се докажува, коине не бил народен македонски јазик на 
Македонците кои го владееле Египет и Западна Азија. Токму и затоа за него не пиши ниеден антички автор 

кој пишел за Александар Македонски. Овде се говори само за Александар Македонски, а него Римјаните го 

прекрстиле во Велики. Па на книгата на К.Руф најстар манускрипт бил од 9 век, а таа е печатена во 15 век. 

Од коине Греикот, но не Римјанин или некаков Латин, Лив Андроник (240 г.п.н.е.) превел дела на Хомер од 

коине на латински. Бидејќи латински јазик никогаш пред тоа не постоел, токму и затоа на тој јазик немало 

ниеден друг превод (дело...). Следи за да се преведе нешто од коине на друг јазик кој дотогаш не бил 

познат, тој морал да биде само вулгарен коине. Значи, на коине да му се додадат народни зборови. Пак, 
народен јазик во Италија бил како јазикот на Римјаните 100% само тн.словенски, а Италија била само 

венетска и илирска. Значи, 100% само тн.словенска. Бидејќи латински бил вулгарен коине, тој морал да 

биде беден јазик. Токму и затоа во латински биле внесени уште околу 10.000 коински зборови, за кои се 

говори за грчко (коинско) и латинско потекло. Меѓутоа, латински јазик не бил доволно развиен. Латинскиот 

јазик го дооформиле пребеганите од Источното Римско (Ромејско) Царство, особено со пропаста на нашиот 

Цариград- царски град на царевите. За потврда дека Источноромејците биле вешти за јазици, е доказот од 
изворот што го наведува германскиот автор Ланге, според кого Франковиот јазик помалку го знаеле 

Франковите свештеници отколку оние од Цариград. Следи конечниот заклучок: коине никогаш не бил 

народен туку само службен кој во Египет го заменил старегипетскиот. Па тој како таков со Апостол Павле 

постанал христијански јазик, и тој како таков и тн.византиски опстоил дури и во 19 век како службен јазик во 

Цариградската патријаршија. За потврда дека коине не бил еладски јазик се чита и кај Лукијан (2 век н.е.) 

Со ова се потврдува дека коине и латински јазик никогаш не биле народни јазици, и затоа тие се и мртви 

јазици. Исто така, и Франковиот не бил народен јазик кога свештениците не го познавале. Па Франковиот 

бил службен јазик на просторите каде владееле Франките со неговите наследници. Следи тој бил службен 
и во Англија. Токму од него произлегол и англискиот, кој можел да биде само вулгарен фрацуски. Имало 

дури и германски јазик на Лутер кој бил протестантски јазик, а Германци има-ло и католици. Видлива е 

разликата меѓу Франков католички јазик со двата протестантски јазици: англиски и германски. Самата 

борба меѓу Англичаните и Ирците останала само црковна- протестантска и католичка. А тоа што со моќ се 

наметнал англискиот јазик, тоа нема никаква врска со историјата на Келтите кои  биле Бриги со бригиска 

писменост... За потврда се гледаат мноштво македонски говори, а таков бил и бригискиот= брзјачкиот итн.   

Во 32 лекција се наведени падежите- како германски јазик со 4 падежи да се спореди со англиски јазик. 

1. Fall I           he        she        we        they 

2. Fall of me   of him   of her    of us     of them 

3. Fall     to me    to him   to her    to us     to them 

4. Fall     me        him       her        us         them 

Па четирите падежи биле како во бригискиот: кој (Н); чиј (Г); кому (Д); кого (А). А и братучед- чедо брату. 
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Бидејќи дативот кому му- нему му го нема-ло во Пеонија (Мариово) и јужно од бригијска Пелагонија, истото 

важело и за Елада. Следи дативот во Египет бил внесен од Бригите кои постанале македонско племе. Со 

наводот се потврдува, дека германскиот и англискиот јазик ги задржале основните елементи на прајазикот.   

На крајот на книгата се говори за обраќање со ти: „Старата Du-форма (thou итн.) денес се најдува уште во 

Библијата, во молитвите, во поетскиот јазик, пред сите ствари кај старите класици како Шекспир...“. 

Што бил англискиот народ ? Само дело на библиското христијанство, како и Германците и други европски 

народи, кои никогаш немало национално чуство. Зошто ? Затоашто тие само се одродиле со верски јазици! 

Египтјаните биле само Белци (Пелазги) со закосени очи. Покрај Египтјаните и Сумерите биле Белци со 
закосени очи. Покрај нив живееле и Црнци (Семити)- црни биле Акадците. Во прво време на исти предмети 

се пишело одвоено. Потоа со заедничики јазик. Такви биле сиријскиот арамејски и староегипетскиот јазик. 

Ова може да се види и на Камен Розета во Египет- ист текст бил на три јазика: староегипетски со 

хиероглифи, со слова на коине и со македонски говор кој се чита со битолски говор од 21 век. 

Следи од арамејски бил создаден новоперсискиот, а од староегипетскиот коине чија прва граматика и прв 

речник биле составени само во 300- та г.п.н.е. и тоа само во Александрија- тој бил Александријски јазик. 

Староегиопетскиот без семитски елементи бил коптски јазик, кој бил пелазгиски= тн.словенски . Токму на 

него говореле Фараоните. Се потврдува со наводот од Ларус: „...Ослонувајќи се на познавање на коптскиот 

(модерен облик на египетскиот), Шамполион (Champollion) го открива 1822. клучот на писмото на стариот 

Египет...“. Следи едно: од староегипетскиот јазик произлегол коптскиот јазик на кого говореле фараоните. 

Бидејќи во Каменот Розета биле само хиероиглифите, тогаш староегипетскиот уште не бил реформиран во 

коптски јазик- без семитски елементи. Па и затоа коптскиот произлегол подоцна- во Птолемејовото време. 

Како што се направило со староегипетски до коптски, истото го направил и Константин Филозоф- од коине 

во црковно-словенски јазик. За писмото се чита во Вита Константини- се употребува глаголот составува 

(склопува) стари слова, а не глаголот создава нови слова- кај Сипријан Робер се говори коптски глаголица. 

Одгонетнување јазикот на Етрурците најдобро бил со српскиот јазик. Српските автори говорат само со 

српскиот јазик, затоашто тој бил само црковно-словенски јазик од 9 век. Дунавска Србија била во 19 век.   

Токму тој Кирилов јазик со говор од Солунско бил разбирлив во Моравија, а Франкија и била сосед на 

Моравија. Ова било повод Франките да говорат како во Моравија. Следи кралевите на Франките се 

устоличувале во Ремс со Библијата преведена од Методиј на црковно- словенски јазик. Само со 15 век бил 

Франков јазик, кој не го разбирале Франковите свештеници. Тој само потоа станал и службен јазик. 

Се наведува дека коине бил вулгарен староегипетски јазик, а еладскиот бил вулгарен коине. Токкму затоа 

во еладските речници 60% и повеќе зборови биле архаични- само Хомерови= пелазгиски. Па латинскиот 
бил само вулгарен коине во кого биле внесени уште 10.000 коински зборови. Следи латински бил двојна 

„копија“ на коине,  а Франков вулгарен латински и англискиот со 10.000 француски зборови... Со измешани 

изговори меѓу усните делови, како жежок компир во устата да се поместува- англиски како компирски јазик. 

Следи денес се разликуваат романски дворасни јазици на Белци и Црнци кои се говорат западно од 

Германија и готски јазици трорасни јазици дополнително уште со готски= татарски источно од Франција. 

Само францускиот и германскиот имаат врска со еволуцијата на човечкиот род на белата раса, но не и 

англискиот јазик кој е без родови- машки, женски и среден. Англискиот јазик го враќа човештвото назад. 

Курсот на германски јазик има-л 126 лекции, а англиски 154 лекции. Следи Германецот учи многу полесно и 

побрзо англиски отколку Англичанецот германски. Инаку би значело дека Англичанецот во однос на 

Германецот би бил многу поглуп, што во никој случај отпаѓа било каква споредба- таа била/е предрска.  

Кога се говори за англискиот јазик и Англичаните, тие отсекогаш биле против Православните, посебно 

Русите. Англичаните се бореле во полза на Турците, и токму затоа Русите ја изгубиле Кримската војна. 

Бидејќи во Мала Азија и Балканот со северно од него говореле еден те ист пелазгиски= тн.словенски јазик, 
тоа население било одродено со монголски=турски јазик. Со таков јазик говорат Турците, Унгарците и 

Албанците (Арбани= Скиптари= Тоски) со Албанци (Арнаути= Геги)- првите се 90%, а вторите 10%. 

Меѓутоа, се до денес православните Арбани имаат исти обичаи како што имаат Македоците, што важи и за 

Турците- тие како Фриги= Бриги имаат исти обичаи, посебно изразено во оплакуање на мртвите, одвоено 
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одење на закоп машки и женски, дури седење одвоено машки и женски, формален бакнеж како што било со 

античките Македонци, а со Филип Македонски Бригија била приклучена кон Македонија. 

Ова за државите со англиски јазик не важи- тие до денес го подржуваат исламот против се македонско, а 

македонско било православието во кое народен јазик бил само варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик. 

Следи обединување на Европјаните само со црковно- словенски јазик. За ова одлучуваат само Русите и 

Србите чии руски и српски јазик биле само црковно- словенски јазик, кои треба да се откажат од своите 

службени јазици во полза на црковно- словенскиот јазик. И оттогаш започнува процесот на обединување.  

 

РУСКИОТ И СРПСКИОТ ЈАЗИК ШТЕТНИ ЗА ЕДИНСТВОТО НА ПЕЛАЗГИТЕ=ТН.СЛОВЕНИ 

Кога се говори за посебен руски и српски народ, тие морале да имаат посебни и одвоени јазици меѓусебно 

неразбирливи. Меѓутоа, Русите и Србите на своите денешни простори од самиот свој почеток меѓусебно се 

разбирале. Со ова се потврдува дека Русите и Србите биле само еден те ист народ- Пелазги= тн.Словени. 

На нивните простори се употребувале говори како што имало до денес во Македонија. Следи поимите биле 
со в- н- т (куќава- куќана- куќата), како спротивност на падежниот црковно-словенскиот јазик кој произлегол 

од Александријскиот Птоломејов јазик коине (тн.старо-грчки), чија прва граматика и прв речник биле само 

од 300- та година п.н.е., а само тек потоа на коине била преведена атинската Хомерова Илијада итн.  

За да се потврди дека Русите и античките Македонци биле еден те ист пелазгиски народ се гледа и од 

Каменот Розета во Египет на кого имало еден ист текст напишани на три јазици. Тоа биле староегипетски 

со хиероглифи, коине и македонски говор. Македонскиот говор бил одгонентат од македонските автори со 

битолски говор од 21 век. Што ова значи ? Само едно- битолскиот говор непречено се развивал се до со 21 
век што не важело со Русија, Србија итн. како држави со свои службени јазици. Токму поради таквите 

службени јазици народните говори во руските, српските и други простори повеќе не се развивале. 

За да се потврди дека Русите, Србите... и античките Македонци биле еден те ист народ, тоа го потврдил 

рускиот автор Г.Гриневич- тој запишал дека исти знаци со исти значења се најдувале не само во Русија 

туку и во Подунавјето, на Балканот и на Каменот Розета од Египет како оставштина на Птоломеите кои 

биле Македонци и го владееле Египет. За доказ што биле Русите и Србите се докажува преку наводот на 

Јустин, кој запишал: Македонците биле еден пелазгиски народ. Следи заклучок, пелазгискиот јазик бил 

тн.словенски- според руските автори, пелазгискиот јазик бил словенски. Па тн.Словени биле само Антите, 
Венетите и Склавините, а Словени според слово, имало и Божјо Слово, Логос= Реч= Слово итн. Значи, 

овде има огромна и неспоредлива разлика меѓу Словени и Склавини- Склавини немало до 5 век н.е. 

Овде се говори за Каменот Розета од 196 г.п.н.е. на кого имало текст на староегипетски, но не и на коптски 

јазик, на кого говореле фараоните. Бидејќи тогаш имало староегипетски јазик, се потврдува, коптски јазик 

тогаш се уште немало. Коптскиот јазик произлегол подоцна за време на владеењето на Птоломејците, а тој 

бил само реформиран староегипетски јазик. Како Шамполион го одгонентал староегипоетскиот ? Само со 

коптскиот ! Што ова значи ? Па едно- староегипетски содржел мноштво елементи на коптскиот јазик со кого 

говореле фараоните. Следи видна била/е врската на коптскиот јазик со пелазгиски= тн.словенски јазик.  

Дали може да се потврди врската на коптскиот јазик со нашиот тн.словенски јазик, како што бил црковно- 
словенскиот јазик ? Доказот е едноставен- како што бил коптскиот од староегипетски, исто така било и со 

црковно- словенскиот од коине. Па коине произлегол од староегипетски, и токму затоа коине во Египет го 

заменил староегипетскиот од кој произлегол коптскиот јазик. Французинот Сипријан Робер говори за лавот 

во Венеција и збрката дека за со глаголицата се мислело дека таа била коптски текст итн.   

Се кажа дека се говорело с в(а)- н(а)- т(а). Пак, Јован Цвиќиќ пиши дека староштокавски се говорело во 

Македонија, средноштокавски до Крушевац и ново штокавски во Шумадија каде била создадена Србија. 

Ова говори, дека во Македонија живеел стар народ, до Крушевац среден народ, а во Србија нов народ. Во 
прилог се наведува и народниот ритам 7/8- тој најдобар и најчист бил/е во Македонија, а кон север тој се 

разводнува. Со овие примери се потврдува дека преселбите биле од југ кон север, што истоветува со ДНК 

оддалеченост само од југ кон север, а никако обратно- од Подунавјето во Македонија. Се заклучува, 

никогаш немало било какви словенски инвазија. За да се потврдат преселбите на Словените, Сипријан 

Робер тргнал од Полска. Во Полска него го упатиле кон Истокот... Тој дошол и во Русија. Таму му било 
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речено, тој да оди во Украина. Па во Украина го упатиле јужно на Балканот. Па што рекол Нестор (11- 12 

век) ? Русите потекнале од Илирија ! Па каде била таа Илирија ? Само на Балканот ! Следи 100% е јасно. 

Се наведе Србија во Шумадија со својата београдска митрополија, чии простори се ширеле на југот до со 

Пеќките простори, за кои се говори дури за Стара Србија. Пак, Пеќката црква неканонски и насила била 

отцепена од македонската црква на Апостоп Павле, подоцна позната како Јустинијана Прва и Охридска 
архиепископија, која била под царот од Цариград кој бил надлежен за сето православие. Токму со неа се 

трага врската со руската Киевска Русија, која била под Охрид. Пеќката црква постанала самостојна само за 

време на крстоносните војни кога во Цариград немало православен цар, а неа ја подржал ненадлежниот во 

православието папата кој на царот Душан му доделил круна за крал и цар. Па што тогаш бил Цар Душан ? 

Тој како Цар Самуил бил само унијат под Рим, судбина која денес е во Украина. Било како било, што бил 

Цар Душан ? Само македонски цар, што се гледа од Раваничкиот транскрипт, криен од Србите.  И ова се 
потврдува со православниот двоглавиот орел на православната тн.Византија. Па двоглавиот орел ги краси 

македонските цркви, а него како грб го презеле и Неманичите. Па каква била врската со Цариград ? Таму 

владеела македонската династија итн., а и Комнените биле Македонци чија династија опстоила кај 

Османите, затоашто султаните биле Комнени, што го потврдил и самиот Мехмед Втори. За да се потврди 

врската со Македонија Бранкович како грб го имал македонскиот лав како врска со Скопје. 

Следи српско предание во кое се говори дека Белград и Смедерево биле во Македонија. Состојбата се 

менала само со Цојне кој во 1808 година името на Македонскиот Полуостров до реката Дунав го менал со 

Балкан- до Балкански Полуостров. И токму затоа за српско може да се говори само по 1808 година, ништо 
порано и никако инаку. Оној кој пиши за било што српско е антисрпско што се гледа со Србите кои како 

православни тие страдаат, дури во Хаг се судат само Православните (Срби и Македонци), никако други. 

Се кажа за Русите со в-н-т, Каменот Розета и Охридска архиепископија. Во прилог е и руската владетелска 

врска со семејството на Цар Самуил- Цар Самуил бил со потекло само Бриг= Брзјак, никако Ерменец само 

според еден ерменски автор- Ашолик, што било произволно само поради имињата на неговото семејство. 

За потсетување, според Херодот, Ерменците биле Бриги, и за време на тн.Византија од Македонија во 

Ерменија имало колонизирано со стотини илјадници Склавини. Најголем доказ била плочата пронајдена во 
Битола на неговиот внук кој бил по род Булгарин. Што тоа значи ? Само едно- булгар=булг ар: булг= вулг= 

волг= волк= Volk- фолк= полк- а, дури бург=булг. Значи, Цар Самуил бил припадник само на народната= 

булгарната Охридска Архиепископија. Со ова се потврдува, македонските тн.автори кои говорат дека таа 

плоча била фалсификат, сите тие ја фалсифукуваат македонска историја, во која припаѓале не само 

Србите туку и Русите. Еве го доказот: кај Цар Душан, Цар Душан и руските владетели царски јазик бил 

коине а црковен јазик македонскиот црковно- словенски јазик. Ова се менало само кога од Цариград во 
Русија бил исклучен царскиот јазик коине и тоа само во полза на црковно- словенскиот јазик кој бил дело 

само на нашата македонска династија- таа го задолжиле Македонецот Констатин Филозоф тој да го 

реформира коине. 

Од изложеното се заклучува, црковно- словенски јазик бил црковен во Русија. Во Русија се судриле две 

струи: едната за црковно- словенски јазик, а другата за модерен руски јазик. Рускиот јазик бил/е падежен 

како црковно- словенскиот јазик а не безпадежен со в-н-т. Прв кој со рускиот постигнал успех бил Пушкин. 

Следи тој руски православен јазик го потиснал црковно- словенскиот јазик и во Србија. Па дури само со Вук 

Караџиќ следи српски јазик кој бил падежен како црковно- словенскиот но не како народниот безпадежен со 

в-н-т итн. Исто така, Вук Караџиќ го германизирал српскиот јазик чинјеќи го уште посложен српскиот јазик. 

За да се потврди дека Русите, Србите и Бугарите не биле посебни народи туку само православни се гледа 

дури и од црковно- словенскиот јазик. Според нив, тој бил староруски, старосрпски и старобугарски. За тие 

меѓусебно да не се поистепаат за македонското, тие нека си фрлат ждрепка- ждребкарот ќе биде победник. 

Конечен заклучок: рускиот и српскиот јазик не биле народни туку само православни јазици. Токму и затоа 

тие како такви биле одбивани на просторите каде имало католици итн. Најдобар пример бил во СФРЈ- 

Хрватите него го одбиле. Токму и затоа тн.Словени ќе се обединат само со македонскиот црковно- 

словенски јазик. Процесот на обединување ќе започне со откажувањето на рускиот и српскиот јазик во 

полза на црковно- словенскиот. Следи место да има посебен руски и српски народ ќе има еден народ само 
со црковно- словенскиот јазик. Па како што Германците ги обединал Србинот Бизмарк со германскиот јазик 

на Србинот Лутер, зошто тоа не го направат и Русите и Србите кои биле само Пелазги= тн.Словени ?!.  
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АКО „БУГАРИТЕ ПО ГЕН НЕ СЕ СЛОВЕНИ“,  ШТО ТИЕ ТОГАШ БИЛЕ ? САМО ЕДНО: МАКЕДОНЦИ ! 

На 16 февруари  2015 во написот „Бугарите по ген не биле Словени“ академикот Ангел Галабов од Бан 

тврди: „Бугарите според своите гени не се блиски до Словените, туку до Европејците, вели во интервјуто за 

бугарски ‘Прес’ академикот Ангел Галабов, директор на Институтот по микробиологија при Бугарската 

академија на науките. Тој го предводел едно од најсеопфатните истражувања на генската структура на 

Бугарите, извршена од професорката Драга Тончевска, раководителка на Катедрата по генетика при 
медицинскиот универзитет во Софија, и нејзиниот тим. Освен двајца докторанди, во тимот имало и колеги 

од италијанските универзитети во Павија и во Фиренца. 

- Истражувањата на крвта на повеќе од 900 лица и резултатите потврдија дека Бугарите по генска 

структура се Европејци- вели Галабов. 

На прашањето дали со ова тврдење се урива митот дека Бугарите се многу слични на словенските 

народи, Галабов вели: 

- Крвта е едно, јазикот е друго. Со Русите, Украинците, Белорусите, Полјаците, Чесите, Словенците не 

обединува јазичната заедница, но генски ние сме различни. Словените дошле тука во 7 век, непосредно 

пред прабугарите или речиси истовремено со нив. Словените биле во понизок степен на својот развој, тие 

живееле во племенски заедници, во куќи со сламени покриви, ги согорувале телата на своите покојници. 
Но, цивилизацијата и наметнувањето на Бугарија како земја, која не си го сменила името ниту еднаш од 7 

век, доаѓа со пробугарите. Тие ја донесоа државноста- културата, военото дело на овие простори- вели 

Галабов. 

Галабов објаснува како во 1960 година научниците ја откриле т.н.митохондријална ДНК, која ја има кај 

секој поединец и пренесува информации од мајката на децата. Таа може да се извлече од крвта, но и од 

забите и од коскениот материјал. 

- Ние можеме да испитаме материјали од тракиските гробници или од тие на пробугарите. Словените 

немале такви. Со современата студија истражувавме околу 900 Бугари. Резултатите се базираат на 

рамномерно собрани материјали од целата територија на земјата. Во екипата имало светски експерти за 

митохондријалната ДНК и специјалисти за Y- хромозомот (кој го одредува машкиот пол)-објаснува Галабов. 

Првото истражување на современите Бугари покажало дека тие се Европејци, а процентот на турска 
крв од средноазијската, монголско- алтајска раса е под 1,5 отсто. Галабов вели дека слична е ситуацијата 

со поголем дел од населението на Европа. 

- Бугарите долго време ги нарекуваа хуно- татари. Но, ако тоа беше вистина, тогаш процентот на ДНК- 

карактерстиките на монголско- алтајската раса ќе беше многу повисок. За потеклото на древните Бугари 

има три концепции. Првиот е дека Бугарите биле една мала орда со хуно- татарско потекло од азиските 

степи, можеби од западен Сибир, која е дојдена тука и потонала во словенското море. Односно, Бугарите 

се Словени, кои се мешале и живееле на местата каде што имало тракиски племиња- вели Галабов. 

Според вториот концепт, луѓето што живееле на бугарска територија поминале многу места во светот. 

Отишле до зоната на Памир, па дошле на Балканот. Според третиот концепт, древните Бугари се 
оформиле како народ што живеел во близина на Памир. Некои ја нарекувале оваа земја Бактрија, други 

Балхара, со главен град Балх, во северосточен Авганистан. Биле нападнати и биле принудени да бегаат. 

- Се смета дека се населиле во Кавказ во 165 година. Новосоздадената држава достигнува голема моќ 

и процут во 7 век за време на каганот Кубрат- објаснува Галабов. 

На прашањето како во сиве овие концепти современите Бугарин е Европеец по ген, тој вели дека 

хиндусите се дел од индоевропската раса, а тие се блиски до европските народи за разлика од Монголите 

и Татарите. 

- Гробницата на древните Бугари биле истражувани од истакнати археолози. Специјалисти- 

антрополози тврдат дека Бугарите имаат европски поточно западноевропски гени, а немаат монголско- 

азиски. Тие не биле само една ордичка, туку народ- вели Галабов“. 

Негов додаток:: „По ДНК слични со Македонците и со жителите на северна Грција. 
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На прашањето како се одразило долготрајното постоење на Отоманската Империја на генетската 

структура, тој е категоричен: 

- Не сме далеку од Турците како генетска структура. Кај нив влегол многу бугарски генски материјал. 

Тоа е јаничарскиот корпус, кој бил собиран како данок во крв. Отоманите киднапирале и многу жени, но се 

случил обратниот процес. Бугаринот го запазил својот генотип. Во 2009 година холандски научник го 
претстави својот труд- метода за споредување на митохондријалната ДНК кај сите народи. До нас се 

блиски популациите на северна и средна Италија, северна Грција и, се разбира, Македонија. Блиски сме до 

некои словенски групи, но не толку. Треба добро да размислиме бидејќи истакнувањето на нашата близина 

со Словените има политички елемент. Но, антрополошки сме многу различни“.  

Се наведе дека Словените „ги согорувале телата на своите покојници“. Тоа било во старата ера не 

само во Индија кај Ведите со тн.словенска= повеќебожна митолгија, туку исто било и низ Европа со полиња 

на урни уште кога немало Келти, што продолжило потоа и со нив се додека Повеќебожците потполно не се 

христијанизирале. Токму ова било значајно од 8 век, а потоа дури и масовно.  

Апостол Бонифациј (8 век) говори за одвратната словенска (склавинска, Р.И.) раса, чии традиции биле 
тракијски, дури тие „ги согорувале телата на своите покојници“, што се чита кај Херодот. А и другите биле 

како на античките Македонци, кои се како нашите. Па Склавини= тн.Словени Римјаните не познавеле се до 

5 век, а на Балканот тие се појавиле во 6 век. Тие не биле Дивјаци туку само Повеќебожци. Како тие се 

христијанизирале, тие постанувале само Римјани, а кај Бонифациј (Франки= Германи) само едно: само 

католици. Видливи се збрките за тн.Словени, историски и непознати живисушства.  

Се кажа: „Бугарите според своите гени не се блиски до Словените, туку до Европејците“; „По ДНК 

слични со Македонците и со жителите на северна Грција“. 

Ова говори, дека Бугарите не биле дојденци како Словени туку само домородци. Нивната домородност 

се потврдува со наводот, дека „По ДНК слични со Македонците и со жителите на северна Грција“. Пак, ДНК 
на Македоците била блиска со онаа на Критјаните кои говореле пелазгиски= тн.словенски јазик, а таков бил 

оној на Хомер. Па следи, според германскиот лингвист Пасоф (1815), јазикот на Хомер бил словенски, а за 

грчкиот лингвист Чулкас (1907), Славо- Македонците говореле Ран- хомеров јазик. Токму и затоа безпрекин 

Критјаните во 1913 година го разбирале само бугарскиот јазик со говор од Варна, но не еладскиот од 1868 

година кој бил само рефомиран Александријски Птоломејов јазик коине (тн.стар-грчки), чија прва граматика 

и речник биле составени во Александрија, во 300- та г.п.н.е., а Илијада од еладски= пелазгиски јазик била 
преведена на коине и тоа само во македонската Александрија. Потоа следи коине со Апостолот Павле да 

постане дури и христијански јазик. За да се потврди кажаното, Бугарија била принудена таа да се откаже од 

островот Крит, што и се случило, види и член 5 во Букрештански договор од 1913 година. 

Бидејќи се кажа „По ДНК слични со Македонците и со жителите на северна Грција“, ова се дополнува: 

Македонците од Егејскиот дел на Македонија се бореле од страна на ДАГ. Мноштво Македонци биле 

преселени во СССР. Со испитувањата врз черепите на тие Македонци, се потврдило дека черепите на 

Македонците во СССР биле како на античките Македонци, но не на било какви Словени. Ова се потврдило 

и со истражувањата на некрополите во Р.Македонија- во нив имале ретки словенски черепи. Што се ова 

значи ? Само едно: Македонците во Р.Македонија 100% биле само домородци, а никако дојденци. 

Бидејќи Бугарија била во Македонија, сета историја била само македонска. Ова се гледа и кај бугарските 

извори кои ние Македонците ги користиме, како и дека имало српско предание, според кое, во Македонија 

биле Белград и Смедерево. Ова говори, Македонија била до реката Дунав, а имало Дунавска Бугарија. Па 

кога ова се менало ? Ова се менало само според германскиот географ Цојне во 1808 година, со неговиот 

навод- предлог Балкан, и се дошло до Балкански Полуостров. 

Бидејќи Македонија биле до реката Дунав, Бугарите останале само едно: само Македонци. 

 

ТРОЈЦА МАКЕДОНЦИ СО ЧЕТИРИ КНИГИ ЗА ТН.ТРОЈА- ТН.ТРОЈА БИЛА ВО МАКЕДОНИЈА 

Илијада била пишана во 6 век п.н.е. на варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик. Таа била напишана со 

руни (рецки). Потоа таа била препишана со јонски слова од Милет. Конечна таа била преведена на коине, 

погрешно старо- грчки јазик, и тоа само во Александрија, дури само во 3 век п.н.е.  
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Бидејќи коине бил дативен јазик, а во Елада никогаш немало датив, коине немал врска со атичкиот говор. 

Ова го потврдува и Лукијан, кој говори на атички не се пишело, како што рекол и Григор Прличев- на 

брзјачки. Следи Григор бил втор Омер: девтер= де втер= втор. Григор Прличев не го познавал катаревуса, 

кој бил само од 1868 година. Токму и зато тој пишел само на коине, кој со Апостол Павле постанал 

христијански јазик- Павле не го познавал атинскиот службен јазик итн. 

Атина историски немала никакво важност. Нејзиното наследсто било само од Истокот со Египет. Само еден 

пример. Атина имало пара со ликот на буф, а буфот бил Семирамида- Вавилонската курва. Буда бил 

претставен со бригиска митологија, што се гледа на неговите раце и нозе не како буф туку како гуштер... 

Следи Индија: в + Инд = Винд за Винди, кои за европските автори од 19 и 20 век биле Словени, непознати 

во историјата. За поткрепа со својот Дионис= дианис= пианис= пианиш, поврзи со во Египет опиум= опи ум. 

Да не се изуми бригиското дативно у во Индија кај Зебу, Ману, Меру итн. 

Неважната Атина за нејзини потреби си создала своја историја- само со присвојување од туѓи простори: 

Во 6 век п.н.е. Пизистрат го задолжил својот Редакциски одбор да создаде слично дело како што имало во 

Месопотамија (Гилгамешовиот еп)... Редакцијскиот одбор ја склопил „Илијада“ од различни генетско- 
географски подрачја: од просторите на Египет и Месопотамија со магаре, со коњ и говедо од Бригија и од 

со Јадранските острови кои се населувале околу 6 век п.н.е. За потврда дека „Илијада“ било дело од 

повеќе простори, се следниве докази: магаре во Мала Азија немало до 480 г.п.н.е., а магарето се сретнува 

за прв пат во “Илијада“; Елада никогаш не била коњарска, а Мала Азија никогаш говедарска за таму да има 

говедарска рамница за десетгодишна војна. Во Мала Азија на исток нема-ла море (големо езеро), а на 

запад планина. Таму нема брзотечни реки кои носат коњи и една да се влива во друга. Следи и податокот 
дека во „Илијада“ се наведува шафран во Елада, а во Елада никогаш немало шафран- тој досега од 

Арабија кон север се шири, но се уште го нема во Мала Азија. Во „Илијада“ се сретнува метафорична 

сцена со јагула, а јагула никогаш не живееле во Мала Азија, ниту некогаш таа таму ќе живее. 

Во Пелагонија имало Пелагонско Езеро, кое истекло од Скочиварската клисура. Тоа како Битолско Блато 

опстоило се до 1963 година. Во неа имало јагула. Овде се објаснува метафоричната сцена со јагулата, 

превртена на грб, а со стомачниот дел се белело. Што ова значи ? Ова објаснува дека јагулата живеела во 

водена површина која била богата со органска материја. Бидејќи таа се оксидира, водениот кислород кој е 

физички растворен, бил потрошен, па јагулите се вртеле на грбот за во влажните шкрги да го поврзуваат 
атмосферскиот кислорот. Бидејќи ваква состојбата не била во морето, тоа било само во Пелагонско Езеро- 

во рибниците водата се обогатува со кислород со додавање- рафрлање по 100 кг/ха во прав негасена вар...  

Во „Илијада“ од Гилгамешовиот еп место бокал со вино го внеле коњот, и мноштво работи внеле од со 

Египет и Месопотамија. Па тоа дело била присвоено како што била и Библијата- еврејството било само од 

444 г.п.н.е. Исто така, Исус имал 137 истоветувања со египетското божество Хорус, неколку стотини со 

Кришна, а и балкански Хорус кој во Русија постанал тн.словенски. Значи, Словените се најголема лага. Ама 

не е лага, што во Елада само во 14- 15 век н.е. на Пелопонез дошле Цигани со индијски музички 

инструмент бузуки, дури и во 20 век и Кавказаци со турски јазик итн.- види мои книги на www.brigien.com 

Изложеното се наведува со цел да се објасни дека сета стара историја на Елада била само присвоена туѓа 
месопотамска и египетска историја, што се гледа и во Атлантида на Платон, во која исто така има магаре и 

слон, чие генетско подрачје нема врска со било што со Елада и со Атина. Токму за Троја имам објавено две 

книги: „Хомерова Троја на домородците- т.н.Словени“ јануари 2005 година и „Илијада- фалсификат“ 

11.06.2013. Исто така, и „Атлантида- фалсификат на Солон и Платон“ декември 2006 година. Двете 

последни книги се прифатени од Германската национална бибилотека и тие се најдуваат на интернет. 

Мојата прва книга од почетокот и беше позната на Маргарита Китан Ивановска која во нејзината книга 

„Букварот“ говори за Троја- промовирана на 31.05.2009. И Љубен Стојановски говори за Троја во својата 
книга „Илиаина и Илиос“- докази дека Троја е во Македонија. Јас со Љубе се запознав на 12.08.2013 во 

близина на мојот стан до Техничко училиште- Битола. Тогаш тој ми кажа дека мојата прва книга ја имал 

добиено. Јас тогаш нему му ја поклонив мојата 43-та книга: „Античка= етничка Македонија“ од 09.08.2010, 

во која се говори и за тн.Троја. Неговата книга беше промовирана на 18.02.2015 во Музејот ...ВМРО... 

Во книгата авторот го употребува името Грци, кое не го познавал Херодот, ниту било кој. Поимот Грци 

може да се користи само после 800- та година кога Карло Велики на Божиќ бил устоличен римски цар. А 

судирот бил само со Отон Први, кој од македонската династија барал таа да ја ослободи Јужна Италија, на 
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што Македонците се спротиставиле. Следи Отон Први Македонците ги нарекол Греики, според греи= греј 

да дојде од каде што греј од Истокот итн. Пак, Македонците од таму биле избркани 1071 година итн.  

На стр. 173 авторот под 11 има наслов: „Тројанците се предци на Словените !? 

Доказ за тоа е ‘Историјата на војните“ на Прокопиј Кесирски, кој пишува: ‘Овие народи, Словените и Антите, 

не ги владее еден човек, туку од старо време во демократија...“. 

Прокоп не познавал живисуштества Словени, туку само Склавини, кои Римјаните не ги познавале до 5 век, 

а на Балканот се појавиле во 6 век. Тие го обожувале Хорс, кој бил Хорус и Кришна. Бидејќи тие тогаш биле 

само Повеќебожци, ним не им требал некаков си христијански Исус, кој бил само склавински Хорс итн. 

Токму заради неговите Словени овде се јавувам, и јавно се извинувам. Па неговите Словени се непознати 

живисуштества- нив не ги познавал Херодот и сите други. Веројатно, тие слетале од Свемирот или излегле 
од утробата на Земјата. Еве и докази: Антите и Венетите биле со потекло од Балканот и Мала Азија, а за 

Склавините Херодот не чул ни во Африка, Азија и Европа. Откаде дошле таквите Дивјаци ? Никој не знае! 

Следи словенските автори од душата ги мразам, поради кои до денес нашиот народ страда. Па Еладците 

во Обединатите нации во Њујорк итн. им ги носат книгите на нашите автори и говорат, тие не знаат што се. 

Па ние не можеме да бидеме во исто време Словени- Дојденци и Македонци- Домородци. И за ова нека 

одлучи ждрепката.  

На стр. 9 тој авторот го наведува Стефан Византиски: „Илиј е во соседство на Пелопонез, западно од 

Македонија во земјата Европа...“, што го наведувам во сите мои книги во кои се говори за тн.Троја итн. 

Според Херодот, наведената Европа била на просторите на Бригите. Ова говори, Троја била во Бригија. 

Токму ова јас го пишувам во мноштво книги од вкупно 86 објавени книги. Следи тн.Троја би требало да 
биде меѓу Шемница и Црна Река, на Исток да има море (големо езеро) и на Запад висока планина Баба со 

највисок Пелистер, л=р. Двата наведени автори пишат тоа било во Бучин. Исто така, тие во своите книги 

пишеле за митологијата и толкувањата на поимите. Јас ваквото пишување го одбегнав, и се зафатив со 

биолошки методи за кои сум се школувал и доусовршувал итн. 

Народот вели: Со повеќе јајца погуста чорба. Со тоа што се појавиле четири книги за тн.Троја дека биле во 

Македонија е голем успех. Токму и затоа авторите се за пофалба- да ни се множат такви македонски книги. 

 

ИМЕТО СЛОВЕНИ НЕМА ВРСКА ОД ВЕДСКИОТ КОРЕН ВЕН ТУКУ САМО ОД СЛОВО- ДОКАЗ: РУСИТЕ 

ДО 860 ГОДИНА НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ- СПОРЕД СЛОВО ТУКУ САМО РЕЦКАРИ- СПОРЕД РЕЦКИ (РУНИ) 

На 14 февруари 2015 година беше објавен написот „Канда- македонско- ведски клуч на постанокот“: 

„Геоглифот кај Свети Никола кој се гледа од небо и личи на буквата М или на трикратна стрела, со 

ориентација север- југ... 

Канда...се запишани во ‘Светото знаење’, дадено од Ведите... 

Во старите египетски записи се наведува дека има седум подземни лакации во светот кои во структурата 

имаат столб на чиј врв се наоѓа јајцевиден камен што се нарекува свет, син, филозовски итн.  ... 

Местото Канда... Инаку, во ведската азбука буквите се изразуваат како дихтонзи: КА, ЛА, МА итн. Затоа, 

буквата М е М, но не МА. 

Оттука, Маканда...Според ведската митологија Сканда, како мало дете е хранет од шест дадилки, нимфи 

на Кртика, што на Запад е соѕвездието Плеада. Инаку, Пеон (бог исцелител на Пеоните) е син на Атлас и 

П(л)еоне која е седмата ѕвезда на Плеада 

Лингвистичката споредбена анализа...Бригите, кои се дел од древните народи што живееле на 
територијата на древна Македонија, во Веда се првите луѓе од ‘централниот регион’ создадени од Ману, кој 

е првиот човек што Господ го еманирал со задача да ги создаде првите десет народи на светот. 

Значи, целта не ни е да докажеме дека има многу зборови кои се идентични со ведскиот... Поимот ‘словен’ 

во својот корен го има ведското ‘вен, вена’, што значи, централно, главно, сонце, и едновремено значи и 

‘составувач на ‘Веда’, па оттука Словените, генерално, се ведски народи. Познато е дека зборот веда 

денес најчесто се преведува како ‘знаење’, но во речникот на македонскиот јазик, како и во Ведските 
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записи, неговото прво значење е ‘просветлување, молња’, зашто нема значење без миговно, секавично 

просветлување. Оттука, Словен значи ‘вед’, просветлен или оној ‘со значење’. 

Во Ведите се запишани имињата на најстарите пеонски племиња...“ ...   ...   ... 

Се кажа: „Поимот ‘словен’ во својот корен го има ведското ‘вен, вена’, што значи, централно, главно, сонце, 

и едновремено значи и ‘составувач на ‘Веда’, па оттука Словените, генарално, се ведски народи...Словен 

значи ‘вед’, просветлен или оној ‘со значење’ “.  

Словен нема врска од ведскиот корен вен, затоашто Словен е според слово, а во слово и слова никаде го 

нема в(ен) а без сло(в). Следи со словото се слови и слави, а никако со тоа не се вени ниту вани, поврзано 
со Венети...Венди... Бидејќи Европа била воглавно венетска, во неа се пишело со венски руни. Такви биле 

и на Етрурците со својот тн.словенски бог Перун, како и венетските Руси со Русија како Венеа итн. итн. 

Од изложеното се гледа, словенството било само писменост-според слово, без било што заедничко со вен. 

Во прилог се наведува примерот само со Русите, кои никогаш пред 860 година не се изјаснале за Словени. 

Македонската династија ги испратиле Солунските Браќа, Констанин и Методиј, во Русија на тајна мисија, за 

тие таму да го шират христијанството. Тие кај Русите виделе, Русите имале преведени некои делови на 

Библијата со рецки. Токми затоа, Русите биле само Рецкари. Или поточно „роцки народ“- „роски народ“ итн. 

Русите во 860 година го нападнале Цариград. Тогаш  цариградскиот патријарх Фотиј побарал помош од 

Богородица, и тој со нејзината икона и наметка ги врвел ѕидините на градот. Одненадеж Русите се 

повлекле. Па тој заклучил дека на Цариградчани им помогнала Богородица. Меѓутоа, ова не било така- 

дошла група на Руси да им соопштат на своите собраќа дека Русија била нападната од Татарите итн. 

Само Фотиј и тоа само во 860 година запишал, дека Русите се изјаснале за Словени. Повторувам: само 

тогаш (860 година) се изјаснале за Словени, никогаш било кога некогаш порано- без словенски народи. 

За наведеното да се потврди е најмеродавен доказ, а тој е оној што го запишал Нестор (11- 12  век). Тој 
запишал, Русите потекнале од Илирија. Што тоа значи ? Само едно: Русите биле Балканци ! Меѓутоа, тие 

тогаш не биле Словени туку само Рецкари. Бидејќи за Словени прв пиши само Фотиј, 100% се било јасно. 

Не случајно, руските автори, како што е битолскиот зет Г. Острогорски, 100% се препишуваат од Нестор и 

од Фотија, само не една реченица на Фотиј, дека само во 860 година Русите се изјаснале за Словени. 

Што ова значи ? Ништо друго, само едно ! Руските автори се најголеми лажговци, а лагата била една и си 

останала само една, со која се потврдува, Русите првпат за Словени се изјаснале само во 860 година. Па 

токму и затоа, секој руски или било кој светски автор го оспори она што го пиши Фотиос или докаже дека 

пред таа 860 година има наод дека тие се изјаснале за Словени, итно нека ја добие Нобеловата награда... 

 

ИМЕТО СЛОВЕНИ ПРОИЗЛЕГЛО САМО СПОРЕД СЛОВО- ИМАЛО И БОЖЈО СЛОВО 

За името Словени- според слово, се говори во: „Мавро Орбини (1601 год.)- Словените само 

фалсификат“. Во www.brigien.com се најдува под 56, а јас имам објавено вкупно 86 книги. 

Бидејќи Русија била во Сарматија, таа била венетска со венетски рецки=руни. Меѓутоа, во 

Сарматија се говори и за слово, според кое произлегло и Словени. 

Фрањо Баришиќ пиши: „А сега за името Слави или Словени. Ова име прв пат се споменува 
кај Прокопиј од Цезареа кој, пред 1070 години, ги опишал Јустинијановите војни со 

Готите. Во исто време името Слави го споменува и Гиорнандо, кој е словенско- аланско 

потекло, истакнувајќи дека тоа име во негово време е ново. Меѓутоа, прв е Птоломеј од 

Александрија кој на својата карта ги бележи сарматските Словени под нешто расипан 

назив Сулани. Ромејските писатели Словените ги називаат Sclavini, а италски Sclavi. Некои 

мислат дека името Словени доаѓа од зборот слово (verbo). Меѓутоа, ќе биде поточно дека 
овој назив потекнува од зборот слава (gloria), што е и сосем природно, оти е во прашање е 
народ со многу кралеви кои освоиле бројни и пространи земји...“.  

Се кажа: „Птоломеј од Александрија кој на својата карта ги бележи сарматските Словени 

под нешто расипан назив Сулани“...„Некои мислат дека името Словени доаѓа од зборот 
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слово (verbo). Меѓутоа, ќе биде поточно дека овој назив потекнува од зборот слава 
(gloria)“. Па токму Словото, Божјото Слово, секогаш се слави. 

Љубомир Кљакиќ пиши: „Е занимливо дека во The Penguin Atlas of World Histоry (превод 

на германски изворник од 1964), дословно се кажува: ‘The Slavs (Slovene from  s l o v o = 

word), a major branch of the Indo- Eur. family of peoples’ или, во превод: ‘Словените (Словен 

од  с л о в о = реч, главна гранка на индо-европското семејство на народите’. Како што е 
познато, ‘словото’ кај нас има значење писмено, еден одреден елемент во азбучниот 
систем, па ова германско- британска интерпретација може да се сфати и како аргумент во 

прилог на чинителот и теоријата за древната словенска писменост“. 

Вековната евангелиска беседа со која Константин (Кирил) ја започнал својата епохална 
работа гласи: „Во почетокот беше Словото, и Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. 
Тоа во почетокот беше во Бога, сè низ него настана и без него ништо не стана, што 

настана. Во него беше живот, и животот беше светлост на луѓето. И светлината во 

темнината свети, и мракот не ја опфаќа“ (Јован 1,1). Значи дека Господ со зборот го создал 

светот, а потоа самиот станал збор. Зборот го движи воздухот, и потоа самиот станува 
збор. Зборот го движи воздухот и разумот, истовремено влијае и на сетилата и на душата, 
оттука зборот се јавува како неопходен посредник меѓу материјата и духот. 
Следи Словен произлегол од словото, што било збор, а Слово е Логос=Реч. 

Кога од Цариград во тајна мисија во Русија биле испратени Солунските Браќа, Кирил и 

Методиј, тие виделе дека Русите пишеле на рецки. Следи тие биле Рецкари, а не Словени 

според слово, Логос=Слово, а имало и Божјо Слово. Тие пишеле на „роцки јазик“. Значи, 

биле само „роцки народ“- „роски народ“, но никако било какви Словени. 

Русите го прифатиле Александријското коинско слово, и постанале Словени. Тогаш се 
уште немало црковно-словенски јазик. Па се говори посебно Рецкари и посебно Словени.  

Овде е битно да се наведе, дека тоа намерно го одбегнуваат руските автори. Ако тоа не се 
одбегнувало и одбегнува, би било јасно, Словените произлегле од поимот слово, што нема 
врска со Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини. 

 

ВАСИЛ II МАКЕДОНСКИ СОЗДАЛ МАКЕДОНСКА ТЕМА БУЛГАРИЈА- БЕЗ ЕТНИЧКИ БУЛГАРСКИ НАРОД 

На 14 февруари 2015 беше објавен напис, со насловот: „Божидар Димитров додека бил шпион откопал во 

Ватикан дека Охрид е бугарски град“, со следен текст: 

„Божидар Димитров, контроверзниот политичар и историчар од Бугарија, кој сега е на чело на 

националниот музеј во Бојана, најавува за идната среда промоција на нова книга, за која очекува да ја 

разбранува јавноста. Според неговото објаснување, станува збор за автобиографска книга за неговиот 

период кога работел како разузнавач за бугарската тајна служба во Ватикан во периодот од 1974 до 1990 

година. Тогаш, како што ни објаснува Димитров, дошол до некои интересни архивски материјали. 

-Станува збор за 30 евангелија што Ватикан ги чува во тајност, а се однесува за односите меѓу Исус и 
Марија Магдалена. Ако ме прашате дали тие биле во брак, одговорот е не, но во евангелијата со открива 

дека имале односи- вели Димитров. 

Тој не може да ја одмине ни ‘македонската тема’ и не информира дека во Ватикан ‘откопал’ непознати 

истории за Бугарија. 

-Не е само познатата историја на отец Паисиј од 1762 година. Најдов и истории од Петар Богдан Бакшев 

(католички бискуп). Едната е Историја за Охрид- бугарската престолнина на Бугарија од17 век. Ете, Петар 

Богдан не знаел каде е Охрид- саркастично коментира Димитров. 

Другата историска книга е таа за Скопје. На прашањето дали во книгата се сместени оригиналните 

архивски материјали, професорот рече дека тоа не му било дозволено, 

Од друга страна, ракописите и оригиналните книги на Петар Богдан не се пронајдени. 

Петар Богдан се смета за основоположник на бугарската историографија и за изработувач на бугарскиот 

грб- жолт штит со црвен двоопашест лав со ѕвезда и полумесечини во рабните делови. 
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Архивите на апостолската бибилотека на Ватикан речиси воопшто не се истражени од македонските 

историчари. Тоа што успеавме да дознаеме е дека изминативе неколку децении само еден докторанд 

успеал да ѕирне во ватиканските архиви. Проблем е што македонската историографија е насочена кон 

модерниот период и што не се создава кадри што ќе го познаваат латинскиот јазик, што е предуслов да се 

копа по богатото македонско историско наследство, кое засега е скриено од нашата наука“. 

Ништо не „е скриено од нашата наука“, затоашто ние никогаш не сме имале наша историска наука итн. 

Се кажа: „односите меѓу Исус и Марија Магдалена“. Па Исус не го познавал Фило, кој живеел во исто време 
со тн.Исус во Палестина и Ерусалим. Следи Исус бил само египетското божество Хорус со кое имало 137 

истоветности, а повеќестотни со ведскиот Кришна, дури и склавинскиот= тн.словенски Хорс кој го славеле 

македонските Склавини= Повеќебожци. Токму и затоа евангелијата биле само фалсификат како што била и 

книгата за Александар на Куртиј Руф, чиј најстар манускрипт бил од 9 век, а таа била печатена во 15 век.  

Густав Вајганд (1924) жителите од Македонија ги прави попаметни од Бугарите од Бугарија, кои биле глупи. 

Па тој Бугарите ги истоветува со Татари. Исто истоветување кај него има споредувајќи ги поинтелигентите 

Тоски= Шкиптари во однос на Гегите- Гегите= Арнаутите биле Татарите и Черкезите. Според него, имало 
1/6 Татари и 5/6 Черкези. Има и друга поделба: Грк обрзован и Бугарин неписмен итн. Гркоманите велеле: 

дебелоглави, тупоглави итн. Иако Г.Вајганд на Бугарите им ги зел парите, тој нив ги направил глупи итн.  

За потврда дека Македонија немала историчари, доказ бил и Хрватот Стјепан Антолјак. Тој во својата книга 

„Средновековна Македонија“, Мисла- Скопје, 1985, на стр. 689, пиши: „Меѓутоа се гледа дека тоа не и 

одговара на реалноста. Имено- пак според Скилица- првиот Василев потег бил што ја формирал темата 

‘Бугарија’ во ранг на катепанат, а нејзина метропола станало Скопје. 

Според Јахја, арапски писател, во 1019, Василиј во ‘Бугарија’ поставил свои василики, т.е. управители, и ја 

направил катепанат. 

Во бугарските земји пак помеѓу балканските планини и Дунав царот ја формирал темата Паристрион или 

Пардунавон со средиште во Силистрија, некогаш Дрстр, чија епархија потпаднала под Цариградската 

патријаршија“. 

Значи, Василиј II Македонски создал македонска тема Булгарија со главен град Скопје, а во Дунавјето 
друга тема, каде била булгарска= татарска Булгарија. За тн.Византија да ги изигра Булгарите, таа го 

признала булгарскиот цар, и тоа без самостоен цар со свој бугарски патријарх, туку само со булгарски 

патријарх само под Цариградскиот патријарх. Овој бил под царот во Цариград, како што бил и Охридскиот 

архиепископ. Ова говори, самостојни цркви биле само две, онаа во Цариград и онаа во Охрид, директно 

под царот. А се се наведе: „Силистрија, некогаш Дрстр, чија епархија потпаднала под Цариградската 

патријаршија“. Па што ова значи ? Само едно: без канонски бугарски цар и без канонски дрстрски 

патријарх. Инаку кажано, без било што булгарско. Се било тн.византиско со македонската династија. 

Се наведе: „отец Паисиј од 1762 година“. Тој како припадник само на народната= булгарната Охридска 
архиепископија со црковно- словенски јазик пиши за нејзините припадници, што било наспроти Грците- 

припаданици на Цариградската патријаршија со македонскиот Птоломејов Александријски јазик коине 

(тн.старо-грчки), кој бил христијански= тн.византриски јазик. Следи само потоа Охридската архиепископија, 

во 1767 година, насила ја укинал ненадлежниот султан- владетел на муслиманите. Паисиј запишал: зошто 

се срамиш Булгарине да се наречеш Булгарин. Токму за ова никој Дунавски Булгарин не сака да говори ...  

Па што означува булгарин ? Само булгар= булг ар. И затоа булг= вулг= волг= волк= Volk= фолк= полк= 

полка. Па ова значи само народ, народно, а Татарите биле народ. Или со Бургас=бург ас: бург= булг... 

Бидејќи Бугарија била Македонија, ништо немало посебно бугарско. Дури во Дунавско- булгарските 

простори во 19 век немало никакви Булгари туку само Срби итн. Следи српско предание, според кое 
Белград и Смедерево биле во Македонија. Значи, Македонија била до реката Дунав. Ова било променато 

само од 1808 година со германскиот географ Цојне, кој го внел името Балкан до Балкански Полуостров. 

И уште нешто: во Булгарија во 19 век во првите пописи имало Старобулгари (Гагаузите). Па што биле и се 

денешните Булгари ? Само едно: Новобулгари- Новобулгарите до со 19 век биле само едно: Македонци. 

 

МАКЕДОНСКА ВТОРА КНИГА НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА ВО ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 
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Бидејќи ние македонските автори кои пишиме за македонската вистина овде во нашата Р.Македонија сме 

само едно- обесправени, мораме да трагаме други патишта, вистината да доспее до светската јавност.  

Овде наведувам за мене: јас во Р.Македонија бев единствен доктор на наука по исхрана од Германија сосе 

Австрија, а останав без работа од 20.05.1991 и без право на вработување до моето пензинирање. Останав 

на улица, а живеев во најголема сиромаштија која во својот живот никогаш не сум ја доживеал. Иако ваква 
ми беше состојбата, за македонската вистина и македонските говори со потекло од постледено доба сум 

објавил 86 книги, и за нив самиот сум платил 30.000 евра- книгите и парите залудно се фрлени... Во нив 

има три книги на германски јазик, две книги на германски со македонски јазик- сите други се само на 

македонски јазик- таков како што јас него го знам и познавам, а и без ниедна лектура и било каква помош. 

Досега во мојата Р.Македонија сум доживеал само навреди и понижувања, во весниците како Дневник не 

сум смеел да објавам, а во него сум читал написи дека Ѓорѓи Кастриот= тн.Скендербег бил Албанец, 

Македонците биле Грци итн., што важи и за во другите тн.македонски гласила. 

За ова ми беше јасно уште на самиот почеток, кога ја објавив првата книга Средоземјето прадомовина на 

Европјаните- во 1998 година. До денес од Р.Македонија немам никакво признание, дека јас воопшто 
постојам. На мојата Германија и благодарам што таа моите книги за белата раса, Македонците, 

Германците... ги прифати. Следи Германската национална бибилиотека има прифатено 19 мои книги, од 

кои две на германски јазик: првата беше Белците еден народ со еден јазик- под16, и денес (25.02.2015) 

Елада- под број 15.  

Во втората книга наведувам дека никогаш немало држава Елада, таа во 19 век била само вештачка творба 

во која Хелени со коине (тн.старо-грчки) никогаш немало, затоашто Еладците говореле само пелазгиски= 

тн.словенски јазик. Тоа што надлежните во Р.Македонија не се занимаваат со вакви книги без мајмунските 

Словени, тоа никогаш не бил и нема да биде мој проблем. Ако се земи во предвид дека ним моите книги им 

ги испраќам, а тие не се огласуваат, тие се во служба само за Елада, Велика Албанија...- само кодоши итн. 

За мене остана најбитно, моите книги и ставови ќе останат живи со векови во Германија, и ќе нема никаква 

опасност тие да бидат уништени, како што беше најавено од некој си Млад Србин кој не си го знаел своето 

потекло. Токму само од како такви јас во Р.Македонија останав на улица- дури со досие во полицијата итн. 

 

ВАСИЛ II МАКЕДОНСКИ И ЦАР САМУИЛ БИЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ 

Во весникот „Вечер“ имаше напис од бугарскиот историчар Божидар Димитров. Тој најави награда, на секој 

оној кој докаже дека Цар Самуил бил Македонец. Се јави првиот Македонец, кој кажа, Цар Самуил не бил 

Бугарин туку Ерменец и тоа според еден ерменски автор кој пишел за тоа според имињата кои биле 

ерменски, а тие за нашиот автор биле само еврејски. Исто така, плочата на внукот на Самуил која била 

пронајдена во Битола била фалсификат, што не е вистина. Меѓутоа, прашањето беше: секој оној кој докаже 

дека Цар Самуил бил Македонец и ништо друго. Нашиот автор не докажал дека Цар Самуил бил 
Македонец туку дека тој бил само Ерменец, имињата биле еврејски и плочата била фалсификат. Бидејќи 

оној кој се јави не докажа дека Цар Самуил бил Македонец, неговиот напис беше објавен во Бугарија. 

Бидејќи јас пишев спротивно од Бугаринот и нашиот Македонец, мојот напис во Бугарија не беше објавен. 

Годинава при настап на една расправа на ТВ- тркалезна маса еден македонски историчар од Институтот за 

национална историја го повтори истото што претходно беше наведено: Цар Самуил бил Ерменец и плочата 

во Битола била фалсификат- најголема дрскост. 

Во прилог се наведува и она дека Василиј I Македонски не бил Македонец туку тој бил само Одринец. Па 

што бил Одрин ако не македонски ? Следи Филип Македонски Извори го преименувал во Филипи. Што ова 

значи ? Одрин бил само македонски само со пелаагиски=  тн.словенски јазик. Исто било и со Пеонците. 

Токму за Пеонците пиши Тојнби- според него, тие говореле словенски јазик. Се заклучува, тн.словенски 
народи никогаш непостоеле, и Одрин како и Пеонија (според Мара Мариово) со Бригија со Филип 

Македонски постанале само македонски. Па за време на Филип Македонски Македонија била до Дунав.  

На ова оспорувачите на македонската историја по секоја цена пишуваат дека Василиј II Македонски бил 

Ерменец. Замислете, создавачот на македонската династија и неговиот наследник не биле Македонци. 
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Историски било познато дека историјата секој ја присвојува. Библијата 100% била присвоена историја од 

Месопотамија и Египет; исто така, и Илијада 100% била туѓа историја од Месопотамија со Египет, Бригија и 

Јадранските острови; Исус 100% бил ведски Кришна- египетски Хорус- склавински Хорс... Просвојувањата 

продолжиле и во следните векови, дури Рим во 750 година прави најголем фалсификат. Тој била само со 
тн.Константинова даровница, божем Константин Велики му дал примат на римскиот папа врз царирадскиот 

патријарх, што е најголема лага и злостор- заради него до денес има војни и страдаат православните. Со 

тоа Рим не завршил. Негово дело бил и Квинт Руф, кој говори дека коине (тн.старогрчки) јазик постоел за 

време на Александар Македонски, а најстар манускрипт бил само од 9 век. Значи, само од лага во лага. 

Во следните векови следел и следни фалсификати. Бидејќи постоела само Македонија, а никаков Израел и 

било кој друг, а денес се оспорува само Македонија со нејзините Македонци, повеќе нема никаква историја 

туку само обични лаги. Од овие обични лаги страда само Македонија и македонското православие. 

Овде посебно го истакнувам фалсификатот на битолскиот зет русинот Г.Острогорски, кој говори за 

македонска династија и Македонци, а само во неговото македонско издание тој пиши за Цар Самуил дека 
тој бил Македонец. Ако е така, што тогаш биле Василиј I Македонски и Василиј II Македонски. Бидејќи тие 

не биле Грци- тогаш немало било какви Грци, Василевците и Самуил биле Македонци. Па таткото на 

Самуил од семејството на Василевците бил поставен за намесник, но никако од некој си Ерменци. Па 

Ерменија била бригиска (Херодот), во Ерманија имало со илјадници македонски Склавини итн. 

Па во што е врската ? Василиј I Македонски ги прогонувал Павлиевците- претходници на богомилите. Па 

богомилите ги прогонувал Василиј II Македонски. Богомилите биле главни војници кај Цар Самуил, а тој 

бил и унијат под Рим. Следи војната била меѓу Македонци, само црковно поделени, и богомили. Следи 
Василиј II Македонски на невернците (богомилите) очите им ги вадел- окатувал, спореди со Октон=окто 

окото окати. Па имаме Водоча, Слепче... Па истото било и со руските неверници. Па овие не можеле да 

бидат Булгари, според булгароктон. Еве го доказот: во ниеден јазик во светот зборот булгар не значи 

убиец, никако на коине, катаревуса и димотики. Значи, само булгар= булгар=булг ар: булг= вулк= волг- 

волк= Volk= фолк= полк- полка, и бург= булг. Следи само народна= булгарена Охридска црква. 

Тоа што во Р.Македонија се слави Цар Самуил а никако македонската династија, ние сме грешници 

ДОПОЛНА: Бидејќи булгароктон=булгар октон само булгар октон- булгар окто- окати, без никаков булгар убиец. Тоа 

булгарубиец било дело на Европјаните од 19 век кои православното само го доистребуваат. 

 

ЦРКОВНИ НАРОДИ НА ЦАРИГРАДСКАТА И ОХРИДСКАТА ЦРКВА, НО НЕ НА ТРНОВСКАТА И ПЕЌКАТА 

ЦРКВА, НИКАКО И НИКОГАШ НА АТИНСКАТА И ТИРАНСКАТА ЦРКВА- ТАКВИ НИКОГАШ И НЕМАЛО 

На Балканот живеел еден те ист народ- Белци. Тој говорел само на варварски= пелазгиски= тн.словенски 

јазик. За варварски и пелазгиски јазик во Елада пиши Херодот, Тукидид и Платон. Пак, според Херодот и 

Тукидид, Елада била Пелазгија. Состојбата останала не променета и во новата ера. Токму и затоа кога 
навлегувале Аварите на Балканот, тие продреле и на Пелопонез. Па Аварите таму ги нашле Склавините 

кои си говореле само варварски= пелазгиски јазик. Тие биле само едно: само Повеќебожци. Следи ним како 

на Повеќебожци не им бил потребен некаков си Исус туку само склавинскиот Хорс кој бил истоветен со на 

ведскиот Кришна и на египетското божество Хорус. Со наводот се потврдува, Склавините биле Домородци. 

На Склавините како Домородци никако не им бил потребен христијанскиот јазик коине. Токму тој бил само 

Александријски Птоломејов јазик, и тоа после 300 г.п.н.е. Тогаш коине бил само хеленски= повеќебожен 

јазик. Него како христијански јазик го направил Апостол Павле, кој не го познавал атинскиот службен јазик. 

За потврда дека во Атина не бил во употреба коине, кој со од Апостол Павле постанал христијански јазик, е 

доказот што Јустинијан во 529 година ја затворил Платоновата академија со атинскиот службен јазик. Овој 

во македонскиот царски двор го внел само Филип Македонски, а народот си говорел на своите говори. 

Како краен доказ дека во Елада живееле само Пелазги= тн.Словени е доказот со Фалмерајер, Отон- првиот 

еладски крал и Силвестер (1904 година). Според нив, во Елада немало никакви Хелени кои би го говореле 

хеленскиот јазик коине туку само словенскиот јазик. И затоа тие заклучиле, немало Хелени туку Словени. 

Бидејќи коине станал христијански јазик, се говори за христијанскиот народ. Иако тој верски бил различен 

од повеќебожниот народ со склавинскиот Хорс, тој понатаму си го говорел својот склавински= повеќебожен 
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јазик. Само високообразованите свештеници го научувале коине. Со текот на вековите, тој се повеќе го 

научувале и тој како таков го познавале трговците и богатите граѓани, како спротивност на селата- во 

селата се говорел само пелазгиски= тн.словенски јазик. Најдобар пример бил градот Битола- во 19 и 20 

век. Нејзините трговци и занаетчии го познавале коине, а селаните никако- тие си говореле само со својот 
познат селски народен склавински јазик кој бил само варварски= пелазгиски= тн.словенски. За доказ се 

наведуваат црквите. Бидејќи само Битолчани им се спротиставувале на Отоманите кои биле Муслимани= 

Турци, само во Манастир 100% биле уништени црквите и манастирите. Во 19 век, на стариот темел, била 

подигната Св. Димитрија со својот православен двоглав орел на тн.Византија, а во неа се служело само на 

коине. Бидејќи тој јазик бил службен на Цариградската патријаршија, во црквата со него се преповедало. 

Следи само по оформувањето на православната државата Елада, во која 100% Муслимани= Турци биле 
убиени, името Грци станало политички поим. Потоа во Битола= Манастир следат да се подигнат уште две 

цркви: Св.Богородица и Св.Недела со црковно- словенски итн. 

Бидејќи се говори за политичкиот поим Грци, а Грци од 1767 година биле сите Балканци, а како граѓани 

само Римјани (Ромејци), се продолжува да се говори за црковни народи, оти само такви имало. Ова било 

повод Македонците да се определуваат според верската и црковната припадност: Муслимани= Турци и 

Христијани- Православни и Католици, како и Протестантни. Како Грци се изјаснале Браќата Миладинови, 

Григор Прличев и тн.  Токму и затоа тие подоцна сакале да ја возобноват Охридската архиепископија со 

својот црковно- словенски јазик, спротивно на коине, како и да си ги вклучат мајчините јазици (говори). 

Охридската архиепископија била македонска на Апостол Павле, подоцна Јустинијанова и Охридска 

архиепископија. Следи македонската црква била апостолска, како што била Римската- Петрова црква.   

Наспроти двете апостолски цркви била Цариградската црква која не била апостолска. Неа како главна 

црква на сила/моќ ја наметнал Јустинијан. Ова било повод, често да се расправа меѓу Цариград и Рим. Или 

инаку кажано, никогаш и никој не расправал за македонската апостолска црква- Охридската црква. 

Со цел Цариград да спречи да нема друг цар освен цариградскиот, кој бил водач на православниот свет, 

тој се послужил со мудрост, спречувајќи го признавањето на булгарскиот цар. Така тој спречил да има втор 

цар врз православието, и така православното царство да се подели на два православни владетели. Па 

токму и затоа цариградскиот цар го признал булгарскиот цар само како таков, но без булгарниот цар да има 

свој самостоен погавар на булгарната црква. За таа цел, царот од Цариград го изиграл булгарскиот цар, 
прогласувајќи го него само за цар, а поглаварот на булгарната црква го поставил само под цариградскиот 

патријарх, кој бил само под цариградскиот цар. Што всушност направил цариградскиот цар ? Тој го свел 

булгарскиот цар не само на пониско равниште со свој патријарх да биде под царот во Цариград, туку на 

уште пониско развништо, поглаварот на булгарната црква да биде само под цариградскиот патријарх. Ако 

се земе во предвид дека Охридскиот архиепископ пред и после владеењето на Цар Самуил бил само под 

цариградскиот цар, тогаш положбата на булгарскиот поглавар била никаква, со пониска положба под 
архиепископ, многу пониска од охридскиот. Или инаку кажано, никогаш немало булгарски цар со свој 

поглавар туку само неговиот поглавар бил само под цариградскиот патријарх- најниско равниште.  

Бидејќи Источното Римско (Ромејско) Царство, тн.Византија, била во судир со Персијците и арапскиот 

ислам, а подоцна исламот го ширеле Персијците на Запад, царот го изиграл булгарскиот цар со поглаварот 

на црквата. Следи се булгарско било ништожно. Значи, во тн.Византија имало само две цркви: царската 

Цариградска патријаршија со царскиот јазик коине и народната Охридска архиепископија со црковно- 

словенски јазик. Овој црковно- словенски јазик бил создаден само со реформа на христијанскиот јазик 
коине и тоа само по налог на македонската династија со македонскиот цар, која лично го задолжила 

Македонецот Константин Филозоф тој да го реформира коине (тн.старо-грчки) во црковно- словенски јазик. 

Пак, тн.српска црква била Пеќката црква која неканонски била отцепена од Охридската црква, и тоа само за 

време на крстоносните војни, кога во Цариград немало цар со патријарх под царот. Следи само заклучокот, 

Латините не биле надлежни за во православието. Токму и затоа Пеќката архиепископија само за крал и 

патријаршија само за цар не била канонска, ниту кралот и царот со звања добиени од ненадлежниот папа. 

За ова да се потврди, Комнените кои биле Македонци биле создавачи на Османите- османовите султани. 

Токму и затоа Комненовите султани ја повратиле Пеќката црква под Охридската архепископија. Меѓутоа, 
подоцна, за Макарија Соколовиќ се знае дека од Хиландер одел во Цариград, каде одржувал врски со 



 130 

тамошната патријаршија и со својот роднина, везирот Мехмед Соколовиќ. И сама така Пеќката црква била 

возобновена. Па ова било во спротивност на претходната одлука. Значи, Пеќката црква станала политичка. 

Бидејќи секој владетел имал своја црква, Царот Самуил ја вклучил Трновската црква во неговото царство. 

Следи повеќе немало ни самостојна булгарна црква. Пак, за време на Василиј II Македонски средиштето во 

Силистрија, некогаш Дрстр, чија епархијата потпаднала под Цариградската патријаршија. Ова говори, 

ништо немало било што бугарско, како што ништо немало било што српско. 

Овде се говори за Цариградска црква и Охридска црква. Исто така, за на пониско равниште на булгарната 
црква од на архиепископ, дури булгарната епархија потпаднала под Цариградската патријаршија. Пак, 

Пеќката црква не била канонска. Се заприметува дека никогаш немало Атинска и Тиранска црква. Ова се 

потврдува со доказот што селото Атина била под Соборната црква Св.Димитрија, што важело и за Тирана 

со сета Арбанија= Шкиптарија. Па Арбанија 100% била само под Охридската архиепископија и под Битола. 

Само за потсетување: востанието за ослободување на Елада го дигнале Македонци- Комнени. Елада била 

100% под Цариград и потоа и под Битола. Ова говори, Атинска црква никогаш немало. И ова може да се 

потврди: Со поделбата на Македонија црквите во Егејскиот дел на Македонија до денес се под Цариград, 
но никако под Атина. Пак, црквите од Вардарскиот дел на Македонија ги откупила Србија со својата црква 

Белградска митрополија која постанала Српска црква. Можноста Србија да ги откупи охридските цркви 

била токму само заради Пеќката црква која неканонски се отцепила од Мајката Охридска црква. 

Конечен заклучок: можело да има само три народи: турски и два православни народи под: Цариград и 

Охрид. Без законска основа биле булгарниот и српскиот народ, но без било што атински и тирантски народ. 

... как сме нямали патриярх бре още в 900 година имамеПърви български патриарх е Дамян Доростолски (Дръстърски), а 

седалището му е в столицата Велики Преслав. Впоследствие патриаршеския престол е преместен в Дръстър. 

 

НИКОГАШ НЕМАЛО ЕТНИЧКИ ГРЦИ ТУКУ САМО ПРИПАДНИЦИ НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА 

На 03.03.2015 на ФБ се објави напис: „Архиепископ Грк, за Македонците боголслужба на македонски јазик. 

Новата црква во Корча уште повеќе ќе го зголеми македонското црковно семејство во овој град...“. 

На Балканот никогаш немало било каква Албанија- таа била само кавказка. Албаните се бореле од страна 

на Дариј, а против Александар Македонски. Следи Албанија ја наведува и Страбо, а и подоцнежни автори. 

Бидејќи досега никој не навел ниеден наод/доказ (растение, животно, предмет и било нешто друго итн.) 

дека на Балканот имало инвазија на словенски народи или навлегување на едно единствено словенско 

семејство, Македонците си останале само Домородци со својот варварски= пелазгиски јазик со кого се 

говорело во Елада (тн.стара Грција), чиј јазик бил тн.Хомеров, Критски, Платонов, а Елада била Пелазгија. 
Со тоа што Македонците биле Пелазги (Јустин), немало етнички еладски народ. Па во Елада која никогаш 

не била држава се говорел со различни говори, што важело за Македонија, а само таа била држава. Токму 

и затоа секој оној кој се труду да докаже дека ние Македонците сме имале традиции на античките 

Македонци заработува за европската наука која се бори со петни сили нас да не доистреби.  

Значи, ако некој сака да докаже дека ние не сме Македонци тој ќе мора да докаже што ние Македонците 

сме имале било што словенско. Бидејќи Европа во леденото доба не била населена со луѓе, Европјаните 

своето потекло го поврзуваат со неандерталот. Бидејќи тој бил само мајмун, а сите мајмуни имаат 48 
хромозоми наспроти човекот 46 хромозоми, кои меѓусебно не можат да го „здружуваат“ својот генетски 

материјал, до денес ниеден автор не успеал да добие потомство меѓу било кој вид мајмун со видот човек. 

Следи коњот со магарето генетски се поблиски отколку човекот со мајмуните.  Бидејќи од мајмун не 

потекнал човекот, види мои книги Словените германски фалсификат, Германците и Македонците едно 

исто, прифатени од Германската национална библиотека, 100% Европјани биле преселени од и преку 

Балканот, кој до 1808 година бил Македонски Полуостров, што го менал Германецот Цојне (1808 година). 

Од изложеното се потврдува, на Балканот живеел еден народ Пелазги, а 100% Пелазги биле Европјаните- 

тие до денес се Белци. Белци биле и Еладците. Следи заклучок- никогаш немало еладски етнички народ. 

Па кога немало еладски етнички народ не можело да има било каков грчки етнички народ- тоа е глупост.  

На Балканот имало преселби на Цигани во 14 и 15 век на Пелопонез (бузуки) со индијска свиња. Следи во 

„Македонска фаланга“ имав напис, „Свињите ја изигруваат грчката историја“. И во 19 век имало со Азијати 
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Арнаути= Геги (Черкези, Татари...) со Цигани. Циганите во Битола се познати како српски со коњски коли- 

Белците се селеле само со волски коли.  Доказ за Арнаутите се косовската овца со монголска долга 

опашка, монголски ген на коњот, акинџии- Арнаутите биле монголски лесни коњски одреди, со ДНК 

блискост со Кавказ и Црноморието, повисок удел на монголска крвна група В и мешана АВ итн. Тие како 
такви не се разбираат со Арбаните=ар (ар=ор-аница) бан (бановина), 100% тн.словенски поим. Дури во 20 

век имало уште размени на Православни- Грци од Мала Азија на Балканот, а од него во Мала Азија Турци- 

Муслимани. Како Турци биле мноштво Македонци со традиции на Орфеј, Филип и Александар Македонски, 

Букефал итн. За доказ е следниве наводи. Григор Прличев бил девтер Омер: девтер=де втер= втор, 

спореди со дебре=де бре. Или архаично, архиепископ... основа со арх=а рх- врх= врв итн. За капа 

античките Македонци велеле: каузиа и капа. Денес, според нив се познати кауциа и капар, затоашто капата 
се оставала за доказ на сопственост. Не случајно, во Македонија наречените турцизми во Турција се само 

македонизми. Следи злосторот е и од нас Македонците- нас сите други ни се виновни... Само до кога ?! 

Бидејќи историски имало само Македонско и Римско Царство, имало само Македонци и Римјани (Ромејци). 

Бидејќи во 19 век имало само Ромејци со главен град Цариград, а 100% Ромејци биле Еладците, никогаш 

немало посебен еладски народ, а грчки народ бил само православен на Цариградската патријаршија која ја 

создал Римјанинот од Македонија Јустинијан, а со неа владееле Македонците од македонската династија. 

Па од со Апостол Павле и со Јустинијан постоела македонската Павлова Црква, Јустинијана и Охридска 

архиепископија. Бидејќи еладска ниту атинска црква постоеле, ништо немало етничко еладско и грчко. 

Како Грк- припадник бил Григор Прличев. Тој во Тирана бил учител на Александријскиот Птоломејов јазик 
коине, кој со Апостол Павле станал христијански јазик. Бидејќи Григор Прличев не го познавал катаревуса, 

кој бил од 1868 година, во весникот „Вечер“ имав напис: „Глигор Прличев не го познавал грчкиот јазик“. Па 

токму кога немало грчки јазик не можело да има и грчки етнички народ. За таквиот тн.грчки народ кренале 

востание Македонците, Комнените, ромејското семејство Ипсилантис (Браќа), а и Османите биле Комнени. 

Следи едно те исто семејство било верски поделено: Турци= Муслимани и Грци= Православни. Бидејќи 

поимот Грци станал политички, Григор Прличев се борел да се возобнови Охридската архиепоскопија со 

црковно- словенскиот јазик, како и да се вклучат мајчините јазици (говори).  

Прв на Балканот кој се позабавил со мајчиниот јазик бил Македонецот Марко Тодорович од Разлог, кој во 

Виена во 1792 година објавил прв Буквар- „нашата“ МАНУ душмански молчи. Овој Буквар му бил познат на 

Вук Караџич (поново со ќ). Токму тн.Вуково ќ не било негово, туку пред него со него пишел Ѓурчин Кокале 

(Белиќ). Следи без еладско, ниту српско, не дај боже арбанско, а Арбанија 100% била само бригиска 

(Бригос Драч) и само македонска. 

Александар Македонски во Библијата бил преставен како прч - јарец (бригиски бог Арес= јарец). Исто така, 

и Македонецот Пир бил претставен како јарец. Дури и Георг Кастриот, наследник на имотот на Комнени, кај 

М. Барлети бил како јарец. Јарецот останал симбол на Бригија, види Хераклеа Линка- Битола и тн. 

Следи да се говори за Григор во Охрид, а Глигор во Битола. Ова да се спореди со „аре што правиш“ во 
Охрид и со „але шо праиш во Битола“. Па ова аре- але означува само „По-боже што правиш“, а тој бил 

само богот Арес, бог за во војна. Па само Битолчани до последниот здив се бореле против исламот, и 

токму затоа само во Манастир 100% биле рушени црквите и манстирите. Истиот народ бил и во 2001 

година. Тие слично направил со Албанците (Муслиманите= Турците)- Албанците како Турци се селеле во 

Турција. 

Бидејќи 100% Арбанија била бригиска= брзјачка и македонска, како и 100% под Охридската архиепископија 

а и под Св.Димитрија, што важело и за селото Атина со новата држава Елада, ништо немало еладско за да 

има било каква врска со некаков еладски етнички народ, а грчкиот народ е само православен. 

Се заклучува, во Арбанија- Скиптарија, според скиптар (жезло) на православниот митрополит, сите Грци во 
Арбанија биле само Македонци, а припадници на Цариградската патријаршија. Следи сите Македонци кои 

и останале верни на Царигрдската патријаршија се Грци. Огромен број Македонци во Егејсакиот дел на 

Македонија се определувале за Грци. Значи, никогаш немало било каков етнички грчки народ-само глупост. 

 

НЕСВЕСНИТЕ ИСТОРИЧАРИ СОЗДАВАЛЕ И СОЗДАВААТ САМО ЗБРКИ ВО МАКЕДОНСКАТА ИСТОРИЈА 
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Со појавувањето на весникот „Дело“ во него почнав да се јавувам со историски написи, а таков беше и оној 

дека Албанија била само на Кавказ, во кого ја наведив картата на Страбо, со Албанија само на Кавказ итн. 

Бев изненадев кога од некој лекар во странство Иван Минев во весникот беше објавено дека Македонците 

(Гоце Делчев, Даме Груев...) биле Бугари. Оттогаш весникот го замразив, и повеќе не сакав да го видам. 

На 06.03.2015 прочитав дека Зоран Тодоровски- историчар починал во својата 65 година. Тој бил директор 

на Државниот архив на Р.Македонија. За секој мртовец се најубаво, ама за тој како историчар се најлошо. 

Како е можно човек кој учествувал во издавањето на „Дневникот на Мисирков“ како претставник од нашата 

македонска страна заедно со бугарската страна, а Бугарите до денес не го признаваат нашиот македонски 
народ, да учествува во такво антимакедонско дело. Тој дозволил Крсте Петков Мисирков да се нарече само 

Бугарин. При ова пригода само да наведам една реченица од нашиот великан Крсте Петко Мисирков кој 

токму само за неговата македонска Македонија бил страдалник. Тој ако би бил Бугарин, тој ќе би живеел 

многу убав и богат живот како Бугарин, а не тој страдалник да падне во најголема сиромаштија до гуша, и 

тоа само како закана, тој да биде скршен, повеќе да не е македонски Македонец туку само едно: бугарски 

Македонец. Еве ја неговата реченица, искажана во неговото најголемо разочарување за македонската 

состојба, што за некои дури и денес таа важи. Таа гласи: Македонецот за пари Циганин ќе се направи. 

Следи Цигани се сите историчари, политичари, видни лица за кои Македонците биле бугарски- ЛУДАЦИ. 

Досега сум објавил 86 книги, како и книгата дека Бугарите биле Македонци, види www.brigien.com, како и 
мноштво ФБ написи, во кои се говори дека Булгарија била македонска, се булгарско било македонско, има 

српско предание дека Белград и Смедерево биле во Македонија, а Македонија била до реката Дунав, што 

било променато со наводот на Германецот Цојне, и тоа само во 1808 година, Полуостровот да се нарече 

Балкански, според планината Балкан, како што било со според Пиринеи Пиринејски- тој бил Ибериски итн. 

Бидејќи Македонија била до реката Дунав од времето на Филип Македонски, тоа останало до 1808 година. 

Тој како историчар никогаш не научил дека поимот булгар не е етнички туку само општ поим- булгар= 
булг ар: булг= болг= волг= волк= Volk= фолк= полк-полка. Или Бургас од бург= булг- во Охрид Григор, 
а во Битола Глигор, или аре со але и Арбанија со Албанија. Следи самиот поим означува само народ. 
И затоа Татарите биле наречени само како Булгар-и, само едно: народ. Поимот Монгол=мон гол бил 
многу понов. Бидејќи имало само бугарско кнежество, во првите пописи во 19 век Гагаузите самите си 
се попишале за Стари Бугари, а Белците само Ново Бугари. Меѓутоа, бугарска држава со бугарски  
народ имало само од 1908 година. И замислете, за миг се македонско= балканско станало бугарско. 

Бидејќи Гагаузите со висок монголски удел се изјаснале за Стари Бугари, произлегува заклучокот, 
Македонците во цела Бугарија во целиот 19 век си станале само едно: само Ново Бугари. На здравје! 

 

ЃОРЃИ ДИМИТРОВ БИЛ САМО ЕДНО: САМО МАКЕДОНЕЦ 

По повод на мојот напис „Несвесните историчари создавале и создаваат само збрки во македонската 
историја“, мојот почитуван Душко Алексовски дополни дека биле пронајдени докази за време на 
Првата светска војна, со што се дополнувала македонската историја. Значи, Македонците постоеле 
отсекогаш. 
Во прилог додавам дека Македонците во Втората светска војна си имале своја војска, свој генерален 
штаб... и Германците им се обраќале на Македонците како на македонски генерален штаб итн.  
Следи Македонија и Македонците не почнале со својата историја само како Коминтеровска творба, а 
водач и бил Бугаринот Ѓорѓи Димитров- така велат денешните Бугари. Јас повеќе пати сум го 
наведил она што сум го слушнал на Радио Скопје, денес Македонско радио, интевјуто со Вељко 
Влаховиќ, кој бил Црногорец- никако Македонец. Тој кажува за она како тој на Ѓорѓи Димитров му ја 
предал книгата на Кочо Рацин „Бели Мугри“, па следеле солзи радосници да се пролеат на Ѓорѓи 
Димитров, најголемиот македонски великан- деец, кој од злобните србомани и бугарофили во 
македонската историја никогаш до денес нема видено белина.  
Тој наш македонски деец извршил големо влијание врз Сталин за ставот кон нашата македонска 
Македонија. Тој се сложил да се приклучи Пиринскиот дел на Македонија кон нашиот слободен дел 
на Македонија кој се борел против бугарските и албанските фашисти. Тој одлучил да се пренесат 
останките на великанот Гоце Делчев, како последна желба на Гоце Делчев тој да биде закопан во 
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слободна Македонија, а никако во Бугарија ако тој би имал било што со Бугарија. Па ако Ѓорѓи 
Димитров бил добар Бугарин, и работел за Бугарија, неговиот мавзелеум како на потврден Бугарин 
ќе останеше како што се случи со сите оние во Русија. Бидејќи тој како комунист бил водач на БКП и 
претседател на Бугарија тој не го заборавил својот македонски на-род на кого се тој би му дал ако 
опстоел жив.  
Следи во Р.Македонија во 21 век се направил најголем злостор, музејот да се нарече во борба 
против комунистите, а комунизмот е само идеологија за која се бореле голем број македонски 
великани- дејци. Токму и затоа тој треба поитно да се преименува во музеј за жртвите на србизмот, а 
Ѓорѓи Димитров со сите свои усилби најдобро се борел против бугарашите, во полза на неговиот 
народ. 
Овде се постава прашање, дали оттогаш со Ѓорѓи Димитров се започнало со македонштината ? А и 
зошто курбан ојде Димитровиот мавзолеум и друго ? За ова се повикувам на, според бугарските 
кажувања, бугарскиот социјалист Димитар Благоев, според кого Горна Џумаја само тогаш била 
преименувана во Благоевград. Тој во Софија, до денес главен град на Бугарија, а според 
тн.визаниски извори таа Софија била само македонски град (Ланге), изјавил- во смисол: Јас сум 
роден во село Загоричани костурско во Македонија. Бидејќи тој одбил да прифати тој да се изјасни за 
Бугарин, кој бил претходник на Ѓорѓи Димтров, Македонците не можеле да бидат Бугари токму од 
времето на Ѓорѓи Димтров и неговата Коминтерна.  
И конечно, да се биде нешто, е лично право на секој поединец, кој како сака да се изјасни. 
Денешните млади Бугари во борба за подобар живот, во Германија постануваат само Германци. А и 
зошто не ? Па некој на некого да му го оспори тоа право, не само тоа да не е учтиво, тоа е 
невоспитаност. Тоа може да го направи само лудак. Бугарите кое го оспоруваат правото 
Македонците да се изјаснуват како Македонци, тоа се само лудаци, и со нив само во Лудница. 
 

ТН.СЛОВЕНИ КАКО ЕДЕН НАРОД ЌЕ МОРА ДА СЕ ОБЕДИНИ СО ЦРКОВНО- СЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК 

Во одминато време се водеше расправа дали Американците биле наши пријатели. Британија со САД со 

напалм бомби не ги бомбардирале Македонците во Егејскиот дел на Македонија, затоашто тоа дело било 

само од Грција (Елада), и токму затоа се имало докази. Меѓутоа, Грците немале авиони, а ниту доволно 

точаци... Секако, расправата ја водеше едно лице кое трагедијата со напалм (напалам- горам) бомби ја 

доживело во Егејскиот дел на Македонија. Следи тој му укажуваше на подржувачот на САД и НАТО, а 

НАТО била создадена од државите кои до денес ја делат македонска Македонија и нејзиниот македонски 
народ. Па токму тие во Србија извршиле инвазија и во Р.Македонија во 2001 година агресија. Па зошто ? 

Само во полза на Албанците кои се претставени од 90% Азијати (Арнаути= Геги) и 10% Балканци (Арбани= 

Скиптари). Токму и затоа во НАТО-вско Хаг им се суди само на Србите и Македонците, а на ниеден било 

каков Албанец, дури иако Албанците ваделе органи од православни живи жртви, и нив ги продавале итн. 

Бидејќи на Македонците и неговото православие најголем непријател останале само Албанците, САД и 

Европа се дволични- тие само глумат пријатели на Македонците. Ова се потврдува со доказот, што до 

денес се истребуваат освен Македонците и нивните „браќа“ Срби и Руси, што ништо не е случајно. Еве го 
важниот доказ: САД и Европа се бореле и борат против исламот, фашизмот, комунизмот на Сталин, Тито и 

Мацетунг, а со ним како без’рбетници биле само едни- само Албанците, најголемиот пријатели на САД со 

Европа со нивната НАТО. Дека ова било така, во Украина не се води борба на два народи Руси и Украинци 

туку само на еден народ Православни и Унијати со своите собраќа Католици, чеда на Ватикан, гробар на 

православието од 1071  година. Ако кон ова се додаде дека прва Русија била Киевска Русија, која денес е 

украинска, злосторот е најголем. Секако, и ние Православните сме виновни. Ова се гледа со доказот што 
секоја православна држава мора да си има сопстствена црква. Иако ваква е нормата, Руската црква не ја 

признава Украинска..., Српската Црногорската и Македонската црква. Ова е мевлем со гробарите на се 

православно, неморалната Католичка црква со Вавилонската курва- Семирамида со своите САД и Европа. 

Продолжуваат расправите за Русија, која ни била непријател, а САД бил и останал најголем пријател. Овде 

само за потсетување: САД е творец на Косово втора албанска држава, и агресија врз Р.Македонија во 2001 

година со Рамковен договор со кого сите во Р.Македонија станале Македонци, и затоа во неа имало многу 

народи, светско чудо: словенски Македонци, албански Македонци итн. Значи, македонските пријатели САД- 
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чани со своите Европјани дури во 21 век нас Македонците не прогласија само за Словени, што важи и за 

сите САД-чански политичари, како што бил и е новиот САД-ски амбасадор, кој личи на мајмунски Словен. 

Дури поради Русија Р.Македонија ќе се распаднела. Па таа со Рамковиот договор повеќе не е македонска 

држава, туку таа била на сите, што се чита и во Уставот на Р.Македонија. Ова дело било на САД со НАТО. 

Со ова се потврдува едно: само Македонците на Балканот немаат своја национална држава. Кој е виновен 
? Само САД со својата воено профитна воена организација НАТО, чии европски земји ја делеле и денес ја 

делат Македонија, нејзиниот народ го доистребуваат до неговиот последен атом. Ако се земе во предвид 

дека само македонска Македонија постоела во Европа, во Европа останал само еден народ- Македонци. 

Македонските политичари да им се додворат на САД-чаните секаде го истакнуваат македонскиот пример, 

кој означува само растурена куќа без свој сопственик. Ниеден политичар не се докажал како Македонец тој 

да бара реципрочност за македонските Македонци во соседните земји. Ако се земи во предвид, дека само 

Р.Македонија се граничи со соседи кои држат македонски територии, нема зрели македонски полтичари. 

Да не се изуми дека Македонците се православни, а Рим од 1071 година без прекин го истребува нашето 

православие... Само да се потсетиме за Франковиот апостол Бонифациј (8 век), кој кога ги покатоличувал 
тн.Словени како Повеќебожци, употребувал реченица „одвратната словенска раса“ која ја истребувал. Ова 

опстоило и за време на Напалеон Бонапарта, Октомвриската револуција, Хитлер..., дури последниот папа 

православните ги нарекол глупаци. Кога папата дојде во некоја земја, тој ја бакнува нејзината земја, што 

значи, ти си моја земја. Токму и затоа таа негова неморална уста не смее да ја допре нашата, само нашата 

и наша, македонска земја, искрварена од проклетите католици и нивни собраќа протестанти, крволични 

ѕверови. Токму и затоа дури следи со глобализацијата со нашето православие мора да се заврши и Русија  
дури да се уништи. Па Русите се ист православен народ со Македонците. Токму со ова може добро да се 

потврди, во Р.Македонија нема свесни луѓе туку мноштво лудаци кои сакаат да се уништи Русија, а без неа 

со нашето македонско православие и со нас е завршено. Што тоа значи, со нас Македонците се за навек е 

завршено. Зошто како што се обединиле Германите, според тн.словенски бог Герман, и ние тн.Словени да 

не се обединиме !  Па против ова можат да бидат само лудаци. Кодоши се гледаат многу во Р.Македонија. 

Се говори дека Русија отсекогаш била против Македонија. Да ! Меѓутоа, никогаш рускиот народ. Зошто ? 

Затоашто рускиот народ никогаш не ја водел Русија, туку руските царски семејства семејно поврзани со 

крволочните европски семејства на Австро-унгарија итн., кои до денес се православно уништуваат. Руска 
промена се појавила само со Сталин кој на Хитлер му рекол дека Русија не оди кон Исток, а Германците со 

своите Австријци како Германи да не ја завладеат сета Европа. Па Европската Унија е воглавно германска. 

Што нас на православните тн.Словени ни престојува ? Само обединување и тоа само со едниот само наш 

македонски црковно- словенски јазик, што подоцна треба да се приклучат и католичките тн.Словени чии 

светци останале Македонците, Солунските Браќа, Константин (Кирил) и Методиј. Да не се изуми дека 

Библијата преведена од Методиј на црковно- словенски јазик беше и Франкова (Германска), затоашто со 

неа се устоличувале Франковите (Германските) кралеви во Ремс. Следи заклучокот, после тн.Словени со 
нашиот црковно- словенски јазик ќе мора да се обединат и Германците. Зошто ? Затоашто германскиот и 

англискиот јазик се и монголски со својот кениг= кинг, како и Викинг, со кинеско потекло: Пекинг= пе (град) 

кинг (владетел). 

Кој одлучува за обединување на тн.Словени ? Одлучуваат само Русите и Србите ! Зошто ? Само затоашто 

рускиот и српскиот јазик не се народни безпадежни јазици со поими со ва-на-та (куќава- куќана- куќата) туку 

само службени, наследници на македонскиот црковно- словенски јазик со  руски и српски говор. Па бидејќи 

рускиот и српскиот повеќе не се пожелни, што досега се потврди, а со нив постојат дури два посебни руски 

и српски јазик, без нив двата народи ќе постанат само еден те ист народ, со име за кое ќе треба да одлучат 

сите тн.словенски народи со македонска писменост- слово.  

Овој напис не е против САД-чаните и Европјаните, туку само во полза на 350 милиони тн.Словени, кои ако 

сакаат како такви да опстојат, тие како Германците ќе мора да се обединат само со црковно- словенскиот 

јазик. Процесот на обединување го започнал Јан Колар (1824), што го спречил само Ватикан- тоа денес го 

чинат неговите чеда, Европјаните и нивните САД-чани, наследници на ренесанската Семирамида и тоа 

само едно: само Вавилонската курва, со што се поврзани масоните со нивниот македонски храм во 

Ерусалим на Херод (Ирод=и род).  
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Па токму со масонски прстени се и папите, како што важи и за цариградскиот патријарх на Царигадската 

патријаршија. Токму таа била само унијатска, порадишто Русите не го бранеле Цариград од Македонецот 

Комнен, само Турчин= Муслиман, султанот Мехмед II. Со тоа што во Ватикан и во Цариград се образуваат 

свештеници од МПЦ..., се одбегнува исконското православие во кое има мноштво повеќебожни традици на 
античките Македонци, и му се оди во закрила на Католичката црква, со нејзиниот фалсификат само од 750 

година за примат и врз православието, само со цел негово доистребување. Ако кон ова се додаде дека 

свештеници и видни лица во Р.Македонија добиваат награди Малтешки крст, застрашува од Ватикан со 

потиска- вјава) полн со неморал и тн. До кога тој Ватикан нас ќе не потиска ? Додека само тој постои !  

 

ЕЛАДА ЈА СОЗДАЛЕ САМО ЕВРОПЈАНИТЕ 

Кога се говори за новата држава Елада (тн.Грција), неа ја создале Европјаните. Зачетокот бил во Русија, 

откаде почналала да се шири идејата за создавање на новата држава Елада. Нивни водачи биле само 

Македонците од царското тн.византиско семејство Комнени, двајца браќа од семејството Ипсилантис, кои 

биле во служба на царска Русија. За ослободувањето на Елада се бореле само свештеници и борците- 
клепти. Што ова означува ? Само едно- Елада била само православна држава, за која се бореле клепти= к 

лепт и. Што означувал самиот поим клепт ? Ништо друго туку само лепит ! Што значи на македонски лепит- 

на некој раката да му лепит ? Тоа означува дека тој бил само крадец ! Или арамија, арам да биде- од рамо. 

Се кажа, Русија ја ослободи Елада. Зошто ? Затоашто Русија како православна држава била водилка на 

православието. Па токму и затоа Елада била само православна држава, против која се бореле Турците= 

Муслиманите. Така бил и Македонецот пашата Али Мохамед од Кавала кој постанал египетски крал. Токму 

по негова порачка Верди ја напишал Аида која била за египетска химна, со една грешка, старите Египтјани 

биле претставени Црнци- Египтјаните биле само Белци со закосени очи... Мохамед Али имал извонредни 
убијци Албанци, кои се бореле во Елада против Православните. Во Елада 100% Турци= Муслимани биле 

убиени. Со ова се потврдува, Елада не била никаква национална држава туку само православна. Со ова се 

заклучува, никогаш немало народ Еладци- таков ниту денес постои. Зошто ? Затоашто тој е повеќерасен, а 

народот е само еднорасен. Еве ги расите: Белци (Пелазги), а Елада била Пелазгија (Херодот, Тукидид); 

Циганите од 14- 15 век со индијски музички инструмент бузуки; во 20 век биле колонизирани православни 

Кавказци. Какви биле тие ? Само протерани од Кемал Ататурк со потекло од Дебарско, роден во Солун и 
школуван само во Битола. Па овде се било само македонско. Овие Кавказци имале дури монголски одлики, 

говореле само турски, а биле само православни Грци, припадници на Цариградската патријаршија. Овие ги 

зазеле имотите на Македонците кои како Муслимани= Турци биле протерани во Турција која била исламска 

држава. Ваквите Македонци говореле само македонски говори, а ги славеле Орфеј, Филип, Александар, 

Букефал итн. Што ова значи ? 100% едно исто, страдале и ќе страдаат само Македонците, и тоа за невек... 

Па кој ја ослободил Елада ? Само Русите како копнена војска и Венецијанците со својата флота за морска 

војна. Прв претседател бил рускиот дипломат Каподистриас, кој бил убиен, и дошле Баварците итн.   

Следи зошто била создадена Елада ? Како европска благодарност кон Александар Македонски, неговото 

возобновено царство Источно Римско (Ромејско) Царство- тн.Византија, Европа решила да создаде нова 
држава, со име Елада. Бидејќи постоел историскиот поим Хелени, многу патеписци ја посетувале Елада, 

како нова држава. Тие биле изненадени, што во Елада немало Хелени, и тој поим не бил во употреба туку 

само Ромејци (Римјани). Па тој поим бил наметнат од времето по пропаста на Македонското Царство, кое 

било завладеани од Римјаните.  

Следи на Балканот сите христијани биле само Ромејци со главен град Цариград. Исто така, бидејќи биле 

укинати сите цркви, што било по налог на Рим и Виена, а дело на ненадлежниот султан, сите Православни 

како еден православен народ кои биле припадници само на Цариградската патријаршија биле само Грци. 
Ова било само поради тоа што името Греики, според греи= греј, со значење дојденци во Јужна Италија, 

било навредливо за Македонците од македонската династија кои владееле во Јужна Италија. Судирот за 

неа бил кога на власт бил Франкот (Германецот) Отон Први, зашто има преписки. Само со двојната војна, 

од Исток со исламот и од Запад Латините Македонците во 1071 година биле протерани од Јужна Италија. 

Значи, Еладците биле само Римјани (Ромејци) и како Православни само Грци- никако некакви си Хелени. 

Нивниот народен јазик бил само пелазгиски (тн.словенски), што го потврдиле Фалмерајер, баварскиот 

принц Отон- прв еладски крал и Силовестер во 1904 година. Првиот владин лист во Елада за време на 
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Отон бил двојазичен на Александријскиот Птоломејов јазик коине (тн.старо-грчки) кој со Апостол Павле 

постанал христијански јазик, а првиот еладски јазик катаревуса бил од1868 година. Токму и затоа Григор 

Прличев не го познавал тн.грчки јазик катаревуса туку само македонскиот христијански јазик коине. 

Следи Григор Прличев бил само Грк, како што биле сите Балканци, што 100% важело за Елада. Селото 

Атина со сета Елада тогаш било под соборната црква Св.Димитрија- Битола која ја краси тн.византиски 
православен двоглав орел кој денес е руски и српски, кој го носел и Македонецот Георг Кастриотис (печат) 

= тн.Скендербег, што за време на фашизмот во Албанија бил семеен грб (Дуче) никако на било каков 

непознат народ Шкиптари- Арбани, р=л. 

Со наводот што сака да се каже ? Историски држава имало само Македонија, никаква друга ! За време на 

Филип Македонски Балканот бил Македонски Полуостров, што се менало со Германецот Цојне (1808). Во 

1808 година немало ни Елада, ни Србија, никако Бугарија, не дајбоже Шкиптарија, а денес страдаат само  

Македонците, со своите македонски собраќа Срби, Бугари, Црногорци..., но никако Еладци и Шкиптари, 

изроди на својот македонски род, кои до денес се во служба на Европјаните и САД-чаните, нови творби.  

Се кажа: „Првиот владин лист во Елада за време на Отон бил двојазичен“: Прв јазик бил коине а вториот германски. 

Risto Lavot ELADA DRZAVA NIKOGAS NE POSTOELA. ZA IZMISLENA DRZAVA, SUVISNO E ZA NEJZE DA SE DISKUTIRA! 

Ристо Поповски- Лавот, кој се јави во Македонија Пред Се, не може да сфати, Елада постои, таа него и други Македонци 

од неа ги избркала, и се нивно грабна... Па Елада до денес Македонците не ги прима назад, нивните имоти не ги враќа... 

Една забелешка ако може.  Постои голема веројатност дека Али Паша, Египетскиот Паша и родоначелник на египетската 

владетелска фамилија е по потекло од с. Лабуништа - Струшко. Тој во Кавала само работел како калџија, кога Софискиот 

Паша го приметил како со леснотија ги пренесува градежните материјали. Бидејќи крупен иако имал само 16 години 

Пашата го побарал од татко му да го земе во војската, па така го регрутирале. Тој бил син на татко Муслиман и мајка 

Христијанка (Марија) која до смртта не си ја променила верата.КОга се побунил Шкодранскиот Паша, тој на чело од 

голема бвоен единица поминал низ тој крај и тогаш купил место од некој Хритијанин (Ѓорѓе) во селото Лабуништа и 

донирал пари со кои на тоа место во селото Лабуништа е изградена Мехмед Али-Пашината џамија за што оставил и 

ферман кој денес се наоѓа во семејството Оџовци во селото. Потоа, во 1936 кралот Фарук знаејќи го своето потекло од 

Струга, испратил негов министер во Охрид со цел да го пронајде родното место на неговиот татко. Но поради погрешни 

информации кои ги добил од сопственикот на хотелот каде што одседнал, министерот не успеал во намерата да ги 

пронајде трагите на семејството на Али Паша. 

 

ЕЛАДЦИТЕ (ТН.ГРЦИ) НЕМАЛЕ ТОЧАЦИ НИКАКО АВИОНИ ЗА ДА ГИ БОМБАРДИРААТ МАКЕДОНЦИТЕ 

Во минато време еден Македонец со потекло од Егејскиот дел на Македонија кој работел и денес живее во 

Германија, а за мене инвестираше за потребите за нашата македонска Македонија и нејзините македонски 

Македонци, во „Македонско сонце“ се јави со напис со кого укажуваше дека НАТО била создадена само од 

државите кои ја делеле и делат Македонија. Тој сакаше само да укаже на еден доказ што нас ќе не чека. 

Бидејќи јас за „Македонско сонце“ станав неподобна личност, мноштво написи не беа објавени во весникот, 

а објавував само во прилепската „Македонска фаланга“, што на редакцијата срдечно и благодарам. 

Токму и затоа јас како неподобен за во „Македонска сонце“, само поради лични цели на двајца, жалам, јас 

не бев во состојба да допринесам во расправата водена од Нашинецот во Германија и лицето од весникот. 
Овој во весникот му држеше предавање на Нашинецот дека тој не ја познавал состојбата во однос на 

НАТО. Следи Нашинецот да му одговори, дека тој како дете од Егејскиот дел на Македонија кој тој дел на 

Македонија морал да го пребега со своето семејство со други наши Македонци најдобро знаел. Секој оној 

кој не верува на она што доживеале Македонците од Егејскиот дел на Македонија не би му препорачал да 

го доживее истото што го доживеал Нашинецот кој останал без ништо. Пак, јас не бев моќен за одговор. 

Бидејќи јас повеќе пати сум пишел на ФБ- страниците за страдањата на Македонците со напалм бомби, на 

Нашинецот од Германија и мене од истата личност ни беше одговорено, дека за нас Македонците било 

одлучувачки само со Европа и НАТО, значи, со САД, кои се истребуваат само за нивна добивка. Овде за 
мене најбитно беше што и мене ми се одговори дека не биле Европјаните со САД туку само Еладците, а за 

тоа имал докази нашиот оспорувач. Што тоа значи ? Ние двата до денес не сме научиле што да пишиме ! 
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Еве го мојот одговорот: Битола во 1830 година беше поголем град од Белград, а Атина беше само село во 

кое се изливаше изметот на селаните Атињани. Тоа село Атина со сите цркви во Елада беа само под една 

соборна црква, и тоа само под Св.Димитрија Битола, мој град, уништуван од ѕверови, за која се и би дал. 

Во Втората светска војна битолскиот Аеродром имаше дренажа, кој сосе дренажата се доуништува од 

ѕверови кои никогаш немале ни народна душа. Ваков аеродром немаше Скопје без историско значење, не 
дај боже селото Атина кое постепено стануваше главен град. Ама како ? Се што е градено во Атина, 100% 

било според нацртите во Минхен, а финансирале Баварците. Бидејќи нашиот народ велеше, сиромав како 

Грк- се мисли на Циган, се споредуваше, беден како Елада (тн.Грција). Следи Бизмарк и се заканил на 

Елада, ако таа си го врати долгот кој не и бил вратен на Баварија, таа ќе се прошири на Север. Што ова 

значи ? Само едно: изгубиле Русите, а добиле Баварците, а преку нив Елада дошла дури и во Македонија. 

Дали Елада со Атина имала важност, нека говори наводот од Хитлерова Германија, што од неа тогаш било 

познато. Најбитното за Македонија. По победата Хитлер имал предвидено да подигни само три гломазни 

споменици за германската победа. А каде требало тие да се подигнат, значи, воздигнат, само на три места: 
Варшава- Битола- Олимп. Варшава бил и останал полски главен град, а Битола и Олимп биле македонски. 

Следи се било само македонско, а ништо еладско.  

Пак, мојата Битола била главниот центар на Румелија, значи, Ром= Рим= Рум, а бидејќи имало договор 

меѓу  царското руско и австро-унгарско семество да не се возобнови Македонија, зашто ние се до денес 

страдаме, името Македонија било заменето со името на Рим и Римската Империја која завладеала со 

пропаста на Македонското Царство во 2 век п.н.е.  

Се наведе: „...сиромав како Грк- се мисли на Циган, се споредуваше, беден како Елада (тн.Грција)...“.  

Па жителите на Елада немале точаци, камо ли Еладците да ги бомбардираат Македонците од авиони. 

За потврда дека Елада немала авиони, еве го најбитниот доказ: Почнав со еден Нашинец во Германија, со 

потекло од Егејскиот дел на Македонија. Завршувам со втор Македонец од Егејскиот дел на Македонија, 

вреден човек, водач на „Агрохемизација“. Ова претпријатие имаше најголема флота на авиони, со свои 

погони низ СР (Р) Македонија, најголем во Битола. „Агрохемизација“ со својата флота ги заштитуваше 
посевите и нив ги ѓубреше не само во СФР Југославија туку и во Елада. Па каде беа авионите на Елада ? 

Никаде !  Зошто ? Елада беше најбедна до 1981 година, кога Елада во 1981 година ја прими Европа. Тој 

вреден човек имаше програма за во с.Живојно рудникот за камен ќумур да биде претворен во Фабрика за 

азотни ѓубрива, зашто имаше поставено директор со седиште во старата зграда до Стаклената, чиј татко 

беше мој професор итн. За лични цели вредниот Македонец беше сменет, потоа се беше уништено и 

оплачкано, а денес повеќе не се заштитуваат посевите... и шумите страдаат од инсекти и се друго. 

Следи заклучокот: Елада до 1981 година немале точаци. Ние Битолчани гледавме како нашите собраќа од 

Лерин доаѓаа со точаци, никако со коли... Па ние Битолчани нашите браќа Леринчани... ги сожалуваме... 

Па што ова значи ?  Тогаш, во 1980 година, немало никако авиони ! Кога Елада  во 1980 година немаше 
авиони,  таа не можела да го бомбардира нашиот народ по Втората светска војна кој под окупација живеел 

без прекин од 1913 година. Само тек тогаш во Егејскиот дел на Македонија беше донесе туѓиот цигански, 

извинете, индијскиот музички инстримент бузуки. 

Значи, Македонците биле бомбадирани со напалм бомби само од Европа, чија била профитната НАТО. 

Kako muslimanska vera zosto vo Turcija slabo ima gegi a vo Ukraina gi ima prilicno dosta. 

ДОПОЛНА: Од Македонија Само Македонска Отсекогаш- Засекогаш беше напишано Македонија само 

Македонска, обединета Македонија. Македонска држава: Претседател Нестор Огинар; Премиер Ристо 

Лавот; Министер за надворешни работи Каролина Ристевска; Министер за внатрешни работи Ванчо 

Александар Сехтански; За култура Ристо Ивановски; други министри Д-р Поповски; Тодор Петров за 

претседател 2014 и додадете Македонци од било каде на планетата, за да ја личи нашата земја 

Македонија... во Р.Македонија. 

Следат лица на кои тоа им се допаѓало- досега вкупно 10. 

Тони Киселковски: Се намножија негаторите нешто, Премиер има Македонија, избран од народ, не во 

нечија глава. 
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Каролина Ристевска: Кој ме напишал без мое знаење???! Ова е демек комплимент?!Гадно се лажете дека 

вака се брани и чува Македонија!!!! НАРОДОТ Е ТОЈ ШТО ИЗБИРА, А НЕ ФЕЈСБУК!!! 

Ристо Ивановски: Јас за наведеното ништо не знаев. Па само народот одлучува на избори. Народот да го 

водат само способни и високо обраовани кадри- пензионерите можат да бидат само советници, само ако 

на некој тие му се потребни итн. 

Светлана Симоноска: Епа на ФБ се може да се пиши. ФБ (хартија) трпи ама тоа не значи дека мора да се 

обвистини. Има разлика помеѓу ФБ и реалноста. Јас така мислам. 

 

МАКЕДОНЦИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ- РУСИТЕ ЗА СЛОВЕНИ СЕ ИЗЈАСНИЛЕ САМО ВО 860 ГОДИНА 

Во Р.Македонија се прифаќа европскиот став дека во Македонија имало преселби на Словени. Токму и 

заради ваквите Словени нас на Македонците ни преостанува во Светот да бидеме само Дојденци, и тоа 

како такви сме осудени- сме уништувачи на културата на Домородците, Елините, Илирите и што не друго. 

Во прилог се наведува дека Елада (тн.Грција) 100% била пелазгиска, што важело за Арбанија (тн.Албанија) 
- Албанија била само на Кавказ (Страбо). Овде се додаваат уште: Киевскиот Нестор (11- 12) пиши, Русите 

потекнале од Илирија, која била на Балканот. Пак, според Марин Барлети (16 век), Илирик бил северно од 

реката Дрим, а јужно бил Епир. Епир бил 100% македонски- името го добил според македонскиот крал Пир. 

Бидејќи Балканот бил 100% тн.словенски без да има инвазија на мајмунските Словени, овие 100% се лага. 

На таквата култура на Домородците битен бил јазикот. Следи нашите автори да ги прифатат ставовите на 

странски автори, кои за нив се водечки. Таквиот став бил дека Елините говореле старогрчки јазик, како 

спротивност на Илирите со својот илирски јазик, различен од хеленскиот. Па кои биле Елините ? Тие биле 
оние што нас словенските Македонци не навредуваат како Дојденци, Дивјаци неписмени итн. Истото се 

случува и со Илирите со својот илирски јазик кој немал врска со јазикот на Дојденците- Словените, кои ја 

присвојуваат македонскаата историја и се македонско, зашто се расправа во ООН, Европската Унија и 

нивната НАТО.  

Бидејќи ваква е состојбата, следи одговор: народот е еднорасен. Таков еднорасен народ останале сите 

денешни Македонци, како спротивност на Елините (тн.Грци) и Илирите (Албанците): во првите освен Белци 

(Пелазги) има и Индијци од 14- 15 век населени на Пелопонез, чиј музички инструмент е индијскиот бузуки. 

Во 20 век во Елада (тн.Грција) биле колонизирани Кавказци Православни чиј мајчин јазик бил турски; кај 
вторите Домородци биле Тоските= Шкиптарите, кои биле одродени Пелазги- поточно Македонци, а според 

Јустин, Македонците биле еден пелазгиски народ. Следи како Албанци во 19 век биле колонизирани околу 

1 милион Азијати меѓу Шар Планина и Врање (Ирби-Мекензи, Г.Вајганд, Шових), а со нив биле населени и 

Цигани- ние во Битола нив ги нарекувавме српски Цигани со коњски коли.... И замислете, Домордци биле и 

се прогласени Азијатите: кавказко- црноморските Албанци- Арнаути, Циганите на Пелопонез и Циганите 

меѓу Врање и Шар Планина, дури и Кавказците населени во Егејскиот дел на Македонија во 20 век. 

Ако се земе во предвид дека Елада со Атина биле пелазгиски=тн.словенски, а тн.старогрчки (коине) бил 

само Александријски Птоломејов јазик, и тоа од 300 г.п.н.е., Хелените и Илирите биле само Пелазги. 

Во што е проблемот ? Само нашата глупост, прифаќајќи ги непостоечките Словени- со непознато потекло. 

Во мојата книга Мавро Орбини (1601 год)- Словените само фалсификат“, која е на  www.brigien.com, се 
наведуваат повеќе извори според кои името Словени произлегло од слово. Затоа овде на ФБ- страниците 

има наслов: „Името Словени произлегло само според Слово- имало и Божјо слово“. За мене,ништо спорно. 

Според тн.византиски и руски извори може да се заклучи дека Словени произлегол само според слово. 

Токму за ова цел повеќе пати сум напишал, што се случи во прилог и во овој случај: „Словени, само според 

слово, а имало и Божјо Слово- Логос= Реч. види и Евангелие според Јован. Следи како Словени- само 

Русите први се изјаснале и тоа само во 860 година (Фотиј), никако порано“. 

Според други, „Името СлоВЕНИ било само поново име за древните ВЕНИ, Венети, Винди(ш), Вандали, 

Фени(чани) и т.н. - во зависност од јазичните особености на “словенскиот“ дијалект се менувало и името“.  

Овде се дополнува со самиот поим Венети, според германски извори Венеди. Следи за Гермамците не  е 

Венеција туку само Венедиг. Значи, само Венеди. Бидејќи именките се правеле со в-н-т, без н од Венед = 



 139 

Вед до веда, дури и индиски Веди, а според некои балкански автори од 19 век се говори дури за Словенски 

Веди, иако вакво нешто никогаш немало, туку само склавински Веди кои верувале и во склавинскиот Хорс, 

кој бил египетски Хорус и во Индија ведски Кришна. Иако името Венети= Венеди било во употреба не само 

во цела Европа со се Мала Азија се до со цела Индија, никој на тие простори не познавале некаков си поим 
Словени за тој поим и нивното слово да произлези од Венет- слоВЕНИ, што е наполно погрешно и штетно. 

Не само Ведите во Индија да не го познавале и никако употребувале таков поим, Македонците во Пакистан 

како Бриги никогаш не го слушнале поимот Словени, а за нив бил познат и зборот веда...вода итн. Со тоа 

што тие биле само машки остатоци од војската на Александар Македонски со тамошни жени, како што биле 

и Персијки, со свој јазик со денешна варварска= пелазгиска= тн.словенска основа, пелазгиски јазик бил 

јазик на белата раса. Прајазикот на Белците во прво лице еднина е со м (јас сум), второ лице с (ти си) и 
трето лице т (тој ет=ит). Дури бригиското дативното у во Индија (Ману, Меру, Зебу...). Бидејќи нашиот јазик 

е како прајазикот на белата (пелазгиската) раса, тн.словенски јазик бил прајазик од постледено доба. 

Токму на она Словен како слоВЕНИ следи:  Јас признавам „Само истогласно: рецка и слово. Следи слово, 

без вен туку само слово, види и Евангелие според Јован итн. Бидејќи Венети биле и Венецијанците со 

Венеција, што никој за Словени не ги признава-л, само слово, Божјо Слово и Логос= Реч. Па Русија била 

венетска, како што била Скадинавија итн.“ 

Следи дополна: „Црти и рецки... Зборот БАР значи “црта“, “рецка“... (пример : “БАР КОД) Името БАРБАРИ 

по таа логика значи “цртари-рецкари“...“. 

Меѓутоа: „Црти (руни) во кои има и тн.Кирилични слова кои биле во употреба на варварскиот јазик кој бил 

пелазгиски, види Херодот, а варвар=вар вар- в=б. Токму на тој пелазгиски јазик говорел и Платон“.  

На ова би додал, дека наводот „Зборот БАР значи “црта“, “рецка“... (пример : “БАР КОД) Името БАРБАРИ 

по таа логика значи “цртари-рецкари“...“. Токму тој нема никаква врска со било што заедничко со слово што 

важело за кај Сарматите. Се ова говори, секој сакајќи да допринесе, се изнесуваат ставови, кои се лични... 

Овде се повторува: руските автори се препишуваат за нападот на Цариград од страна на Русите, што го 

пиши Нестор и цариградскиот патријарх Фотиј. Меѓутоа, руските автори не ја наведуваат само реченицата 

во која стои, Русите за Словени се изјаснале само во 860 година (Фотиј). Зошто ? Затоашто Русите пишеле 

со рецки, токму и затоа Русите биле само „роцки народ“ или „роски народ“ со православен тн.византиски 

грб во кого бил внесен македонскиот светец св.Ѓорѓи, кој само во Бригија=Брзјакија постанал коњаник итн. 

Се заклучува, никогаш немало инвазија на мајмунските Словени туку македонска писменост според слово. 

Па време е да не дозволуваме да не прогласуваат Дојденци дури Азијатите: Цигани, Арнаути со Цигани и 

Кавказци која ни ја упропастија Македонија, од неа тие нас не протеруваат, крадат, убиваат, вадат органи... 

 

СО ИСТОРИСКА ВИСТИНА ВО БОРБА ПРОТИВ ДВОКОНТИНТАЛНИОТ ИСЛАМСКИ НАРОД АЛБАНЦИ 

На Балканот се живеел тежок живот под петвековното турско= исламско ропство. Единствена држава која 

се бореле против исламот била Русија. Следи таа во 19 век да ја води Кримската војна против исламската 

земја Турција. Со цел да не завладеела Русија, Англија се вклучила во борба против Русија, а во полза на 

Турција. Бидејќи Русите биле заостанати, нивните бродови се движеле со јарболски платна, а англиските 
бродови имале моторни погони. За да се спасат Русите од огромниот пораз, тие биле принудени да си ги 

потопат своите лаѓи кои го спречиле навлегувањето на англиските бродови длабоко на руска територија. 

Што станало со војната ? Русија ја изгубила војната, а неа ја добила Англија. Бидејќи Англичаните никогаш 

не ги интересирало христијанството туку само богатството, таа била виновник што исламот дури во 19 век 

останал моќен на Балканот. Што ова значи? Англија се откажала од православното население, се до денес. 

Па што потоа се случило ? Од Русите протераните Черкези, Татари... од кавказко- црноморските простори 

биле населени во Турција. Бидејќи тие како Албанци= Арнаути многу се множеле, плачкале и убивале, тие 
биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање, со кои се сакало да се раздвои првославното население. 

Со овој злостор врз православието на наведените простори, Албанците биле носители на сите зулуми и 

злостори, од кои се до денес нема завршеток, а тој ќе заврши кога нас православните ќе не нема. Овие 

Албанци се познати како Геги, а такви биле колонизирани во северна Арбанија (тн.Албанија)- Албанија 

била на Кавказ (Страбо). Токму Гегите вон Арбанија се 90%. Според Албанската академија, гегскиот јазик 
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се говорел вон Албанија, кој бил различен од на Тоските- овие вон Арбанија се само 10%- до денес Гегите 

со Тоските не се разбираат, не стапувале во бракови итн. Па ова е еден доказ за различно расно потекло. 

Бидејќи во Р.Македонија немало Албанци до 1780 година, тие биле колонизирани само од таа година, и тоа 

само како Муслимани= Турци. Нивните имоти во Р.Македонија биле само оплачкани православни имоти, за 

кои тие немаат никаков доказ за сопственоста, како што немаат ниту исламските објекти врз православни.  

Со злосторот се продолжува, а нив кои ги подржува ? Само Англија со англиска САД и нивната НАТО ! Па 

тие создале дури втора исламска земја Косово на најправославни простори. Бидејќи Албанците се битни и 
најголеми сојузници на исламот, а нив ги подржува Европа со САД, чеда на непријателот Ватикан, гробар 

на православните од 1071 година, нас ни преостанува само едно: самоодрбана од злосторот на Албанците 

што тие со векови безпрекин го вршат врз нас православните. Значи, сите само во заедничка одбрана. 

Како ние треба да се бориме против ова зло, Албанците, кои го загрозуваат христијанскиот живот ? Само 

со ширење на вистината, дека Албанците се 100% колонисти вон Арбанија. Па тие како такви, овде нема 

што да бараат, затоашто тие вон Арбанија останале само исламски зулумџии, ништо друго и ништо инаку. 

Иако тие 100% се колонисти, самите се прогласуваат Домородци на Балканот, а ние Православните сме 

биле Словени- Дојденци. Овде не се говори за Словени, туку дека Албанците вон Арбанија 100% биле и се 

само колонисти, и тоа 90% Азијати (Геги) и 10% Балканци (Тоски). Бидејќи тие такви биле нема што овде да 

бараат- оној што ги донесе, тој назад да си ги врати, само така конечно ќе се спаси православниот Балкан. 

Пак, што ние сме биле Словени, со нив нема проблем, затоашто сите тие, или 100%, останале Белци. Меѓу 

тоа, од Арнаутите= Гегите мноштво имаат монголски одлики, неспоиво со Словените- 100% Белци. Во тие 

монголски одлики се: монголски традиции и обичаи, изглед, ДНК блискост со на Кавказието и Црноморието, 

повисок удел на монголската крвна група В, мешаната меѓу Белци (Словени) и Монголи (Черкези, Татари..., 

според Г.Вајган со сооднос 1/6 Татари и 5/6 Черкези)..., на Балканот ја донеле монголската овца со долга 

опашка кај косовскиот сој на расата праменка, монголскиот ген на коњ, во 19 век им служеле на Османите 

како акинџии- монголски лесни коњички одреди итн., итн. 

Што треба да се прави ? Обратно што Албанците нас ни го прават: Албанците како Илири биле Домородци, 
а ние како Словени- Дојденци ! Секако, досега ниеден автор не навел дека Илирите биле Монголи. Следи 

моја препорака: секој Албанец кој тврди дека ние сме Дојденци, а тие Илири, нека си се види во огледало. 

Бидејќи се тие православно оплачкале, избркале, поубиле..., ние ќе им го дадеме највидливото огледало. 

Завршувајќи го написов,ние Домордците тн.Словени сме обврзани кон себе ова секаде да го разгласуваме, 

истакнуваме итн., и треба да недозволуваме тие нас да ни кажуваат, кои сме, што сме и зошто сме. Бидејќи 

ние сме на своето, треба Турција со Европа и САД со нивната НАТО, чеда на Ватикан, да си го разрешат 

проблемот со Албанците, кои за домородните Православни на Балканот се само едно: гробари, убијци и тн.  

Како прв чекор е овој ! Бидејќи Албанците се само наши кодоши, Македонците со своите претставници, 

итно треба да им однесеме протест на сите амбасади кои ги има во Скопје, што го подржуваат најголемото 

зло на православниот Балкан, а тоа за 100% муслимански= турски колонисти, сите Албанци, а 90% Азијати. 

ДОПОЛНА: За секојдневен очевиден пример за кавказко- црноморското потекло на Арнаутите=Гегите доказ 

било/е белото капче, на македонски кече- кечава волна. Тоа воглавно се носи вон Арбанија, на просторите 

на Македонија, Србија и Црна Гора. Па токму на тие простори биле населени Арнаутите, чие јадро било на 

просторите меѓу Шар Планина и Врање. Ова е во спротивност во Арбанија, а во неа јужните Тоски за оние 

на север Гегите велеле и велат дека тие биле Дивјаци. Токму и затоа тие меѓу себе војувале за Арбанија 

да ја поделат, што го спречиле Италија и Австрија, творци на Албанија- создавачи на први албански школи. 

И Херодот ги споменува уште порано како едно од персиските племиња. Ја опишува и нивната носија : капи од ТВРД 

ФИЛЦ (кече) и широки чакшири - кирбасии. 

 

БЕЗ ЕЛАДСКИ НАРОД, НИКАКО СРПСКИ И БУГАРСКИ, ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ АРБАНСКИ=ТН.АЛБАНСКИ 

Кај Р.Вилкинсон- Ливерпул (1951) „Картите и политиката“, македонско издание од Македонска книга- 

Скопје,1992, во глава II, страна 42, е насловот- „Турци, Грци и Илири, 1730- 1840: „Europa Polyglotta, 1730“. 
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„Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчините јазици на модерна Европа беше направен на 

малата карта, издадена во Нирнберг во 1730. Анонимниот автор...Па на Балканот, јужно од Дунав, тој 

препознава само три јазични групи турска, грчка и една друга што ја опишува како Illiri- co Slavonica“. 

На Балканот се гледаат само верски и црковни народи: Турци= Муслимани со арапски јазик, Грци- 

припадници на Царигрaдската патријаршија со македонскиот јазик коине (тн.старо-грчки) и Илири само со 

македонскиот црковно словенски јазик. Па каде биле балканските народи ? Никаде- такви никогаш немало.  

Се поставува прашањето, зошто овде стои коине и црковно- словенски јазик ? Па токму бидејќи картата 
била од 1730 година, а ненадлежниот султан по налог на католички Рим и Виена, во 1767 година, ја укинал 

Охридската архиепископија со нејзината ќерка Пеќка црква, што важело и за Трновската црква, од 1767 

година имало само Грци- припадници на Цариградската патријаршија. Со ова се потврдува, историски 

немало било какви посебни балкански народи- тие се лага. Следи само поради лаги следеле само војни. 

Стр. 43: “Illiri- co- Slavonica. Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со 

терминот илиро- словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Балканот, туку се 

протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Русија. Со продирањето на Унгарците се 
поделила на два дела. Јужните делови и се протегале од планината Шар до Коринтиа и Сирија, а од 

картата се претставува дека на тоа подрачје се зборувало како илирски така и словенски. Па ниту 

Албанците, како такви, ниту Србите, ниту пак Бугарите, а уште помалку Романците, на картата не се 

претставени на некој особен начин“. 

Се заклучува, немало било какви посебни народи Романци, Еладци, Срби, Бугари и Арбани= тн.Албанци. 

Бидејќи се говори за Илири и Албанци, овде се дополнува: Киевскиот Нестор (11- 12) пиши, Русите 

потекнале од Илирија, која била на Балканот. Пак, според Марин Барлети (16 век), Илирик бил северно од 

реката Дрим, а јужно бил Епир. Епир бил 100% македонски- името го добил според македонскиот крал Пир.  

Вилкинсон пиши: „Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчините јазици на модерна Европа 
беше направен на малата карта, издадена во Нирнберг во 1730. Анонимниот автор...Па на Балканот, јужно 

од Дунав, тој препознава само три јазични групи турска, грчка и една друга што ја опишува како Illiri- co 

Slavonica“. Виенската канцеларија како Илири ги сметала сите оние кои говореле пелазгиски= тн.словенски 

јазик. Следел и Напалеон Бонапарта, кој ја создал и провинцијата Илирија, во која влегувале Словенија и 

Хрватска. Дури во Illiri- co Slavonica “се протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и 

Русија“. Се заклучува: пелазгиски= тн.словенски јазик, кој според авторот бил илирски јазик- ништо спорно. 

Бидејќи арбанскиот јазик не бил јазик на еден народ туку на четири, тој не можел да биде илирски јазик. 

Илирски бил само нашиот тн.словенски, а и поимот Илири постанал синоним на Словени. Според Г.Мајер, 

албанскиот јазик имал зборови на грчки, романски, словенски и татаро- турски јазик. Значи, јазик лакрдија. 

Според Вотсон, романскиот бил латинизиран словенски јазик- во Романија службен јазик бил црковно- 

словенскиот. Пак, за Унгарија, Вотсон вели: во Унгарија 5% било унгарско население. Што ова значи ? 95% 

во Унгарија говореле илирски= тн.словенски јазик, а Унгарија со Романија биле тн.Домовина на тн.Словени. 

Бидејќи од време на Филип Македонски Македонија како држава била до реката Дунав, што со Цојне само 

од 1808 година со името Балкан се дошло до Балканско Полустрово, а имало српско предание препеано на 

модерен српски јазик, во кое Белград и Смедерево биле во Македонија, сите тн.Балканци биле Македонци. 

Со тоа што само Македонија како држава постоела, а до денес само македонското се доистребува,се гледа 

каков заговор постои врз се македонско и македонското православие кое Ватикан без прекин го истребува 

од 1071 година, што продолжува се до денес со неговите европски држава со нивната САД, сите заеднички 

и братски со воената профитна организација НАТО. Време е да се опаметат Македонците и нивните браќа. 

 

ТРИ МАКЕДОНСКИ СТАВА ЗА ПОТЕКЛОТО НА МАКЕДОНЦИТЕ 

За потеклото на Македонците постојат три македонски групи, кои до денес се уште не се всогласиле за 

потеклото на Македонците. Со ваквите три става за истите денешни Македонци никако не ни се потребни 

надворешни непријатели, македонските автори се доволни за самоубиство на македонското во ООН итн. 

Според првата група македонски автори, ние Македонците сме биле само Словени. Следи ако би имало 

некој народ Словени, тој би морал да го познава Херодот. Меѓутоа, тој не познавал никакви живисуштества 
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Словени, затоашто такви никогаш и не постоеле. Истото важело и со Прокопиј- тој никаде не забележал 

било какви Дивјаци Словени. Следи сите автори кои пишат дека Прокопиј познавал Словени, сите тие се 

само лажговци. Ова било само поради тоа што Прокопиј пиши само за Склавини. Склавините Римјаните до 

5 век не познавале, а тие на Балканот се појавиле дури само во 6 век. Пак, склава означувло област. Затоа 
Склавините биле Повеќебожци со својот склавински бог Хорс, кој бил истоветен со египетскиот бог Хорус и 

ведскиот Кришна во Индија. Само од нив произлегол христијанскиот Исус. Значи, Словените биле/се лага. 

Па во што е збрката ? Според мене, историски би морало да се разликуваат тн.Словени (Анти, Венети и 

Склавини) и Словени според слово, а имало и Божјо Слово. Значи, само Анти= Анти, Венети= Венети, 

Склавини= Склавини и Словени= Словени. Тие поимски меѓусебно немаат ништо заедничко. Бидејќи 

Антите и Венетите биле само со балканско- малоазиско потекло, тие биле само Домородци на Балканот. И 

затоа тие со балканско потекло никако не вршеле преселби преку реката Дунав на Балканот. 

Склавините Римјаните до 5 век нова ера не ги познавале. Па што ова значи ? Нив не ги познавале Херодот 

(5 век п.н.е.). Се заклучува, историски никогаш немало било какви Склавини за тие да би постоеле пред 5 
век нова ера. Уште е поважно, што не само Херодот и Прокоп не познавал никакви Словени. Што ова значи 

? Склавините и Словените како народ никогаш и не постоеле, а Антите и Венетите биле Балканци. Бидејќи 

Склавините се појавиле и на Балканот само во 6 век н.е., се е јасно: на Балканот немало било какви 

живисуштества Склавини. За потврда дека ваква била состојбата, германски... автори пишат, Словените 

немале познато потекло. Замислете, на најбројните тн.Словени да не им се знае потеклото, а се пиши за 

европски народи кои во старата ера не биле познати, говори само едно: тн.Словени станале политички за 
тие да се доодродат, и преминат како Германци... Грци ...  Арбаните= тн.Албанци... Еладците (тн.Грци) и 

Арбаните 100% биле одродени Пелазги= тн.Словени.  

Па што тогаш биле тн.Словени ? Нека говори Апостол Бонифациј (8 век). Токму тој само тн.Словени ги 

христијанизирал. Тој ги наведува нивните традиции. Знаете што тој напишал ? Според него, тие имале 

само тракиски традиции, а Траките биле само едно: само Балканци. Што напишал Херодот ? Траките се 

најбројни после Индијците. Па кои денес во Европа се најбројни ? Само едни- тн.Словени. Па што биле 

тн.Словени ? Само Повеќебожци ништо друго, а Франките Христијани. Значи, овде ништо не е спорно: 
тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) биле само Повеќебожци и имале само балканско потекло. Секако, 

овие не биле било какви Словени, според слово, а имало Божјо Слово, и Логос= Реч= Збор итн.  

Уште не се сложни за Словени: според едни Словени биле Антите, Вентите и Склавините. Дури за сите тие 

тн.Словени се говори за Венеди, но никаде ги нема Словени според слово. Први за Словени се изјаснале 

само Русите. Токму за Русите, кој прв пиши, кога тие за првпат за Словени се изјаснале, бил само еден- 

цариградскиот патријарх Фотиј. А кога тоа било ? Само во 860 година ! Па кога тоа следело ? Само по 

тајната мисија на Солунските Браќа, Константин и Методиј, кои тајно во Русија го ширеле христијанството. 

Тогаш тие таму го однеле Александриското Птоломејово коинско (тн.старогрчко) писмо, и затоа тие само 
потоа се изјаснале за Словени. Следи Словени било само според слово, а имало и Божјо Слово. Па што 

Русите пред тоа биле ? Само „ роцки народ“ или „роски народ“. Зошто ? Затоашто тие пишеле само со 

рецки, кои биле руни. Со руни пишеле тн.несловенски Етрурци. Тие како Русите го имале богот Перун... 

Бидејќи Русија била Венеа, а според некои наши автори, Словен произлегол од Венетите, со Русите се 

потврдува, поимот Словен никогаш немал било каква врска со Венети, според СЛОвен- ништо заедничко. 

Ако тоа би имало врска со Венетите, Русите би биле Словени уште во 1  век н.е., што никогаш и не се 

случило. Сите оние кои поимот Словени го изведуваат од Венети, се во заблуда. Еве друг доказ: Венеција 

била само венетска, но никогаш словенска. Со Венетите се прават збрки. Исто било и со Илирите- Русите. 

Киевскиот Нестор (11- 12) пиши, Русите потекнале од Илирија, која била на Балканот. Пак, според Марин 
Барлети (16 век), Илирик бил северно од реката Дрим, а јужно бил Епир. Епир бил 100% македонски- името 

го добил според македонскиот крал Пир.  Вилкинсон пиши: „Еден од првите обиди да се прикаже ширењето 

на мајчините јазици на модерна Европа беше направен на малата карта, издадена во Нирнберг во 1730. 

Анонимниот автор...Па на Балканот, јужно од Дунав, тој препознава само три јазични групи турска, грчка и 

една друга што ја опишува како Illiri- co Slavonica“. Виенската канцеларија како Илири ги сметала сите оние 

кои говореле пелазгиски= тн.словенски јазик. Следел и Напалеон Бонапарта, кој ја создал и провинцијата 
Илирија, во која влегувале Словенија и Хрватска. Дури во Illiri- co Slavonica “се протегала од Јадранско 
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Море, на североисток, па се до Полска и Русија“. Следи заклучокот: пелазгиски= тн.словенски јазик. Токму 

и затоа поимот Словени станал синоним на Илири. 

Втората група нашето потекло го поврзува со антички Македонци. Бидејќи во Македонија имало наезди на 

Монголи со крвната група В, а кај денешните Македонци уделот на монголската крвна група се совпаѓа со 

онаа на Евопјаните, монголското влијание било малкубројно. Ова се потврдува и со доказот што денес во 
Македонија Македонците немаат никакви монголски одлики, а нивните традиции останале само од оние на 

античките Македонци. И затоа во целиот 19 век Македонците си ги славеле Орфеј, Филип, Александар, 

Букефал ... Словените не ги познаваат Македонците во Пакистан, а тие како Бриги имаат бригиски градежи 

и се друго. Во прилог се наведува и Австриецот Хан (1865). Тој во варошот Охрид Варошаните Охриѓани ги 

запрашал, дали тие биле Словени. Тие одговориле: Тие не биле Словени. Со повторени лаги следните 100 

години нема Охриѓанец и Македонец кој не е Словен- само до кога нас Македонците ќе не лажат?  

Секако, најпаметните се за „мешанци“ Македонци и Словени. Па како дошла таа мешавина ? Од некаде си 

дошле нивните Словени и во Македонија ги нашле Македонците. И што тие направиле ? Се извинувам- 
само  едно: само групен секс, што се било на екс, и се дошло до овој комплекс, од кого никој не може да не 

излече... На ваквите автори им порачувам, тие до денес не кажале што ние Македонците имаме словенско 

од Европа, која во ледено доба со траење од 0,5- 1,0 милион години била населена со неандетртал- тој бил 

мајмун. Черепот на сите мајмуни е на одраснат цицач, а на човекот фетален.До денес нема меѓупроизвод... 

За да се говори за Словени и Германи, тоа мора да се поврзе со пан-словенизмот и пан-германизмот. Овде 

е најбитен само пан-словенизмот дело на Русите и за руските потреби. Токму и затоа овде се повторува за 

Русите кога тие за првпат се изјаснале за Словени, што во повеќе мои книги го пишувам, а и овде во ФБ-от: 

тие прво пишеле со рецки и биле само Рецкари. Потоа само по Солунските Браќа се изјаснале за Словени. 

 

ЦРКОВНО- СЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО ЕДНО: ИСТОЧНО- РОМЕЈСКИ ЈАЗИК 

На 20.03.2015 беше објавен напис на ФБ- страницата, пренесен од весник. Написот е назначен како: 

„Ексклузивно: Македонија во европската наука пред втората светска војна“. 

Написот го носи насловот: „Старословенскиот јазик не потекнува од Бугарија“.  

Овде се пренесува само последниот поднаслов: „За Русија старословенски- за Бугарија старобугарски ! ?“ 

„Во втората половина на XIX век се појавуваат првите старословенски граматики, хрестоматии и речници. 

Тие излегуваат на руски, француски и германски јазик. Во француското издание е општо, термините како 

црковно- словенски или старословенски јазик. Во француското издание е општо прифатено le vieux Slave. 

Во германскиот се јавува Kirchenslavisch, но исто така, Altbulgarisch и тоа кај Лескин (шест изданија од 1871 
до 1922). Од Лескин овој назив го презеде Полјакот С. Слоњски, кој студираше кај него во Лајпциг 

(staroslowanski (starobulgarski) ), но кај другите полски автори се употребува терминот staroslawianski или 

staro- cerkiewno- slowianski. Терминот старословенски е прифатен во чешкиот и во хрватскиот јазик 

(staroslavenski), како и во другите словенски јазици. ‘Како што се гледа, терминот ‘старобулгарски език’, 

воведен официјално во Бугарија, потекнува од германскиот славист Аугуст Лескин (1840- 1916). Тој се 

употребува и во наше време од некои западноевропски (главно германскијазични) лингвисти, како на пр. 

Ото Кронштајнер или Рудолф Ајцетмилер’, вели професор д- р Влоџимјеж Пјанка“ . 

Се наведе: „...терминот ‘старобулгарски език’, воведен официјално во Бугарија, потекнува од германскиот 

славист Аугуст Лескин (1840- 1916)...“. 

Следи поимот „старобулгарски език“ бил политички, а Бугарија како држава била само од 1908 година. 

Се истакна последниот поднаслов: „За Русија старословенски- за Бугарија старобугарски ! ?“ 

Што значи ова ? Само самоуништување на старобугарското со староруското. Ако кон ова би се додало и 

она што српските автори пишат за старосрпско, циркузијадата е уште поголема. Па нека одлучи ждрепката. 

Па во што е работата ? Овде не се работи за руски, српски и бугарски народ, наведено по редослед- прво 

руско, па српско и последно бугарско никако обратно, затоашто за да биде јазикот црковен, Русите со 

Србите и Бугарите морале да имаат своја црква.  
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Меѓутоа, состојбата била обратна, а таа била само една: имало само една правослвна црква, таа била 

само Македонската, која била само Апостолова Павлова, со првата Христијанка Лидија итн. Бидејќи Павле 

го проповедал Исус, кој бил само ведски Кришна во Индија и египетски Хорус, а од 6 век дури склавински= 

тн.словенски Хорс, на Балканот ништо ново не било донесено. Исус бил само Кришна/Хорус/Хорс и тоа 
како обединителот Александар Македонски и развиениот Стоицизам без ропство со свој највисок дострел 

во македонската после Александровата Александрија.  

Секако, Апостол Павле се откажал од палестинската Семирамида, која била Вавилонска Курва- според 

Херодот, секое женско чедо кое стапува во брак, првиот однос ќе морала да го има само како курва, никако 

инаку- таа одела во храмот на Семирамида и чекала некој непознат маж неа да и фрли пари вскут, со него 

да има прв однос...Токму затоа Богородица е само Бригијка, види во македонски- бригиски цркви (Охрид...). 

Со ренесансата Католичката црква се откажала од Македонката и ја прифатиле Семирамида- проститутка. 

Апостол Павле како христијански јазик го зел Александријскиот Птоломејов јазик коине (тн.старогрчки), а тој 

не го познавал атинскиот службен јазик. Бидејќи коине не бил еладски (тн.грчки) јазик, тој бил македонски. 

На власт доаѓа Ромеецот Јустинијан, со потекло од Скопско- Македонија, кој е и првиот христијански цар на 
целото Римско (Ромејско) Царство. Бидејќи Апостол Павле ја создал Македонската Црква, таа прераснала 

во Јустинијана, и конечно Охридска архиепископија. Јустинијан на насилнички начин ја создал Цариградска 

патријаршија. Бидејќи нејзин создавач не бил Апостол, имало судири меѓу Рим и Цариград. 

Со тоа што Ромејците биле во судир со Исламот и Персија, тие биле ослабени. Токму и затоа тие биле 

принудени да ја признат држава Булгарија, изигрувајќи ги Татарите со својот татарски- чувашки јазик. Тие 

го признале царот, а поглаварот на црквата го поставиле под цариградскиот патријарх. Всушност, Цариград 

не го признал бугарското царство. Охридската архиепископија била самостојна- нејзиниот архиепископ бил 

директно под царот во Цариград, што важело и за цариградскиот патријарх. Значи, Охридска црква имало. 

Руската црква била само наследство на Ромејското Царство, а во неа имало само две признаети цркви: 

царската Цариградска патријаршија и народната Охридска архиепископија. Ова било пред/по Цар Самуил. 

Православното царство го водела македонска династија, со која имало и македонска ренесанса. Таа го 
задолжила Ромеецот со потекло од Македонија Константин Филозоф тој да го рефирмира македонскиот 

православен коине, затоашто народот јазикот не го познавал, а тој говорел само на склавински јазик- тој 

бил варварски= пелагиски= тн.словенски на кого била пишана Илијада (Пасоф) и говорел Платон. Бидејќи 

говорот бил Солунски, а Солун бил во Македонија, јазикот бил само македонски- црковно словенски. Ова 

било повод, царскиот двор да го исклучим коине од Русија, а да остане само црковно-словенски јазик. (Д. 

Оболенски). Што ова значи ? Црковно- словенскиот јазик како македонски бил само Источноромејски јазик. 

Се поделило Царството на: Источно и Западно Римско (Ромејско) Царство. Па одма следат војни против 

македонското православие, и тоа од 1071  година, што без прекин трае се до денес- без свој завршеток. 

Како што ненадлежниот Рим се мешал во православието, што почнало со Цар Самуил, истото се случило и 
за време на крстоносните војни- дело на Ватикан, а тогаш немало цар во Цариград со свој патријарх. Па и 

затоа неканонски била отцепена Пеќката црква... Кога дошле на власт Османите, а тие биле Комнени што 

самиот го признал и Мехмед II, а тие биле Македонци (Ланге- според тн.византуски извори), тие Пеќката 

црква и ја вратиле назад на Охридската архиепископија. Па без ништо било што српско. 

Следи заклучок: бидејќи православието со Богородица било македонско, јазикот црковно- словенски бил со 

македонски говор од солунско, се било македонско, а Македонија била составен дел на Источното Римско 

Царство. Тоа владеело до реката Дунав- има српско предание: Белград и Смедерево биле во Македонија. 

Самиот поим булгар означува народ: булгар= вулгар= волгар= волг ар; волг= волк= Volk= фолк= полк-а или 

Бургас од бург=булг... Па поимот имал општо значење за народ- Татарите биле наречени само Булгар-и. 

Кога Василиј II Македонски го поразил сојузникот на Рим- Царот Самуол, во чии редови имало војници 
богомили, тој создал македонска тема Булгарија со центар Скопја, а во тн.стара Булгарија Паристриниот и 

Пардунавон. Значи, од општи поими не произлегуваат никакви народи- булгарски народ од 1908 година... 

 

КАДЕ БИЛ МАНУ ЗА СТАРОМАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ? 
 



 145 

ЕКСКЛУЗИВНО: МАКЕДОНИЈА ВО ЕВРОПСКАТА НАУКА ПРЕД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА 

Старословенскиот јазик не потекнува од Бугарија 

Македонија е присутна во европската наука многу години пред формирањето на државите по Втората 
светска војна. Дел од фактите, кои се од огромно значење за нас, наскоро ќе бидат печатени од 
МАНУ, во делото "Откривање и проучување на Македонија во европската наука до формирање на 
македонските државни институции". ВЕЧЕР ексклузивно пренесува дел од книгата што ќе се појави 
следната година, преку презентациите на научниците присутни на истоимениот меѓународен собир 
Оспорување на македонската теорија како долгогодишна официјална политика на повоената 
Бугарија, и потеклото на старомакедонскиот јазик се темите за кои говори и професорот д-р 
Влјоџимјеж Пјанка од Варшава. 
Мјечислав Малецки, првиот полски македонист, во својата незавршена книга за најстариот словенски 
книжевен јазик (1947 г.) подвлекува дека до почетокот на ХIХ век не се чувствувала потребата 
старословенскиот јазик, како и во кирило-методиевата доба, да се нарече поинаку отколку словенски. 
Тој генетски не бил поврзуван со бугарскиот јазик, како што се случи тоа при крајот на тој век, вели 
професорот Пјанка. Тој ја коментира и грешката на чешкиот филолог Јозеф Добровски, кој се смета 
за татко на славистиката. - Во 1822 г. Добровски изрази мислење дека старословенскиот јазик 
потекнувал од Бугарија (или од бугарско-македонско-српско наречје"). Меѓутоа тој немаше уште 
доволни знаења за тоа, бидејќи тогаш немаше уште ниту дијалектолошки испитувања, ниту доволни 
познавања од историјата на словенските јазици, а покрај тоа тој ги поистоветуваше предците на 
Србите со Прасловените, тврди полскиот професор, кој, како и многу научници, обрнува внимание и 
на книгите од Словенецот Облак и Малецки од Полска. "Македонската теорија, конечно, се потврди 
со објавувањето на двете студии од македонската дијалектологија. Авторот на првата (издадена 
посмртно) беше Словенецот Ватрослав Облак (Macedonische Studien - посмртно 1896 г., македонски 
превод: "Македонски студии", 1994 г.), а на втората Полјакот Мјечислав Малецки (Dwiegwary 
macedonskie (Suche i Wysoka), И дел 1932 г., II дел 1934г.), вели Пјанка. 
Тој дава осврт и на политичкиот фактор во лингвистиката, кој, како што вели, трае и денес. "Пред 
повеќе од два века пред славистичката наука се постави прашањето за потеклото на 
старословенскиот јазик. Најголемиот дел од словенското население живееше тогаш, покрај малку 
достапната за европските научници Турција, во Русија и во многуте други германскојазични држави, 
од кои најголеми беа Австрија и Прусија, за кои земјите населени со словенските народи беа од 
голем политички интерес. Политичкиот фактор (од различни побуди и интереси) влијае врз оваа 
научна дисциплина се до нашето време", коментира Пјанка. 
Оспорувањето на Македонската теорија од Бугарија  
- И кога беше веќе утврдено дека основата на старословенскиот јазик е солунскиот говор, 
непризнавањето на постоењето на македонскиот јазик како посебен словенски јазик пречеше 
еднозначно да се уточни потеклото на старословенскиот јазик. Состојбата се промени по 
прогласувањето на македонскиот јазик како официјален јазик на Македонија во состав на Југославија 
во 1945 година. Меѓутоа оспорувањето на македонската теорија долги години беше официјална 
политика на повоената Бугарија, објаснува професор Пјанка. 
За Русија старословенски - за Бугарија староблгарски!? 
Во втората половина на ХIХ век се појавуваат првите старословенски граматики, хрестоматии и 
речници. Тие излегуваат на руски, француски и германски јазик. Руските научници се служат со 
термините како црковно-словенски или старословенски јазик. Во француските изданија е општо 
прифатено le vieux Slave. Во германскиот се јавува Kirchenslavisch, Altkirchenslavisch, но исто така 
Altbulgarisch и тоа кај А. Лескин (шест изданија од 1871 до 1922). Од Лескин овој назив го презеде 
Полјакот С. Слоњски, кој студираше кај него во Лајпциг (staroslowianski (starobulgarski)), но кај другите 
полски автори се употребуваа термините staroslowianski или staro-cerkiewno-slowianski. Терминот 
старословенски е прифатен во чешкиот и во хрватскиот јазик (staroslavenski), како и во другите 
словенски јазици. "Како што се гледа, терминот "староблгарски език", воведен официјално во 
Бугарија, потекнува од германскиот славист Аугуст Лескин (1840-1916). Тој се употребува и во наше 
време од некои западноевропски (главно германскојазични) лингвисти, како на пр. Ото Кронштајнер 
или Рудолф Ајцетмилер", вели професор д-р Влоџимјеж Пјанка. 
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Се наведе: „Дел од фактите, кои се од огромно значење за нас, наскоро ќе бидат печатени од МАНУ, 
во делото ‘Откривање и проучување на Македонија во европската наука до формирање на 
македонските државни институции’ “. 
Бидејќи МАНУ не е создадена вчера, за таа дури сега да издаде книга за старомакедонскиот јазик, а 
соседите го искривуваат „потеклото на старомакедонскиот јазик“ и него го присвојуваат, што МАНУ си 
работел ? Само за многу нешта за мани таа нашиот народ си го мана- уште тој нас да не (до)мани... 
Ако се земе во предвид дека нашата историја ја прогласила Бугарија за бугарска, а нашиот народ за 
бугарски, и се негово за бугарско, МАНУ никаде го нема тој да објасни дека поимот булгар, србин и 
арбан не се називи за етничко потекло туку поими со општо значење: булгар - л = бугар, спореди со 
Бугарит, кој само се бугарит- трето лице еднина на бригиски= брзјачки ит= ет. Зошто ова име било 
само вака ? Па сите ридчести предели како слабоплодни се угарат- се остават да се одморат.  
Следи самиот поим да означува само селанец. Бидејќи од 1767 година беше укината Охридската 
архиепископија, оттогаш имало само Грци. Грците биле припадници на Цариградската патријаршија, 
а неа ја создал Римјанинот (Ромеецот) од Скопско Јустинијан. Припадниците= Грците за Булгарите 
велеле глупи, тупоглави итн. Па ако поимот Булгар означувал етнички народ Булгари, а народот не 
може-л да биде глуп, тупоглав итн., тој се однесувал само на селанец наспроти граѓанин. Во прилог 
се наведува дури и Отец Паисиј, чие дело било пред да се укини Охридската црква- тој рекол: Зошто 
се срамиш Булгарине да се наречеш Булгарин. 
Бидејќи народот бил селски, кој создавал услови за исхрана, облека итн., поим булгар означувал и 
народ: Булгар= булг ар; булг= вулг= волг= волк= Volk= фолк= полк= полка. Следи полкот е мноштво 
луѓе (народ), а полката е народна музика. Или бугарскиот Бургас= бург ас. Бидејќи р= л, е само булг. 
Поимот Срби никогаш немало етничко значење туку само срб= срп. Секаде каде што имало равници 
имало Срби. Ова било само поради тоа што равниците се житници. Следи во македонското народно 
творештво Македонците на Србите им ја пцуеле жетварската мајка, што Србните тоа не го знаеле. 
Па не може да бидат Србите еден те ист народ, кога Срби имало кај Балтичко Море и германските 
простори, на Балканот, Сирија, Египет итн. Дури Срби биле Лутер- таткото на германскиот јазик и 
Бизмарк обединителот на Германците, кои биле мноштво Срби итн. 
Албанија била на Кавказ, а на Балканот Арбанија, од Арбан= ар (ор-ора-ораница) бан- земјоделец. 
Русин од рус, поим кој руски ништо не значи, кој до денес е македонски: рус- делимичен албинизам. 
Па од каде била изведен рус ? Само од рецки- со рецки пишеле Русите. Следи тие биле Рецкари. 
Или поточно „роцки народ“- „роски народ“. Значи, роски но не руски. Ова е повод рус да се поврзува 
дури и со Шведска, како Викинзи= Варјази, кои се рабирале со Русите (Велс). Па кои биле Викинзите? 
Нивниот симбол биле роговите на нашата буша- краткорогово говедо. На врвот на лаѓата имало тело 
на змија со глава на лав. Само бригиско- македонски симбол: змија бригиска, а лавот македонски итн. 
Убаво е што МАНУ се зафаќа со се она што било работено во Русија со македонската колонија и 
нашиот јазик. Меѓутоа, МАНУ никаде го нема за првиот Буквар на Балканот пишан на мајчин јазик ? 
Па чиј бил тој ? Само на Македонецот Марко Тодорович, напишан во Виена 1792 година, и тоа пред 
Вук Караџиќ. Македонскиот говор беше од Разлог- ако не се лажам Разлог бил и е само македонски. 
За да го потсетам МАНУ кој сум јас. Јас сум втор Македонец по великанот Григор Прличев, кој самиот 
напиша книга за Македонецот Георг Кастриотис- тн.Скендербег. Книгата имаше две иданија. Токму 
таа беше напишана според еден скиптарски автор Сабри Годо, чија книга во Тирана беше преведена 
на германски, а книгата беше позајмена од библиотека во Берлин. Место јас да бидам почитуван како 
човек, а не како автор, Вашата бандитска установа ме постави на дневен ред, и мене ме прогласи за 
лаик, неспоиво со било каква установа, а никако МАНУ. Тогаш старците со една нога вгроб во МАНУ 
со албанските автори од Албанија, л=р, и Косово го прогласивте Ѓорѓија само за Албанец, без да 
кажат дали тој бил Арбанец Белец или Арнаут Монгол. Следи според нив, Илири станале Монголи. 
Проклети да сте изроди на македонскиот род од кој до последна капка македонска крв исцицавте ! 
Risto Ivanovski Бидејќи според оставштината на Ѓорѓи Кастриот се било само на наш јазик, ништо на арбански= 

тн.албански јазик и тоа само после 1767 година, како и со изворите, тој бил Македонец, што се чита и кај Франсоа Пуквил. 

Ова не важело само за МАНУ и Институтит за национална историја. Со тоа што за Албанците и Белци (Тоски) и Монголи 

(Геги) тој бил само Албанец, за Црногорците Црногорец, Србите Србин, Бугарите Бугарин и Еладците (тн.Грци) Грк, а 

само не Македонец иако Македонија е опкружена со наведените држави, наведените установи се непријателски за 

Македонците. 
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ШТО СЕ РУСИТЕ ? САМО ИЛИРСКИ ЧЕДА СО МАКЕДОНСКИ ПРАВОСЛАВЕН ГРБ- ДВОГЛАВ ОРЕЛ 
И МАКЕДОНСКИОТ КОЊАНИК СВЕТИ ЃОРЃИЈА 

Според Херодот, Скитите имале иста митологија како Балкаците чии богови имале други имиња. Во 
првиот век од новата ера од Балканот биле населени во Русија 150.000 коњаници кај реката Дњепар, 
потврдено со наоди- ковчези. Дури и создавање на кралство на Антите, а Русија била само земја на 
Венетите- само едно: Венеа. Пак, Антите и Венетите имале балканско потекло. Јазикот на Антите, 
Венетите и Склавините бил еден те ист, со разлика што склавина означувало област- Склавините за 
Римјаните не биле познати се до 5 век, а на Балканот се појавиле тек само во 6 век.  

Јазикот на Склавините на Балканот бил еден те ист- варварски= пелазгиски= тн.словенски, на кого 
говорел Платон. Тема била област на коине (тн.старо- грчки), кој бил само Александриски 
Проломејов јазик. Овој јазик бил христијански јазик, дело на Апостол Павле- тој не го познавал 
атинскиот службен јазик. За првпат еладски јазик се прифаќа дури во 1868 година, а тој бил 
катаревуса, јазикот на Кораис- реформиран коине во Парис. 

На власт доаѓа македонската династија, и таа ги испраќа Римјаните= Ромејците од Солун, 
Солунските Браќа, во тајна мисија во Русија, тие тајно таму да го шират христијанството. Тие во 
Русија нашле преводи на делови на Библијата пишани со рецки, кои биле руни како венетско писмо, 
а со руни пишеле Етрурците и другите Европејци (Германи...).Во руните имало и тн.Кирилични слова. 

Бидејќи Русите го прифатиле коинското слово, тие се изјаснале за Словени. Тогаш немало црковно- 
словенски јазик за тие да постанат Словени од црковно- словенски јазик туку само Словени само од 
коине (тн.старо- грчки). Токму и затоа тие само од Рецкари („роцки народ“- „роски народ“) постанале 
Словени. Ова го соопштил цариградскиот патријарх Фотиј и тоа само во 860 година. Со тоа што 
Русите за првпат се изјаснале за Словени само во 860 година, тие порано никогаш не биле Словени. 
Бидејќи Русите до 860 година никогаш не се изјаснале за Словени, руските автори ја кријат токму таа 
реченица на Фотиј, дека Русите само тек тогаш (860 година) се изјаснале за Словени. 

Солунските Браќа како Солунчани од темата Солун, значи Христијани со својот Исус Христ= Крст, го 
употребувале христијанскиот јазик коине, а околните Склавини= Повеќебожци со својот Хорс, кој бил 
истиот ведски Кришна и египетски Хорус, од кој произлегол Исус Христос, си говореле на склавински 
говори кои сите биле само варварски= пелазгиски, тн.Хомеров јазик (Пасоф, 1815) и тн.Платонов 
јазик. Константин Филозоф го реформирал коине и создал склавински- пелазгиски јазик, кој станал 
службен во Охридската архиепископија... За да се потврди дека црковно- словенскиот јазик бил само 
источно- ромејски, Источно-Ромејците пишеле на коине и црковно- словенскиот јазик. Па и затоа се 
до денес постои таквата оставштина. 

Нестор (11- 12) пиши, Русите потекнале од Илирија, која била само на Балканот. Се до Цојне (1808 
година) Балканот бил Македонски. Виенската канцеларија луѓето кои говореле со пелазгиски јазик ги 
прогласила за Илири. Напалеон Бонапарта создал илирска провинција со Словенија и Хрватска. 
Р.Вилкинсон- Ливерпул (1951) „Картите и политиката“, македонско издание од Македонска книга- 

Скопје,1992, во глава II, страна 42, во насловот- „Турци, Грци и Илири, 1730- 1840: „Europa Polyglotta, 1730“ 

пиши:  „Еден од првите обиди да се прикаже ширењето на мајчините јазици на модерна Европа беше 

направен на малата карта, издадена во Нирнберг во 1730. Анонимниот автор...Па на Балканот, јужно од 

Дунав, тој препознава само три јазични групи турска, грчка и една друга што ја опишува како Illiri- co 

Slavonica“. Стр. 43: “Illiri- co- Slavonica. Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се 

изрази со терминот илиро- словенска била најголемата, бидејќи не била ограничена само на Балканот, туку 

се протегала од Јадранско Море, на североисток, па се до Полска и Русија...“. Се говори само за Илири. Па 

сличен повод бил што Хрватот Стјепан Атнтолјак предлагал, Балканот да биде само Илирски Полуостров. 

Од изложеното се гледа дека Русите имале балканско (илирско) потекло, чиј црковно-словенски јазик бил 

само од Македонија, а и од Цариград бил даден налог да биде исклучен коине од Русија (Д.Оболенски), за 

да остане само црковно- словенскиот јазик. Бидејќи руските автори ја признаваат православната врска со 

Охрид и Цариград, ништо не е спорно. Следи оставштината била само православна, а рускиот народ не 
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бил етнички туку само православен пелазгиски народ, како што биле и античките Македонци (Јустин). 

Според Еремиј Русо, Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци. 

Источното Римско Царство било возобновено Македонско Царство, со македонска династија и своја 
македонска ренесанса, пренесена дури во Италија. Следи симболот за владеење бил орелот, што се 
среќавал како двоглав орел. Бидејќи Источното Римско Царство било православно, а православието 
било македонско со македонскиот коине, Бригијката= Фригијката божица Ма, со прва христијанка 
Лидија- до Богородица, но никако палестинска Семирамида, двоглавиот орел бил само македонски..  

Бидејќи Русите биле само православен народ, како и ја имале врска со принцеза од Цариград, руски 
грб постанал православниот тн.византиски двоглав орел. Со тоа што Русите ја имале врската со 
Македонија, тие во грбот го вградиле и Св.Ѓорѓија, кој само во Бригија (Охрид...Битола...Прилеп...) 
постанал коњаник. Токму и затоа Крали Марко во Прилеп бил претставен како Свети Ѓорѓија. 

За доказ дека Русите биле еден македонски православен народ, еве го доказот наведен од Русин: 

На 7.03.2015 е наведено истражувањето на проф. Владимир Мошин, македонски академик со руско 
потекло, со наслов: Русите биле покрстени со книгите што им ги пратил цар Самуил- Сите 
истражувања на епиграфската граѓа во Самуиловата Македонија доведоа до нови сознанија за типот 
на епиграфско и деловно калиграфско писмо, кои без сомнение покажаа дека основните на руската 
писменост се втемелени врз влијанието на ракописите што Русија во времето на Светиот Влаимир, 
за време на формирањето на својата христијанска црква, ги добила од Самуилова Македонија. 

„Во почетокот на 80-тите години на минатиот век, проф. Владимир Мошин, византолог, славист и 
светски признат специјалист по археографија, доаѓа до едно од најзначајните откритија во 
македонската и светската археографија- успева аргументирано да докаже дека Новгорските 
(Купријанови) листови претставуваат остаток од македонскиот ракописен кодекс испратен од цар 
Самуил во Русија во времето на нивното покрстување, и дека овој македонски ракопис послужил како 
предлошка за пишување на најстариот руски ракопис- Остромировото евангелие од 1056- 1057 
година...“. 

 

ЕЛАДЦИТЕ=ТН.ГРЦИ БИЛЕ САМО ЕДНО: САМО КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ 

Во Илијада се наведуваат Хелените. Па таа била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат во 6 век п.н.е. 

Херодот пиши за највредниот- Александар Први и за Хелени. Следи Александар бил пријател на Хелените. 

Се разликувале Хелени со големо слово Х, и варвари со мало слово в. Следи варвари не означувал било 

каков народ. Ова се потврдува и со наводот на Херодот, кој Хелените во Јонија ги наведува како варвари. 

Па варварин бил Филип Македонски (Демостен), а токму варварски јазик бил пелазгиски (Херодот, Тукидид, 
Платон). Да не се изуми, Елада (тн.стара Грција) била само Пелазгија, а пелазгиска била и Атина. Според 

Јустин, Македонците биле еден пелазгиски народ. Значи, Македонците и Еладците биле еден те ист народ. 

Според европската наука, за да постој некаков си народ, тој морал да произлезе од неговата држава. Овде 

се поставува прашање: кој народ во Европа имал своја држава ? Па вакво нешто било забележано само за 

еден државен народ. Па кој бил тој ? Само еден народ со своја држава, а тој бил само македонскот народ 

на македонската држава. Дали имало друга европска држава за таквата држава да би имала свој сопствен 

народ ? Таква држава досега никој не забележил и нема никогаш да се пронајде ниту некој да измисли. Со 
ова се потврдува, во Европа имало само една и единствена држва, и таа била македонската Македонија. 

Напротив, Елада не била држава за таа да има еладски народ. А Рим бил град-држава со своите Римјани. 

Овде се говори за Хелени, а хеленски народ никогаш немало. Ова се согледува со наводот што хеленски 

јазик бил варварски= пелазгиски, кој бил само тн.словенски. Еве го доказот: се говори дека Илијада била 

хеленска. Инаку кажано, Илијада била напишана на хеленски јазик. Со наводот ништо не се кажува, затоа 

што поимот Хелени ништо не може да ни објасни, а со него Европјаните со векови не лажат. За него убаво 

пиши Херодот, Тукидид и Платон: варварски= пелазгиски. Каков бил тој јазик ? Еве што пиши германскиот 

лингвист Пасоф (1815): Илијада била пишана на словенски јазик. Значи, тх.Хомеров јазик бил тн.словенски. 
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Дали има други автори, што истото го потврдуваат ? Сите (100%) европски тоа го потврдуваат ! Само како 

? Индиректно ! Сите автори без исклучок пишат, Критјаните говореле Хомеров јазик ! Што со тн.Хомеров 

јазик се направило ? Тој бил само таканаречен грчки !Па што станало со таканаречен ? Тоа таканаречен си 

го избришале, и се дошло само до грчки. Меѓутоа, еден грчки лингвист Чуклас (1907) запишал, дека Славо- 

Македонците од Лерин говореле Ран- Хомеров јазик !  

Па што станало со Чулкас ? Тој се „обесил“. Кутриот Грк ја кажал вистината, и со него се завршило- нека му 

е лесна земјата. Па дали само тој вакво нешто направил ? Бидејќи Еванс се спасил со Критскиот јазик, тоа 

не било и со Бугаринот В.Георгиев- тој да се спаси. И што било со него ? Тој се „откажал“ од клучот ! И што 

потоа ? Неговиот клуч го презел Вентрис. И што станало со него ? Му направиле собраќајка- и со него се 

завршило...  Канадскиот историчар Џ.Х.Тоуб 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 него нека му е лесна земјата. Меѓутоа, таа му била претешка- тој морал да 

почива цели десет години. Ама зошто ? Бидејќи органскиот отров делува брзо, тој во миг умрел. Тој повеќе 

не можел да зборува за Дивјаците Словени. Секако, за него цели десет години неговите роднини сакале да 

си го земат мртовецот. Зошто не му го давале ? Страдалникот бил закопан во суво тло, а органските 

делови (кожа, мускули...) во кои има траги на органскиот отров не се распаѓале- и бактериите захтеваат 

влага, а без неа тие не можат да ги минерализираат органските материи-и тие без неа умирале... Дури и 

Оикономидес во Атина бил отруен, како грчка „нормална“ практика. Значи, Македонците биле домородци. 

Меѓутоа, што има врска Критјаните со Хелада и хеленскиот народ ? Ништо ! Па зошто овде токму и за нив 
говорам ? Бидејќи Критјаните биле само Пелазги, тие говореле само пелазгиски јазик, кој бил само едно: 

само тн.словенски. Дали има докази ? Критјаните во 1913 година сакале да се приклучат кон Бугарија, чиј 

јазик со говор од Варна го разбирале, но не еладскиот јазик од 1868 година кој бил реформиран коине 

(тн.старо- грчки) кој бил само Александриски Птоломејов јазик. Токму на коине само во Александрија 

Илијада била преведена во 3 век п.н.е. Па што станало со островот Крит и Бугарија ? Со Букрештанскиот 

договор, во 1913 година, Бугарија била принудена, таа да се откаже од островот Крит- види член 5. Токму и 

тоа се случило. 

Што биле Еладците ? Само крволочни ѕверови кои до денес го уништуваат својот тн.словенски род ! Таков 

биле и Македонците, кои ги одродуваат од својот род, протеруваат од своите огништа, ги мачат и убиваат. 

 

ДО КОГА БИТОЛА ЌЕ СЕ УНИШТУВА НА СМЕТКА НА СКОПЈЕ И ДРУГИТЕ МАКЕДОНСКИ НАСЕЛБИ 
? 

Во Македонија имало три града. Солун бил трговски центар, Битола политички и Охрид верски-Скопје 
бил без важност. Битола во 1830 година бил поголем од Белград. Потоа Битола станал центар на 
Румелија која се протегала до новата држава Елада. Следи црквите во Елада со селото Атина биле 
само под Соборбата црква на православието Св.Димитрија. Со Балканските војни Македонија била 
поделена, и границата на окупаторските сили ја донеле до Битола, а негов најблизок град му бил  
Лерин. Во втората светска војна имал аеродром со дренажа, што не важело за Атина. Со победата 
на Хитлер, тој сметал, во чест на таа нивна победа да се подигнат три огромни споменици: Варшава, 
Битола и Олимп. По војната Прилеп била најголема населба во Битолскиот округ. 

Поради прогрчкото- просрпско владеење во Битола, таа била прогласена за погранично подрачје, за 
во неа ништо да не се гради, како спротивност во другите југословенски републики- пример Јесенице. 
Иако во Битола имало најголем чевларски еснаф, во Битола не се подигнало чевларски капацитет. 
Исто било и со волно- производство, со што во Тетово се пренесло волнарското производство. Следи 
Битола била направено слепо црево, од македонските тн.политичари, кои биле најголеми слепци. 

По втората светска војна Битола и Скопје биле во еден ист сооднос со бројот на жители. Тогаш биле 
Битолско и Скопско Поле- земјоделски производители. Во Битола имало единствена кожара за ситни 
кожи; единствена Свилара; единствена фабрика за фрижидери итн. Следи промена на власта. Скопје 
нагло расте, развивајќи се северните делови на Р.Македонија, запустувајќи се цела Р.Македонија, а 
најголем страдалник бил и е Битола, процес кој никогаш нема да се заврши. Што со ова се случува ? 
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Повеќе го нема Скопско Поле ! Зошто ? Затоашто тоа станало жива гробница на жители во своите 
населби. Ова било во спротивност на битолскиот аеродром, кој се изорал и тој бил претворен во 
гробишта- само на мртви жители на Битола.  Ако се земи во предвид дека секогаш населби и 
гробишта се правеле само на ридови, оние личности кои ги уништиле Скопско Поле и битолскиот 
аеродром, тие биле и останале најголеми непријатели на Р.Македонија. 

Следи во 1963 година да се исуши Битолското Блато, кое се најдувало на патеката на птиците, и од 
него живееле населбите од риби, птици, трска, шамок итн. Бидејќи од блатото се добиваше риба по 2 
тони/ха, а на тие површини се сее само пченица, носителите на сушењето на блатото до денес биле 
и ќе бидат лудаци. Секој оној кој направи пресметка, споредувањата не се сфатливи само за лудаци. 
Бидејќи има 2.000- 4.000 ха солени површини, на кои пченичното производство на стартот е залудно, 
тие површини треба да се претворат во вештачки езера, зашто Европа поради патеката на птиците 
ќе мора да инвестира. 

Се изгради ХМ „Стрежево“ кое наводнува 20.200 ха, а на тие површини се сее пченица, јачмен... на 
кои не им треба наводнување. Нивниот дохот е ништожен во однос на интезивни култури. Токму за 
вакви култури е правен системот, за две култури по ха, а не есенски култури без наводнување. Па 
што ова значи ? Битола ја водат лудаци кои сеат само екстезивни култури за потребите на 
Р.Македонија, а во другите реони се сеат интезивни култури. Што тоа значи ? Битола произведува 
85% сува материја на кг производ, а другите реони со 85% вода на кг производ. Следи другите реони 
стануваат богати, а Битола станува се понајбедна. Битолските граѓани се најсиромашки, но не 
лозарите, градинарите итн. Зошто е вака ? Само затоа што во Скопје има лудаци кои ја уништуваат 
Битола. Не само Битола, целукупно Р.Македонија заостанува. Лудаците ништо не разбираат- за нив 
се битни само потребните количини на пченица, а не вкупниот доход по еден хектар и единица 
производ. 

Се подигна РЕК „Битола“, а од него Битола нема никаква добивка, и тоа не само за парно греење, 
како што е во Обреновац кај Белград итн. Каква е ползата од Комбинатот. Никаква- само загадена 
околина со поголем број заболени од рак во Комбинатот итн. За тој да не биде битолски, се создадоа 
две нови општини Новаци и Могила. Што ова значи ? Лудак до лудак, само на штета на Битола. 

Фрижидери започна да го уништува Раде Кончар, кој на сметка на битолски фрижидери се воздигна. 
Се уништи не само тој, дури штофарата, свиларата, кожарата итн. Место кожарата да му се даде на 
битолчанец кој живее во Шведска, а тој купи кожари во Босна и Херцеговина, таа му се даде на грк за 
тој да грчи на наша сметка- тој од неа што продаде, неа без пари ја купи. Важно е немаме кожара итн 

Овој напис е воглавно за земјоделството: не само РЕК стана скопско претпријатие, скопско стана и 
Стрежево, со уништеното водостопанство чија цел беше да нема поплави, а надохнатата на штетите 
нема до остане во Битола, туку таа како скопска ќе оди во неврат во Скопје- Скопје град за вртолом. 

Лозар го зеле Небитолчани. Така тие го уништиле лозарството и овоштарство. Битолскиот доход оди 
во неврат, кај непријатели на Битола. За нив Битола е само експлотаторко место на штета на 
Битолчани, кои никој не ги штити. Исто е со ЗК „Пелагонија“- тој беше југословенски рекордер и со 
доход, кој остануваше во Битола и со него Битола се градеше, а нејзините Битолчани доживеале свој 
благодет. Што е сега со Комбинатот ? Тој е доуништен и тој стана селско стопанство на сопственици 
селанчишта со тапија, доуништувачи на битолското производство, чие врвно млеко се носи вон 
Битола, затоа што газдите можеле да прават што сакаат. Секако, нема власт во Битола да му 
забрани на газдите ни еден литер млеко да не носат вон Битола, туку Комбинатот неговото млеко ќе 
мора 100% да го обработува само во Битола. На газдите на Лозар и Пелагонија итно ќе мора да им 
се забрани, ни еден скршен денар од субвенциите да не се носат вон Битола, и тие 100% треба да се 
инвестораат само во Битола. Ако на некој му е потребна болница да се лечи, тоа е негово право. 
Меѓутоа, битолските пари 100% мора да си останат само во Битола.  
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Што ова значи ? Се што било во Битола, 100% мора да остане битолско, никако скопско. Ако на 
Скопје им е потребен земјоделски доход, Скопјаните нека си го повратат Скопско Поле- само тоа е 
нивно. Премногу децении минаа, што Скопје Битола ја плачка, народот го исели и Битола ја уништи. 

Risto Ivanovski Бидејќи се говори за доходовно производство на пченица, еве една дополна- состојба 1985 година. Во 

САД ако приносот бил 700 кг/ха пченица, таа не се жниела, затоашто вредноста на 700 кг пченица толку чинела нафтата 

за потреба на комбањите кои ја жниеле пченицата. Пивскиот јачмен е најдобра храна за свињите- да се развие 

свињарството. Следи јачменот, сончогледот, маслената репка... да се сеат само на ридовите, а на површините под ХМ 

„Стрежево“ само шеќерна репа за шеќер, како и листот со главата за исхрана на говеда во пресна и силирана состојба, а 

коренот да се сецка и суши за замена на пченка во исхрана на свињи; луцерка за сено и луцеркино брашно; пчека за 

силажа (се добива вкупно по ха повеќе енергија), како и за зрно; соја која бара повисока релативна влага- добро ќе дојдат 

и вештачките езера замена на блатото со што ќе се развие рибарството и туризмот; градинарски култури за да се развие 

конзервната индустрија итн. Со наведените култури и нивните одпадоци ќе се развие говедарството, ќе се зголеми 

млекопроизводството со своја нова млекара и говеда за гоење. Со гоениците свињи и говеда ќе се развие кланична 

индустрија- Битола ќе биде она што требало да биде одма уште по 1945 година. 

Risto Ivanovski Во Битола имаше најголема касарна на Балканот. Во неа беше и војниот школски центар, каде учеше и 

Кемал Ататурк. Бидејќи на секој народ му е потребна своја традиција, војната академија на Р.Македонија мораше да биде 

само во Битола- никаде другде. За во Битола и беше најавено. Меѓутоа, македономрсците тоа не го прифатија, дури 

Битола во се ја уништија. Што ова значи ? Ние се лутиме на она што други ни ја пишат нашата историја, а не дека ние неа 

само на наша штета сами си ја менуваме. Во турскиот период имаше маларија- од Битолското Блато. Со поделбата на 

Македонија, Србија го зеде овој дел. И прво што таа направи, од Пелистер доведе вода во касарната и офицерски- во 

него имаше чешма, на која имаше поставен спомненик- српски крал. Бидејќи во следните деценија имаше решение за 

борба против маларија, таа повеќе не беше проблем. Меѓутоа, главната личност (В.Г.) на ЗИК (ЗК) „Пелагонија“ ги 

оправдуваше сушењето на Битолското Блато само како за негова оправданост на неговите ниски приноси, а што беше 

само како одговор на моето исмејување, дека бадијала било исушено Блатото од кое се добиваше производство на риба, 

птица, трска, шамок... и тоа без никакво вложување. Па од пченицата остануваше само малку доход, зашто редовно 

помагаше државата, како и до денес. За ова сум пишел во весници итн. 

Trajce Kostov Ne pred nekoe damnesno vreme, programata na Radio Skopje, podocna Makedonsko Radio, pocnuvase "Denes 

sonceto vo Skopje izgrea vo 05:17, a ke zajdi vo 19:37". 

Kako sonceto da ne izgreva vo ostatokot od Makedonija. 

Na ova Bitolskiot esnaf se majtapese so godini. 

 

МАКЕДОНСКА ТРЕТА КНИГА НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ЗА ВО ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 

Во првата моја книга на германски јазик се говореше дека белата раса била еден народ со еден ист 
јазик. Таа како таква дошла до во Јапонија, а Јапонците ја имаат крвната група А на белата раса 38% 
со прилив не генот за 40%. Таа настанала само во Левантот за време на леденото доба со траење од 
0,5- 1,0 милион години и тоа само од чумата на говедото и грипот на свињата, кои кај белата раса 
предизвивале маласипаница и грип, од кои монголските Индијанци во САД...само со крвна група 0 
изумреле 95%. Јазикот на белата раса бил варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик. Токму и затоа 
најстарите наоди низ Светот се одгонетнуваат со наши тн.словенски говори- такви се македонските. 

Во втората книга на германски јазик Елада се говори дека таа била само варварска= пелазгиска= тн. 
словенска, која се одродила со христијанскиот јазик коине кој бил Александријски Птоломејов јазик. 

Третата книга на германски е поставена во катологот на Германската национална библиотека 
24.03.2015, со наслов: „Етнографија на Македонија“. Во неа се говори дека само ние Македонците во 
само нашата Македонија сме останале домородни, а сите други се само дојденци и колонисти итн. 

Поводот на пишење на сите мои објавени 86 книги е единствен: Бидејќи само ние Македонците во 
Европа сме имале своја држава, и токму затоа Македонија 100% ќе мора да се возбнови со своите 
Македонци од цел свет. Само така ќе престанат прогоните на античките= етничките Македонци. 

Stiv Nikolić Ристе, ке те замолам да ми ги дадеш ISBN броеви од трите книги...Благодарам 
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Risto Ivanovski Бидејќи ЦИП се прекина да се издава во Битола, јас не земав од Скопје ЦИП со ISBN и така ги пишувам- 

такви се прифаќаат. Воглавно во Германската национална библиотека се такви. Сите книги се во Скопје: Белците еден 

народ со еден јазик, Елада (Хелас) и Етнографија на Македонија. Со поздрав. 

ДОПОЛНА: Со тоа што од Скопје се презеде и задолжувањето за издавање на CIP со ISBN, во Р.Македонија се трули... 

 

ДОПОЛНА: НАПИС ЗА МЕНЕ НА СТРАНИЦАТА ФЕСБУК 
Vangel Colakov  
ГОЛГОТАТА НА ЕДЕН НАУЧНИК КОЈ НЕ Е ПОЛИТИЧКИ ПОДОБЕН ! 

Како научен соработник во Баварскиот завод за сточарство- Груб/Минхен работев цели четири 
години, до 04.11.1976, и доктор од Виена, се вратив во државата, која до денес по сточарство нема 
кадар. Бидејќи во 1990 година постанав член и кандидат за пратеник на опозиционата партија ВМРО-
ДПМНЕ од 21.05.1991 останав без работа и без право на вработување. Од 1990 година скоро секој 
година сејавував на конкурси да се вработам во универзитетите на државава. Тие заради мене се 
растураа...Така немав доволно работен стаж...Бев поставен управител без да 
се платат доприноси. Бидејќи сакав да се пријавам во Агенцијата за вработување поднесов 
неотповиклива оставка. За да останам и без пензија, судијата без мое знаење, а и не сум ни со 
соодветна наобразба, ме постави за ликвидатор. Така јас не ќе можев да примам надоместок како 
технолошки вишок за да се платат и доприносите за пензија...Од 04.10.2009 сум во пензија. И таа ми 
ја снижија. Следи јас да земам помала пензија до крајот на мојот живот: уште ме прогонуваат. Инаку 
како автор јас сум објавил четирисет и пет (45) книги, a од кои некои се најдуваат и на WWW.BRIGIEN.COM 

Blagojce Stojanovski Makedonija ...ne ste edinstveniot ima poveke so isto scenario.. 

Kosta Bojcevski Текстот е многу конфузен и со нкоја тенденција на оцрнување. Од 1990 година власта ја практикувале 

СДСМ - 8 години и ДПМНЕ до денес 13 години. Ако бил партиски обоен и затоа не можел да добие работа ни кај едните 

нити кај другите, тогаш има некој друг проблем. 

Risto Ivanovski Бидејќи се создаде Лига на демократија, а само таа имаше програма за конфедерација на СФРЈ, јас на 

неа и се приклучив- бев претседател за во Битола. Тогаш ја немаше ВМРО-ДПМНЕ. Кога телефонски секретарот на 

партијата ми јави дека тие во Скопје одлучиле без ние во Битола да се сложиме да одат на избори со Реформските сили 

на Анте Марковиќ, јас одма од неа излегов и му се приклучив на ВМРО-ДПМНЕ на нашиот Драган Богдановски чија 

Македонска нација во Минхен редовно ја земав. Кога тој во Нова Македонија беше напаѓан од новинарот од Битола Тоде 

Петревски за најгруби зборови, јас во весникот напишав напис за Драган Богдановски да го заштитам. Ми се јави 

телефонски Никола Лазаревски (Никола Коларов), кој ми беше благајник во Развојот- ЗИК „Пелагонија“ Битола, носител 

на партијата во Битола и затвореник во Идризово да ми се заблагодари- подоцна се утврди дека тој ме кодошел во 

полицијата и сум имал досие...Потоа ме сретна Тоде Петревски и ме нарече Бугарин. Јас него му реков, јас сум само 

Македонец, а тие си останал србоман уште од дете. По изборите, а изгубив тесно за 140- тина гласови од Јаким 

Ивановски- директор на Стопанска Банка Битола, никој за мене не сакаше да се жали за пропустите... На таков начин 

изгуби повториот пат еден друг итн. Потоа Димитар Црномаров си го составил својот централен комитет со кој тој 

управуваше. Јас во тоа тело не бев вклучен, иако само јас бев доктор на наука- образованите се плашеа да се приклучат. 

Јас на повик на некои редовно одев на неколку состаноци. Што ќе видам- таму беше лекарски совет, а не партија со сите 

свои профили. Сите тие виделе дека сега му е мајката, преку партијата да се дочепкаат до нешто. На состаноците 

редовно јас говорев, а воглавно другите молчеа итн. Во ВМРО- ДПМНЕ беше бугарското крило на Лупчо Георгиевски... Во 

време кога јас него му испраќав писма преку Црнаморов за да ми се помогне за судскиот спор, се случи еден немил 

настан: на мое изненадување Црномаров ми рече, дека ќе го повикат да дојде царчето Симеонче. Бидејќи јас не бев 

спремен на ваква пробугарска провокација, се искаравме- ќе дојдеше до тепачка. Следните денови се одржа состанок, и 

јас присуствував. Како секогаш што земав збор, и тогаш зедов збор. Црномаров ми го одзеде зборот, и ми рече: бидејќи 

тие не си член на централниот комитет, немаш право да зборуваш, и да си одиш. Па јас бев избркан од него со подршка 

на неговите, и тоа само што јас сум бил само Македонец. Во следните избори бев во советот на интелектуалците. Бев 

предложен за министер по земјоделие. За јас да не бидам избран, предложија и друг. Бидејќи за нас се расправаа, го 

поставија Владимир Џабирски од мајка битолчанка итн. Значи, мене СДСМ ме избрка од работа, а бугарашите во Битола 

не само што не ми помогнаа за маратонски судски спор кој го изгубив тесно: од 13 пресуди изгубив 7 : 6- да почини 

тужителот пред да се заврши спорот, туку јас за нив бев преопасен. Па судите беа на СДСМ. Дури Коларов со Црномаров 

содадоа своја партија чии два бугарски лава ги красат прозорците на објектот во кој беше ВМРО- ДПМНЕ и остана 

Коларово- Црномаровата партија... На Коларов неколку пати му велев, ти ако си со Црномаров не си Македонец... Јас од 
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1990 година скоро секоја година се јавував на конкурси. Вкупно 16 пати. Не само тие да ги растураа, туку ме победи 

Правосудството, Обвинителството и Правобранител- јас изгубив а беа избирани интерни лица со докторати за 

поламатура, без ниедна книга, ниту самостоен труд... Јас двапати во животот згрешив: две години живеев во Пула 

Хрватска по 1960 година како питомец на 12- та класа во Морнаро- техничката школа. Од неа се вратив... Четири години 

(1972- 1976) сум се дошколувал во Груб кај Минхен- Германија, и докторирав исхрана во Виена- Австрија. Оттаму се 

вратив, и од 1995- 2005 година сум живеел во најголема сиромаштија која не сум ја доживеал својот цел живот. Во 

Р.Македонија сум доживеал само навреди и понижувања. И благодарам само на Германија- во Германската национална 

библиотека мои книги 20 се на нејзиниот каталог; во Баварската библиотека се 5 мои книги на интернет, а како додаток се 

34 трудови дури и оние што се пишани за претседателот Борис Трајковски. Во Европската библиотека на мојата страна 

се 11 мои трудови и 4 труда- во последниве се сите македонски академици и писаели. Значи, за во Германија јас сум 

водител на се македонско. Што сум во Македонија ? Никој и ништо ! Се извинувам ако за некого сум досаден, или некој 

сум го навредил ! Со поздрав. 

 

КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ- АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК 

На Балканот како мало генетско- географско подрачје не било можно да живеат повеќе народи. Ова говори 

дека во Елада, Македонија и цел Балкан живеел еден те ист народ со еден ист јазик варварски= пелазгиски 

=тн.словенски (Херодот, Тукудид, Платон), кој бил тн.Хомеров и тн.Платонов. 

Па кога се говори за Илијада, таа била пишана само на словенски јазик (Пасоф 1815). Дали има-ло докази 

за истото ? Чуклас (1907) пиши, дека Славо- Македонците од Лерин имале Ран-Хомеров јазик. Дали има и 

друг доказ ? Критјаните говореле Хомеров јазик, потврдено од авторите. За нас е најбитен оној, со кој се 

потврдува дека Критјаните го разбирале јазикот на Бугарите кој бил говор од Варна, но никако и на Елада 

(тн.Грција) со прв еладски јазик од 1868 година кој настанал само со реформа на македонскиот коине. Ова 
било повод, Бугарија да захтева, Крит да биде приклучен кон Бугарија. Меѓутоа, бидејќи со векови постои 

докажан заговор да се отргне руското влијание од Балканот, чиј руски јазик е тн.словенски како на Бугарите 

и другите балкански тн.словенски народи (Македонци, Срби, Црногорци...), со Букрештанскиот договор 

(1913) Бугарија била принудена, таа да се откаже од островот Крит. Тоа и се случило- види член 5 итн. 

За доказ за пелазгискиот= тн.словенски и тн.Хомеров Крит еве уште еден прилог како доказ: Во филмот 

„Збогум Румелија“, снимен во Битола и пошироко Македонија, што се случувало на крајот на 19 век, се 

говори од страна на султанот, за важното подбуцнување на Бугарите од страна на Русите, за Бугарите да 
се залагаат за островот Крит. И се додека Бугарија била подбуцнувана од Русите, да нема разговори со 

нив. Ова било повод, Османите да се позабават со Македонија, која Турците сакале да си ја задржат итн. 

Хелените говореле само свој хеленски јазик, кој бил само варварски= пелазгиски= тн.словенски. Па името 

Хелени со голема буква Х не означувал посебен народ, различен од варварите со малото в како што биле 

и Македонците (Демостен). Бидејќи Хелените во Јонија биле варвари (Херодот), отпаѓаат сите други 

претпоставки за два посебни народи со свои неразбирливи јазици. Ова е само 100% европски фалсификат.  

Еве ги доказите: Хелените во Јонија говореле јонски со јонски слова, што станало службен јазик во Атина. 

Кога Филип Македонски дошол на власт, тој го презел атинскиот јонски јазик со јонско писмо од Милет. 

Бидејќи кај ниеден антички автор, кој пишел за Александар Македонски, не го наведува јазикот коине 
(тн.стари грчки), коине не постоел додека Александар Македонски бил жив. Следи коине се појавил само во 

Александрија, а првата негова граматика и првиот негов речник биле составени во 300 г.п.н.е., и тоа само 

во Александрија, а омиленото дело Илијада кое со себе го носел Александар Македонски било преведено 

на коине само во 3 век п.н.е. во Александрија. Бидејќи поимот Хелени означувал и Повеќебожци, Евреите 

само во Александрија кои го прифатиле повеќебожниот јазик коине, се изјаснале за Хелени. Со наводот се 

потврдува, дека поимот Хелени не означувал било каков етнички народ. Ова била и е најголема дрскост. 

Како потврда дека коине не бил јазик на Атина, Апостол Павле го прифатил Александријскиот јазик коине, а 

тој не го познавал службениот јазик на Атина. Значи, овде се говори за два јазика: Александриски и Јонски. 
Во прилог се наведува поимот хеленизам, внесен од Дројзен. Според него, хеленизам бил период само по 

смртта на Александар Македонски со до последната Клеопатра, која владеела во Александрија. Следи 

само едно: коине да биде прогласен за хеленски јазик. Што значи коине да биде прогласен за хеленски 

јазик ? Ништо друго, туку дека тој бил само по смртта на Александар Македонски. Значи,ништо не е спорно.  
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Па дали има и следен доказ дека дативниот коине немал врска со Елада? Во Атина со цела Елада не бил 

во употреба дативот. Еве го доказот: бидејќи дативен говор бил само бригискиот= брзјачкиот (кој- Н; кого- 

А; кому- Д; чиј- Г), а го нема-ле Пеонците (според Мара Мариовци), ниту во Егејскиот дел на Македонија, 

што важело со Тесалија, истото важело и со Елада. Еве го очигледниот доказ: Кораис по налог на Виена и 
Минхен во Парис го реформирал коине, кој бил дативен јазик, како што бил и германскиот. Тој го внел 

дативот во катаревуса. Бидејќи народот не го познавал дативот, тој од димотики би отфрлен. Еве и следен 

доказ: во песната Мани (Зајдл), во која се говори и за првиот крал на Елада Баварецот Ото го немало 

дативот. Дури Фалмерајер нашол дека во Елада се употребува словенски акцент итн., итн., итн.   

Бидејќи коине станал прв христијански јазик, тој во повеќебожна= хеленска Атина со јонски јазик не бил 

потребен. За доказ дека Атина не го прифаќала христијанскиот јазик коине, Јустинијан I во 529 година ја 

затворил Платоновата академија. Па на кој јазик во неа се предавало ? Само на јонскиот јазик, а никако на 
коине. Па во што е збрката ? Сите европски автори мислеле дека коине бил јазик кој се говорел во Елада. 

Што ова значи ? Сите тие (100%) гадно се излагале ! Па коине не го познавал ниеден антички писател. 

За да се види дали Македонците го познавале коине, што значи дека коине постоел дури за времето на 

Александар Македонски, како доказ се наведуваат Македонците во Пакистан- тие биле Бриги со својот бог 

Арес, кој бил поставен на видно место. Тие имале исти традиции и обичаи како нашите, со исти наши ора, 

музички инструменти, облеки со везови. Исто така, тие како Македонци ги имале каналите за наводнување, 

терасно земјоделство итн. Според мене, најбитни се градежите, кои никаде ги нема во околината. Токму и 

за нив се говори. Со Власите кои од Москополе кај Корча се пребегани за време на Али Паша Јанински сум 
разговарал. Тие тврдат дека, според куќите во Корча, истите куќи кај Мијаците, Крушево, Охрид, Битола... 

биле влашки. Следи мојот одговор, такви исти куќи има-ло кај Македонците во Пакистан, кои не го познават 

поимот Власи и Словени, а тие велат, тие биле Бриги. Според наводот, поимот Словени бил политички на 

берлинско- виенската школа. За таа цел се наведува Хан (1865). Тој ги запрашал Варошаните од Охрид, 

дали тие биле Словени. Нивниот одговор бил, тие не сакале да бидат Словени. Токму само за неполни 100 

години нема Македонец кој не е Словен- повеќепати повторената лага станува вистина.  

Бидејќи влашките градежи биле како на Бригите во Македонија и бригиските Македонци во Пакистан, тие 
друго и не можеле да бидат освен само Бриги или бригиски Македонци. Тие како такви со своите „браќа“ 

Шкиптари (Г.Вајганд), 100% биле под Охридската архепископија, а од 1767 година под Царигрдската 

патрјаршија. Следи само по таа 1767 година „браќата“ Власи и Шкиптари се одродиле со службените 

јазици кои во тоа време биле во употреба: латински со романски; коине со катаревуса; Османов јазик кој 

бил само персиски јазик со турски= монголски зборови и со персиско писмо (Јозеф фон Хамер); арапскиот 

бил само како исламски јазик и јазиците на Татарите и Черкезите познати како Арнаути= Геги кои се 90%. 
Па јазикот на Власите бил повеќе латинизиран, а шкиптарскиот коинизиран во кого имало и огромен фонд 

на татаро- турски зборови (Г.Мајер). Па Власите и Шкиптарите биле само едно: 100% одродени Пелазги= 

тн.Словени.  

Беше објавено: Од изворната литература е познато дека секој Александров генерал имал свое знаме. 
На Хималаите, во џеб, никогаш непокорени, живеат Ханзи и Калеши кои антрополошки се 
разликуваат од соседите и кои во уставот на својата држава Ханза-кут имаат запишано дека се 
Македонци, потомци на војските на Александар. Германецот проф. д-р Херман Бергер и Канаѓанецот 
Џон Тобе соопштуваат дека нивното знаме е црвено со златно осумкрако сонце. (Д-р Херман Бергер 
во 1936 година, барајќи таму чисти Ариевци, утврдил дека нивниот бурушаски јазик не е ни налик на 
грчкиот и дека акцентот е на третиот слог одназад. Неговиот забележан јазичен фонд е предмет на 
проучување на д-р Илија Чашуле во Австралија) 

Овде се наведе: „Д-р Херман Бергер во 1936 година, барајќи таму чисти Ариевци, утврдил дека 
нивниот бурушаски јазик не е ни налик на грчкиот“. 

Следи заклучок, бригиските Македонци не говореле на коине,затоашто тогаш тој и не постоел. Со ова 
се потврдува, коине бил само Александријски Птоломејов јазик, само по 300 г.п.н.е., кој со Апостол 
Павле постанал христијански јазик. Тој како таков опстоил во Елада само како христијански. Токму и 
затоа според авторите, а такви биле Хан, Вајганд и др. коине (тн.старо- грчки) бил византиски јазик. 
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Самиот поим  коине до денес опстоил македонски: коине= кои не (Дуден). Па што ова значи ? Кога некој 

праша: кои= кој дојде ? Се одговара: кој не дојде ! Значи, сите дошле. Ова говори коине означувал сите- 

заеднички. Еве и следен доказ. Закон на тн.Византијци бил канон + за = закон, кој бил општ народен. 

Па кој е тој што ја направил збрката ? Само католички Рим= Ватикан со својот фалсификат, книгата за 

Александар на Куртиј Руф, со латинско име Велики, чиј најстар манускрипт бил од 9 век, а таа била првпат 
печатена само во 15 век. Еве ги неговите дрскости: само кај него се говори за коине. Ама како било можно ? 

Циркузијада- тие го беше заборавиле својот мајчини јазик и одма започнале да говорат со новиот јазик ! Кој 

е луд нека верува. Па мноштво автори за него говорат, дека тој не бил сигурем автор. Тој говори за Епир, а 

поимот го внел само императорот Нерон. Тој пиши Грци, а Грци (Греики) за првпат се споменуваат само за 

време на Франкот= Германецот Отон I кој бил католички цар. Кај него се сретнува, Александар имал 

намера да оди на запад во Рим- тоа дело било само после црковниот судир до нивното цепење итн.  

Ф.Ј.Фалмерајер (1836), на стр. 447, пиши: „На рамницата напротив, во селата и местата, на 
планините како и на равниците, биле населени како четврт елемент Стлавиноите, т.е. наследниците 
на преостанатите оние московитски и сусдалските Словени. кои делумно биле навлезени, делумно 
населени за време на создавањето на големото бугарско царство на Полуостровото, и кои на 
сведоштвото на Атињанинот Халкокондилас од Спарта до Кап Тенарус уште годината 1470 п.Хр. по 
обичај и јазик потполно биле слични на московитските Сармати...“. 
Значи, во 15 век од Москва се говорело тн.словенски јазик низ цел Балкан со 100% Елада (тн.Грција) 
! Па како може да опстои било каков хеленски народ со посебен јазик различен од варварски= 
пелазгиски= тн.словенски ?! Таков тн.народ би се удавил во варварското= пелазгиско= тн.словенско 
море.  

Еве говорни докази: Григор Прличев, бил Омер девтер= де втер (втор), спореди со дедер= де дер, дебре= 

де бре, дерм (кожа) до јас неа ја дерам- таа се дери итн. Спореди со градот Дерион=дери он во Пелагонија 

и Курдерес=к ур дерес/ш. Античките Македонци имале кондури-чевли: кондур=кон дур. Па дур-а дир-а, 

дир=дер-дерм кожа дерам. Водачот се викал Челник; Глаук= гла ук- глауч; Бигла= би гла;Плакен ... 

Со ова ги повикувам надлежните во Р.Македонија најитно да се прекинат сите разговори и насекаде за се 

македонско, затоашто Еладците (тн.Грци) се само изроди на нашиот варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= 

тн.Платонов= тн.словенски јазик. Следи ИЗРОДОТ е најгнасен врз својот ХОМЕРОВ МАКЕДОНСКИ РОД. 

 

БИДЕЈЌИ ВО ЕЛАДА ИМАЛО САМО ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК, ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ РАЗГОВОРИТЕ 

Македонците во Македонија живееле од времето кога историски таа била позната. Токму и затоа тие до со 

во 19 век си ги задржале своите македонски традиции за Орфеј, Филип и Александар Македонски, Букефал 
итн. Ова се потврдува и со македонското наследство низ трите стари континенти, каде имало македонски 

колонии. Овде се најбитни Македонците во Пакистан, кои потврдиле дека тие биле само Македонци, и дека 

тие немале ништо заедничко со жителите во Елада кои денес говорат јазик кој е најмалцински јазик во 

Европа, како што биле и Скиптарите- двата народи се како слепо црево на Балканот, јазици кои никогаш во 

историјата не биле познати. Што ова значи ? Елада со Арбанија (Скиптари) биле само политички народи. 

Па како било тоа можно ? Херодот пиши, Елада била Пелазгија, а пелазгиски бил тн.словенски јазик. Токму 

бидејќи за варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов= тн.словенски јазик повеќе овде е говорено, 

овде е битно само, како дошло до тоа во Елада да се говори јазик кој не бил познат на 100% пелазгиски= 

тн.словенски Балкан ? Истото се однесува за пелазгиска и илирска Арбанија, а поимите се за тн.словенски. 

Заблудите за политичките народи Еладци и Арбани биле и се дело само на Европјаните, кои за Балканот 

не биле заинтересирани-. Токму тие се бореле само за освојување на туѓи простори, но никако историската 

вистина. Тие за Балканот историски се заинтересирале само во 19 век. Дотогаш Европјаните мислеле дека 

на Балканот имало само Турци и Грци. Со извршените посети, тие увиделе дека на Балканот Турците не 

биле мнозински народ, а Грците биле само Православни, и тоа само припадници на Цариградската 

патријаршија со хеленскиот јазик коине. Меѓутоа, најбројни биле само Словените. 

Со тоа што тие сфатиле дека Турци биле само Муслимани, а Грци само Православни со хеленскиот јазик 

коине,  настапиле збрките. Овие биле само поради тоа што во 1767 година била укинатата Охридската 
архиепископија со црковно- словенскиот јазик- останала само Цариградската патријаршија со коине. 
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Меѓутоа, никогаш немало еладска или атинска црква, како што немало арбанска или тиранска црква. Тие 

тогаш прифатиле, дека имало само Турци= Муслимани и Грци= Православни. Следи имало само верски 

народи. Со тоа што тие забележале и Словени кои биле и Турци како Муслимани и Грци како Православни 

без тие дома да говорат турски и грчки јазик, тогаш за Европјаните и не било битно. Тие биле изненадени, 
што за сите Христијани на Балканот главен град им бил само Цариград, и сите Православни се чуствувале 

само како Римјани (Ромејци). Најдобар пример бил со Фергусон. Тој ја посетил новата држава Елада, и во 

неа видел дека во неа не живее грчки ниту хеленски народ туку само римски (ромејски) со главен град 

Константинпол. 

Па како можеле тие два тн.народи да бидат историски етнички народи со стари традиции, а тие денес се 

најмалкубројни. Не само тоа: еладски јазици (катаревуса и димотики) и арбански јазик не биле познати се 

до со 1767 година кога била укината Охридската архиепископија, а Елада со Арбанија биле под Охрид до 
1767 година. Овие се одродиле само потоа: Еладскиот народ со македонскиот Александријски Птоломејов 

јазик коине, чија прва граматика и прв речник биле составени во 300 г.п.н.е. и тоа во Александрија, кој со 

Апостол Павле постанал христијански јазик, а тој не го познавал службениот јазик на Атина (Х.Џ.Велс)- 

коине бил византиски јазик (Хан, Вајганд и др.). Пак, албанскиот јазик, според Г.Мајер, имал зборови од 

четири јазици: грчки, романски, словенски и татаро-турски. Само со туѓи јазици се одрдиле Еладците и 

Арбанците. 

Па дали во Елада бил мајчин јазик коине ? Токму европските заблуди биле само со коине, кој бил наречен 

хеленски јазик, и сите европски автори мислеле дека коине во Елада со Атина секогаш се говорел. Со тоа 
што ниеден антички автор кој пишел за Александар Македонски коине не го наведува, се е јасно. Па само 

како единствен автор кој пиши за коине за време на Александар Македонски бил само Курт Руф. Меѓутоа, 

тој бил само средновековен, чиј најстар манускрипт бил од 9 век, а книгата била печатена само во 15 век. 

Токму само според овој автор, заблудите се 100%, и со тешки последици, посебно за тн.словенски род тој 

да се до-истребува.  

Заблудите биле тие, што се тврдело жителите на Елада говореле на хеленски јазик, кој бил коине. Токму и 

на тој јазик била пишана Илијада. Меѓутоа, состојбата се менува токму со Илијада, која никогаш не била 
пишана на коине. Па таа ако била коинска, што било делото на Херодот итн., кои само во Александрија од 

јонски биле преведени на коине. Во прилог се наведува најбитниот доказ, нема ниедно дело на коине кое 

било напишано и преведено пред 300-та г.п.н.е.- Илијада на коине била преведена само во 3 век п.н.е. 

Авторите кои пишат за еладски јазик, кај сите има збрки: ако коине би бил еладски јазик, тогаш што бил 

јонскиот јазик со писмо од Милет, што го прифатил и Филип Македонски, а Македонците пишеле со други 

знаци, како што бил Каменот од Розета во Египет- тој бил одгонетнат со битолски говор од 21 век. Па дали 

има-ло и други докази дека Елада била пелазгиска= тн.словенска ? Фалмерајер заблежал, во Елада не се 

говорел хеленскиот јазик коине туку само словенски јазик. Истото го забелеал Отон- првиот еладски крал... 

Силвестер (1904 година). Со наведените примери се потврдува дека Елада била само тн.словенска. 

Овде се поставува прашањето: ако во Елада Еладците со милениуми го познавале само пелазгискиот= 

тн.словенски јазик, во што е проблем за се македонско ? Проблем не се Еладците, туку нашите тиквари 

100% неспособни да кажат, доста да се расправа за се македонско, затоашто Македонците и Еладците 

отсекогаш говореле само тн.словенски јазик, а последен сведок бил и Силвестер дури во 1904 година. 

Па ако правдата не е наша туку само на еладска, зошто Елада досега не ги оспори наводите пишани во 

Илијада, Херодот, Тукудид, Платон... се до со ...Баварецот Фалмерајер, Баварецот Отон и Италијанот 

Силвстер во 1904 година ?!  

Што мислете Вие, на Еладците ова не му е познато ? Нив се и 100% им е познато, и затоа тие до денес не 

водат меѓународен судски спор. Па тие еден меѓународен судски спор изгубија. Ако тужат и за јазикот 
коине кој бил само македонски, и тој спор ќе го изгубат. Па зошто ние Македонците не тужиме за лагите кои 

ги шират, дека коине бил Платонов јазик, а тој говорел само на варварски= пелазгиски ? Време е ние 

Македонците да тужиме, за Еладците да одговорат дали Хомер, Херодот, Тукидид, Платон...Фалмерајер, 

Отон и Сивестер лажат, а во право се само Еладците со својот национален цигански музички инструмент 

Бузуки само од14- 15 век кога на Пелопонез биле населени Индијци со индиска свиња, бивол итн. 

За доказ дека ќе ја издвојуваме победата со Еладците е и најбитниот дока: бидејќи тие 100% се лажговци, 

тие нас Македонците не не тужат за крадење на „нивната“ историја туку тие на кукавички начин го платиле 
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Киро Клигоров тој во Европскиот парламент да не прогласи за Словени Дојденци од Свемирот или 

Утробата на Земјата- тој го смена знамето и прифати да се разговара за името во полза на одродените 

Еладци, изроди на својот пелазгиски род. Бидејќи во тоа не се успеа, со сите усилби и со големи суми се 

плаќа внатрешниот непријател, а тој се македонските изроди и Албанците (Азијати Арнаути 90% и Арбани 
= Тоски= Скиптари 10%)- Тоските се 100% само одродени Охридски чеда, ништо инаку, ниту друго, се 

борат самите да се победиме- сами истребиме. Па кој плаќа ? Освен Елада, албанската мафија со својот 

исламски= турски народ Албанци, дури и Сорос, чии пари не се за чесни дела слобода на македонскиот 

народ, туку само во полза на политички тн.народи кои историски и никогаш не биле познати. 

 

НЕМАЛО ЕДЕН БУГАРСКИ НАРОД СО ЕДЕН ЈАЗИК ТУКУ ДВА БУГАРСКИ НАРОДИ СО ДВА ЈАЗИКА 

На Балканот имало само една држава Македонија во до со 19 век со свои преданија. Во нив се говорело за 

Орфеј, Филип и Александар Македонски, Букефал итн. Бидејќи Македонците имале преданија за античка 

Македонија, а ниедно за северно-дунавските и карпатските словенски преданија, Македонците немале 

ништо заедничко со просторите северно од реката Дунав,ниту со Карпатите кои биле ненаселени простори. 
Следи секој оној кој пронајде било што словенско донесено вон Балканот, итно нека ја добие Нобеловата 

награда, и било која друга награда. Значи, Македонците немале ништо со Заткарпатските простори кои не 

биле населени. Меѓутоа, тие имале народно творештво за Силјан Штркот, а вакво имале и Македонците во 

Пакистан. Токму тие не го познавале поимот Словени кој бил политички на берлинско- виенската школа од 

19 век. Што станало со македонските преданија ? Еве што станало со нив во Србија, со книгата на Стефан 

Верковиќ- таа во Србија била прогласена своевремен фалсификат ! Па дали тоа било можно ? Еве доказ и 
со Србите: тие имале преданија за Александар Македонски ? Какво било тоа ? Тие како Срби со српови на 

Александар Македонски му служеле како коловозачи, со колите чии колца имале српови. Србите само како 

срп-џии ги посрпувале непријателите на Александар.  

Бидејќи од времето на Филип Македонски Македонија била се до реката Дунав, тоа останало и во новата 

ера, не само за Василиј II Македонски, а и Цар Самуил, чиј внук Петар Делјан во Белград бил прогласен за 

цар. Овде е пример со Бугарија, чиј цар Александар бил само Македонец... Пловдив бил главен град на 

Македонија, дунавските населби биле во Македонија итн. Исто така било со Цар Душан- тој самиот си се 

прогласил само Македонец (Скопје); Бранковичи биле Македонци со македонскиот грб лав; имало српско 
предание во кое стоело дека Белград и Смедерово биле во Македонија. Македонија била и Македонски 

Полуостров, што само со Германецот Цојне од 1808 година станал Балкански Полуостров.  

Па Германците што биле ? Нека одлучат поимите ! И што значело името Герман=гер ман ? До денес Геро е 

наше име, но не германско. Пак, ман, мин, мон, мун...се основи на македонски имиња и презмиња, но не и 

германски. Ман= мин бил човек, а за нас мина луѓе. На сумерски човек бил лу, а ние имаме луѓе. И што бил 

германскиот Герман ? Само словенски= склавински бог. А што значело и Deutscher ? Само едно- од Деут= 

Теут, митолошки, и Теута. Што тогаш биле Германците- Дојчерите ? Само тн.Словени ! А што тогаш биле и 
Лутер и Бизмарк ? Не само тн.Словени туку дури и Срби- срп-џии. Па Срби имало не само на Балтикот и во 

Сирија и Египет. Зошто ? На рамници секаде било со значењето срп-џии, косачи, жетвари. Има македонско 

народно творештво, без српско што се сфаќало, туку се пцуела само жетвраската мајка. Па дали имало 

Словени ? Никако ! Следи кој верува-л во Словените ? Само Глупаците ! За жалење, такви се многу ! 

Бидејќи Македонија била и останала огромна земја, битно е да се види кои живееле во ова слободно парче 

македонска земја. Што рекол за Бригите египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.): Фригите биле постари од 

Египтјаните. Па Херодот (5 век п.н.е.) запишал, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија- подоцна имало и 

Фригија итн. Па кога Бригите владееле во Мала Азија, скоро нивна била и нашата Р.Македонија.  

Овде се говори за Фриги= Бриги= Брзјаци, чиј говор во Р.Македонија постанал службен македонски јазик. 
Па кои биле Бриги ? Пеонија била Мариово, а според Тојнби, Пеонците говореле словенски јазик. Значи, 

Словените биле лага. Во Бригија била Пелагонија со Лерин, Битола, Прилеп...Преспа, Охрид до со Драч 

(Бригос)..., а според наодите Бриги биле во Тетово итн. Всушност, Р.Македонија била бригиска и пеонска. 

Македонците во Р.Македонија биле само Бриги и Пеонци. Токму и затоа тие никако не можеле да бидат 

некакви Бугари. Па како можеле македонските Бриги и Пеонци да ги познават Бугарите кога такви никогаш 

и немало ? Следи говорите во денешна Бугарија немале никаква врска со говорите на Пеонците и Бригите. 
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Бидејќи се говори за јазик на народ, немало еден бугарски народ со еден бугарски јазик, туку два бугарски 

народи со посебни два бугарски јазици. Првиот бугарски јазик бил од говор од Варна кој слабо го владееле 

Македонците во 19 век. Таков бил случај со Григор Прличев, зашто Бугарите него го навредувале, а тој на 

своите ученици им велел, тие да продолжат да си говорат на својот брзјачки, кој бил бригиски јазик= говор. 

Еве токму што пишувам во моја прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните (1998): „За Григор 
Прличев сведочи 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, па 

тие продолжиле да говорат на нивните наречја“. ... 

Што се кажа: „...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 !...“. 

Ако „господинот Рајко Жинзифов е лош поет заради тоа што е неталентиран и заради тоа што не го знае 
бугарскиот јазик !“, тој не можел да биде Бугарин. Тоа што до денес тој се прогласува за Бугарин, неговите 

прогласувачи во прав смисол се само лудаци, кои итно треба да се сметат во лудница- на бугарски трошок.  

Како некој можел да биде Бугарин без тој да го знае буарскиот јазик ? Бидејќи Бригите и Пеонците не го 

разбирале говорот од Варна, тие не можеле да бидат Тракијци. Пак, Тракијци= Тракијци и Бугари= Татари. 

Па што биле Браќата Димитар и Константин Миладинови,  Григор Прличев... ? Да видиме што за нив велат 

Бугарите: тие биле само Бугари ! Меѓутоа, да видиме што велат самите Македонци: Браќата Димитар и 

Константин Миладинови,  Григор Прличев... биле само едно: само Грци. Хан во 1865 година пиши: XXIV. 

Варош Охрид... за Охриѓани: „...Тие сакаат да бидат Грци, а никако Словени...“. Словените биле и се лага. 

Следи Охриѓани во 1865 година биле Грци, никако Словени, никако Бугари. Па зошто Бугарите Охрид го 

прогласуваат за бугарски град, а Охриѓани Бугари ? Еј Бугаришта лудаци и затворници со своите злодела. 

Токму ова било само поради тоа што биле укинати сите цркви со црковно- словенски јазик, а опстоила само 
Цариградската патријаршија со македонскиот Александријски Птоломејов јазик коине (тн.старо-грчки) само 

со свои Грци. Бидејќи до 19 век немало никакви балкански држави, а денес Еладците, Србите и Бугарите ги 

оспоруват Македонците како Грци, Срби и Бугари, дали имало еладски, српски и бугарски народ ? Такво 

нешто никогаш и немало. Следи во денешна Елада проширена на север до со најголем дел на Македонија, 

што важело и за Србија и Бугарија, немало било какви еладски, српски и бугарски народ туку само едно:  

Римјани (Ромејци) и Грци како припадници на Цариградската патријаршија со главен град Цариград. Па 
Калемегдан не го ослободиле било какви Срби туку само Кондо Војвода од с.Вевчани со своите, а тој и 

сите други (Тодорович, Ичко...) биле само едно: Ромејци и Грци. Па што биле балканските народи ? Ништо ! 

Во дунавска Бугарија немало Бугари туку само Срби. Па Гагаузи се изјаснале како Стари Бугари, а овие се 

Нови Бугари. Бидејќи Македонците не сакаат да бидат Стари Бугари (Татари), ниту Ново Бугари, тие биле и 

се само едно: Македонци. Секој Македонец самостојно ќе се определи. Бидејќи во Р.Македонија по пописот 

воглавно Македонците се Македонци, залудно би било да се говори за било што бугарско. Дали некој сака 

нешто да биде, тоа е само негово лично право. Бидејќи нацијатата е само политичка творба од крајот на 18 
век со Француската револуција, а прва нација била само француската, дали некој Македонец ќе биде било 

што- Македонец, Стар Бугарин (Монгол: Татар, Гагауз...), Нов Бугарина (Белец без познато потекло или 

било што друго), тое е негово лично право на самоопределба. Оспорувачот е дрзок и невоспитан. За 

таквите нема место влудница, туку само взатвор.  

Со Младотурската револуција во Битолскиот вилает се дошло до бугарска држава, што било само во 1908 

година и тоа со првиот бугарски јазик со говор од Варна, а во 2/2 половина на 20 век со втор бугарски јазик 

од западен говор кој го разбират Македонците. И кој го променал јазикот во Бугарија ? Само Македонците !  

Па што ова значи ? Бугарската историја останала само лакрдиска, само водена поради политики интерси и 

тоа само од лудаци. И што ова говори ? Само едно: 19 век имало војни, кои продолжиле во 20 и 21 век... 

 

Viktor Lilcik Adams added 23 new photos to the album: ПИСМОТО ОД КРАЛОТ ФИЛИП II НА КАТЛЕСТАИТЕ ОД ОЛЕВЕНИ 
БИТОЛСКО. 
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Во Линкестида, близу Битола, во една црква во западната фасада е вѕидано писмото на македонскиот крал Филип II 
упатено на едно локално племе Катлестаи.  
Пишувале за него и Никола Вулиќ, и Фанула Папазоглу, Иван Микулчиќ и В. Л. Адамс во Линкестида и Девриоп, Скопје 
2009, 80-81, и М. Хацопулос.  
Според друга хипотеза (застапувана од Ф. Папазоглу и И. Микулчиќ) писмото го нарачал кралот Филип V.  
Како и да е, писмото е врежан запис врз камена плоча што е врамена со дебела рамка од малтерен премаз. 
Освен во овој натпис, Катлестаите никаде на друо место не се споменати.  
Можеби аналогно на поменот на локалното, веројатно пелагонско племе Антани од еден подоцнежен натпис од римско 
време, и Катлестаите претставувале автохтона пелагонска локална субпопулација на некој дел од просторот населен со 
Линкестите.  
Токму затоа се чека магијата на археолошката наука со нејзините помошни дисциплини, науките епиграфија, нумизматика 
и други, кои постепено ни ги откриваат древните старожители на Македонија. 

Јас со овој напис не бев запознает. Кога го објавив, тек тогаш- само потоа- него го видов на ФБ-страниците. 

НАЈЗЛОСТОР- УНИШТЕН НАТПИСОТ ЗА  ФИЛИП МАКЕДОНСКИ ОД СЕЛОТО ОЛЕВЕНИ- БИТОЛСКО 

 

Нада Проева, во Историја на Аргеаидите, Скопје, 2004, на стр. 53, наведува: „За поприлично излижаниот 

натпис вѕидан во црквичето Св. Ана во с. Олевени- Битолско се водеше долги дискусии; денес 

преовладува мислењето дека овој напис, поставен од локалното племе Катлести во чест на победата над 

Дарданците, треба да се датира во времето на Филип II Македонски. Натписот е датиран во шестанаеттата 

година од владеењето на Филип- што би значело дека е од 345 год. ст.е.- и засега тоа е најстар натпис 

најден на територијата на Р.Македонија“. 

Маргарите Китан Ивановска, во Букварот, Скопје, 2009, на стр. 200, наведува: „Слика бр. 47: Надгробна 

стела со македонско древно писмо од време на Филип II Македонски, најдено во Олевени на Халикидик“. 

Бидејќи јас бев првиот на Балканот и во Светот кој има напишано книга за тн.Троја, во која велам дека 

ракописот за тн.Троја бил од наша Пелагонија, и тоа меѓу Шемница и Црна Река, на Исток езеро (море) 

Пелагонско Езеро со јагула, а на Запад висока планина Баба со свој Пелистер, што ја доби Маргарите, таа 

нејзината книга ми ја посвети на 31.05.2009. Таа потоа имаше промоција во Битола- во Битолскиот музеј. 

Тогаш таа се поправи, и истакна, каменот бил во село Олевени. Бидејќи таа со нејзината придружба ја 

посетиле црквата Св. Ана, Каменот го сликале, и на сите нас присутни ни беше прикажан. И затоа неговата 
оригинална состојба од 2009 година е отсликана. Тогаш сите се сложивме дека тој треба да биде заштитен, 

оти Еладците (тн.Грци) ќе го уништат. За истото повеќе пати со Маргарита и со други и сме разговарале. 

Бидејќи јас за текстот бев заинтересиран, а до денес не бев во состојба да го посетам, разговорав со д- р 

Стевче Тодоровски- тој ми ја поклони својата книга Археолошки наоди од среден век во ареалот на Битола, 

Скопје, 2002, која „е оригинална верзија од магистерската работа“ (негова). Тој ми го даде свое рачно 

исцртан текст- буква по буква, кој го ставив покрај сликата од книгата на Маргарита Китан Ивановска. 

При едно сретнување со Маргарита, таа на сите прусутни ни соопшти дека каменот бил исклесан и текстот 

избришан. Тогаш заклучивме дека во Р.Македонија нема никој кој се грижи за македонското наследство. А 

кој би можело тоа да го направи ? Само оној кој бил заинтересиран, и затоа и да си плати. Таа била Елада. 
Со тоа што тоа се случило, Елада потврди дека Филип Македонски, Александар Македонски и сите други 

Македонци не биле Еладци. Па затоа не било можно- Елада била само град држави. Таква држава била 

Атина итн. Па што биле Филип, Александар... ? Само поробители на сите еладски град- држави. Што биле 

еладските град- држави ? Само непријатели на македонска Македонија и македонски Македонци- во сојуз 

со Рим до пропаста на Македонија. Следи Еладците во 19 век не биле ни Хелени ни Грци туку Римјани. 

На 31.03.215 на ФБ ја видов сликата на Каменот. Следи да напишам: „На мое изненадување, на ФБ- 

страницата видов еден оштетен споменик, а тој бил на Филип Македонски. Па овој ако е од с.Олевени- 

Битола, тој е уништен, и виновниците треба да се казнат. Огромен срам за нашата историска вистина. За 
уништувањето на овој споменик одамна се слушаше, но не ми се веруваше дека ова било можно“. Добив 

потврден одговор, дека тој бил од с.Олевени, и дека Маргарите го имал регистрирано итн. 

Овде е битно, виновниците соодветно да бидат казнети, и Р.Македонија не смее повеќе да се однесува 

неодговорно. Да се повтори: „...дека е од 345 год. ст.е.- и засега тоа е најстар натпис најден на територијата 

на Р.Македонија“. Бидејќи тој бил најстар, казните мора да бидат најстроги за тој „најстар натпис“. 
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21-ВА МОЈА КНИГА ПРИФАТЕНА ОД ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 

На 31.03.2015 од Германската национална библиотека е прифатен како 21 книга, и таа како најново моја 

книга е поставена под реден број 1. „Brigijskiot=brzjačkiot - prajazik na Belcite 

Ivanovski, Risto. - Bitola, Makedonija : R. Ivanovski, 2014“. 

Каде што дошле Белците од Источното Средоземје, таму однеле свои пирамиди... Нивната цивилизација 

за време на леденото доба со траење од 0,5- 1,0 милион години долго се развивала во Левантот, каде се 

одгледувале дури домашни животни, а од чумата на говедото и грипт на свињата кај Белците се појавиле 

маласипаница и грип, поради што била создадена крвната група А која токму и затоа била вегетеријанска. 

Бригискиот води потекло од постледено доба, неговото дативно у се најдува во Јапонија во аиуну + в + к + 

л = влакину- Белците во Јапонија биле влакнести. Во Кина бил Бату- кан, а во Индија Ману, Меру. Зебу... 

Дативот го немало кај Пеонците (според Мара Мариовци), што важело и за јужните простори од Бригија: 
кој- Н; кого- А; кому- Д; чиј- Г. Бидејќи дативот никогаш го немало во Елада, коине (тн.старо- грчки) не бил 

од Елада. Во првите книги на Библијата, кои се пишани на сиријски арамејски јазик, го нема дативот. Него 

го внеле Птоломејци со својот дативен јазик. Па Каменот на Розета од Египет се чита на битолски говор од 

21 век, кој имал непрекинат развиток.  Што ова говори ? Бригискиот говор се развивал од постледено доба, 

како спротивно говорите кои во државите внеле службени јазици. Тоа што рускиот и српскиот јазик се дури 

дативни јазици, тие се наследство на црковно- словенскиот јазик, кој настанал само со реформа на коине. 

Па како бил тој прајазик ? Во прво лице еднина со м, второ лице со с и трето лице со т. Па како се говори 

во ...Преспа, Охрид, Демир Хисар...Јас сум (м), ти си (с) и тој ет=ит (т). Бидејќи мајками била Демирхисарка, 
нивниот говор многу убаво сум го запазил. Нејзините говореле со крајно т, тие го имаат најбогатиот датив: 

кому- нему, со братучед- чедо брату... Тие кога некого навредуваат, му велат: коњу, волу, идиоту итн. Со 

презимиња: Пармакоски=пармакос ки, Кочоски итн. Не случајно, Демирхисарци се писатели итн. 

Со тоа што во Р.Македонија како службен јазик бил прифатен бригискиот говор, многу говори за Бригите. 

Први мои книги кои се прифатени од библиотеката биле: Македонците и Германците едно исто, Словените 

германски фалсификат, Германците Бриги и Македонци- двојно Македонци, а и мноштво други книги во кои 

се говоро дека тн.Словени= Склавини... биле само Повеќебожци, а Германците само Христијани итн. 

На Германската национална библиотека, на Баварската државна библиотека и Европската библиотека кои 

прифатиле мноштво мои книги, длабоко им благодарам, а во Р.Македонија сум доживеал само навреди и 

понижување. Меѓутоа, јас битката самиот ја продолжувам: прво со црковно- словенски јазик да се обединат 

православните тн.Словени, потоа и другите тн.Словени, па ќе бидат и Германците одродени тн.Словени ... 

 

ДОКАЗ ДЕКА ГРЦИТЕ БИЛЕ САМО ЦАРИГРАДСКИ НАРОД, А НИКАКО ЕТНИЧКИ ГРЧКИ НАРОД 

Преземено од Википедија, со која ќе се докаже, дека никогаш немало било каков етнички грчки народ: 

Германос Каравангелис (грчки: Γερµανός Καραβαγγέλης) бил истакнато грчко духовно 
лице, патријаршијско костурски митрополит, еден од пионерите на грчката воружена пропаганда во 
Македонија. 

Роден е под името Стилианос Каравангелис (Στυλιανός Καραβαγγέλης) во селото Стипси на 

остров Лезбос во 1866 година, но во 1868 година семејството му се преселило во Адрамити воМала 

Азија, каде што израснал. 

Во 1888 година ја завршил Семинаријата во Халки, а бил хиротонисан е за ѓакон под името Германос 

по што заминал да учи теологија и философија во Лајпциг и Бон. 

Во 1891 година се вратил во Константинопол и почнал да предаваа во Халки. По четири години 

станал епископ наПера и работел за неутрализирањето на француската пропаганда. 
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Во 1900 година Каравангелис бил поставен за патријаршиски митрополит во западномакедонскиот 

град Костур. 

Таму Каравангелис станал еден од пионирите на Грчката воружена пропаганда во Костур и почнал 

да соработува со Елиномакедонскиот комитет како и со Павлос Мелас, Јон Драгумис и Ламброс 

Коромилас. 

Каравангелис го организирал првите андарски грчки чети во Македонија составени од поранешни 
дејци на Македонската револуционерна организација и грчки воени офицери. Меѓу првите кој 
Каравангелис ги придобил за грчката кауза бил Коте Христов. Митрополитот Германос при средбата 
со Коте истакнал: 

„Вие сте Грци уште од времето на Александар Велики, но поминаа Словените и ве словенизираа. 

Вашиот изглед е грчки и земјата што ја газиме е грчка. За тоа сведочат и спомениците што се 

скриени во неа, и тие се грчки и монетите што ги наоѓаме се грчки и натписите се грчки“. 

Во 1901 година Каравангелис презел мерки за засилување на грчката пропаганда, самиот 
митрополит во своите мемоари вели: 

„... јас направив една голема обиколка по сите славофонски села на Корештата. И така селата 

Рулја и Трново, Трсје и Дренови, Габреш и Чарновишта му се вратија на православието. Другите 

села, Косинец, Смрдеш, Брезница, Поздивишта итн., беа мешани. Но, во сите имав литургии со 

грчка партија, што започна да ме охрабрува. Во Кономлати, селото на Митре Влаот, Бугарите 

(Македонци - егзархисти б.н) не сакаа да ни ги дадат клучевите од црквата. Тогаш јас, заедно со 

мојот курир Емин, со пушките на рамо, јас со малихерка, а тој со гра, ја скршивме вратата со 

балтии и влеговме во црквата каде што ја одржав литургијата без никој да се осмели да ме 

попречи“. 

Во понатамошната дејност Каравангелис успеал кон грчката кауза да ги спечали Вангел 

Георгиев, Геле Трсијански иПавел Киров и со нивна помош ги организирал првите месни андартски 

чети. 

По создавањето на андартските чети Каравангелис започнал да врши насилен притисок врз 

30 егазрхиски села во Костурско како што биле Апоскеп, Бобишча, Бугарска 

Блаца, Вишени, Дреновени, Загоричани, Д’мбени, Косинец,Мокрени, Орман, Смрдеш и други. На 

своите луѓе им препорачал: 

„Секоја постапка, без разлика на карактерот на делување, е однапрет благословена од Бога“. 

Каравангелис истакнал: „Вие сте Грци уште од времето на Александар Велики, но поминаа 

Словените и ве словенизираа. Вашиот изглед е грчки и земјата што ја газиме е грчка. За тоа 

сведочат и спомениците што се скриени во неа, и тие се грчки и монетите што ги наоѓаме се 

грчки и натписите се грчки“. 

Следи Македонците биле Домородци во Македонија само чеда „уште од времето на Александар 

Велики, но поминаа Словените и ве словенизираа“.  

Па што ова значи ? Македонците биле измешани меѓу Домородците и Дојденците. Секако, никако не 
е грев да се биде нешто, во случајов Словен- дојденец од просторите северно од реката Дунав или 
од Заткарпатите, ако такви имало. Или инаку кажано, дрско и невоспитано би било некој човек да си 
го оспорува своето потекло, а вакво било словенското. Бидејќи никогаш немало словенски народ кој 
се населил на Балканот, Македонците си биле и си останале само Домородци во Македонија.  

За ова да се потврди, ги повикувам сите оспорувачи дека Македонците не биле Домородци, сите тие 
нека повелат,и нека кажат,што ние Македонците имаме било што мајмунско= словенско од северното 
Подунавје, Заткарпатите итн. Па тие простори не биле населени, читај кај Херодот и во Мемоарите 
на царот Адријан. Адријан бил со Македонската легија на тие тн.словенски простори и тој таму не 
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видел ни човек ни животно, дури за тие вода да пијат морале оган да палат и снегот да го топат. Ако 
ова нив не им е доволно, секој оној кој најде било каков доказ/наод донесен северно од реката Дунав 
овде на Балканот, јужно од реката Дунав (растение, животно, кола, дел од кола, колце, дел од колце, 
паричка, садче, оружје и било што друго), итно нека добие Нобелова награда. Еве повик: господа 
историчари, изроди и ѕверови, ајде тргнете во потрага било што мајмунско= словенско, да најдете 
овде во Македонија... Со политичкиот поим Словени од 19 век досега ниеден автор не се појавили 
кажал, Вие Македонците го имате словенското донесено ова, и ова, и ова. Пак, бидеќи Белците се 
селеле само со волови и волски коли, сета (100%) Европа била населена со балканската буша, чии 
рогови до денес ги носат наследниците на Викинзите, а она европското говедо кое било диво и со 
долги рогови до 19 век н.е. не стапнало на Балканот. Бидејќи преселбите биле само со говедо, а 
чартерлетовите биле од 20 век, секој оној кој тврди дека ние имаме било што словенско од мајмунска 
Европа, а и мајмунот се преселил во ненаселена Европа само преку Балканот, тој си бил и ќе си 
остане глуп, и него никој не коже да му помогне. Бидејќи во Македонија живеат и оние кои знаат да 
мислат, за нив Словените остана 100% лага. За лагата имам 86 книги- некои се на www.brigien.com 

Единствен доказ на Тикварите им бил само јазикот. Бидејќи Тиквар= Тиквар, тн.словенски јазик бил 
само варварски= пелазгиски, кој бил тн.Хомеров и тн.Платонов. Пак, тн.старо- грчки (коине) јазик бил 
само христијански= тн.византиски со потекло од Александрија, за време на Македонците Птолемеји, 
чија прва граматика и прв речник биле составени 300 г.п.н.е. Првиот Еладски јазик катаревуса бил 
реформиран коине, станал службен јазик само во 1868 година, затоашто овој јазик не го прифаќала 
Цариградската патријаршија. Во неа се проповедало само со македонскиот коине. 

Овде се говори за Грци, а тие биле пипадници само на Цариградската патријаршија. Следи Грци 
биле само Цариградски црковен народ. Бидејќи во 18 век биле укинати сите други црки, на Балканот 
имало само Грци како црковен народ, и како граѓани само Ромејци= Римјани, и ништо друго. 

Па укинувањето на сите други цркви освен Цариградската црква бил злотор на Европа. Следи втор 
злостор, Англија да се бори од страна на Турција а против Русија, а токму таа една Русија ја создала 
Елада и тоа само со помош на венецијанските бродови. На ред дошол нов потег, меѓусебно да се 
убиваат православните, кога, замислете, ненадлежниот султан прво ги укинал црквите, одново со нов 
злостор создава Бугарска егзархија. А таа не била на некој бугарска држава со бугарски народ туку и 
таа била цариградска. Што значело со овие две цркви ? Тие меѓусебно да се такмичат во убивање на 
православните. Па кој добил ? Само католички Ватикан и Европјаните кои биле канибалисти итн. 

ДОДУНАВСКА МАКЕДОНИЈА 

Првата книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ ја објавив во 1998 година. Во неа со биолошки 
методи се говори дека белата раса за време на леденото доба била повлечена во Левантот, кој денес е 
источен дел на Средоземното Море. Па следи од постеледено доба Белците се населиле во соседните 
простори, а потоа дошле до со Јапонија, и тоа пред еден милениум таму де се населат Монголите. Пак, тие 
живееле Источна Азија, откаде околу 13.000 г.п.н.е. преминале во Северна Америка, а во Јужна Америка 
стигнале околу 8.000 г.п.н.е. Тие немале домашни животни, ниту градежи, ја имале само крвната група 0 и 
со ДНК блискост со она на Кореа и Тајванд. Напротив, нашите бели Индијанци имале градежи, персиски, 
месопотамски, египетски и македонски традиции со крвната група 0 и крвната група А на белата раса итн. 
На Балканот имало само една држава, а таа била само Македонија. Таа за време на Филип Македонски се 
протегала до реката Дунав, што опстоило и за време на Василиј II Македонски, како и Цар Самуил итн. 
Состојбата остана се до 1808 година кога со Цојне било променато во Балкански Полуостров, имало српско 
предание дека Белград и Смедерево биле во Македонија- тоа предание било препеано на совемен српски..  
За ваквата состојба јас напишав книга: Додунавска Македонија. Таа со другите e на www.brigien.com. 
30. ″Dodunavska Makedonija″, 296 strani, format A5, 21.01.2009. 
39. "Rusite ne bile Sloveni", strani 74, 29.01.2010. 
40. "Srbite ne bile Sloveni tuku Tribali, Trakijci", strani 142, 
08.03.2010. 

45. "Bugarite bile Makedonci", strani 288, 23.11.2010. 
Кога беше германска амбасадорка- Баварката јас требаше со неа да стапам во контакт кога во Битола се 
предаваше битолската Саат Кула со поправениот часовник. Бидејќи јас по природа за лични цели не се 
упикувам, што е редовна појава кај Македонците,и затоа сме во оваа состојба,со неа не воспоставив врски.  
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Јас се дошколував во Баварија, до Минхен, во Груб каде е научната баварска установа, и таму бев 
вработен како научен соработник цели четири години (02.11.1972 до 03.11.1976), а на 04.11.1976 во Виена 
докторирав- на Битола ден на ослободување му е 4 неомври. 
Со промена на Амбасадорката, од Германската амбасада добив телефонски повик, и бев замолен да му ја 
дадам својата книга „Додунавска Македонија“. Сретнувањето со лицето требаше да биде кај Секретарката 
на Битолската библиотека. Тогаш дознав дека мои повеќе книги биле барани од самата Бибилотека. 
Потоа, на мое изненадување, се јави Германската национална библиотека, со неа воспоставив врски, и во 
неа сега на нејзиниот каталог се 21 мои книги. Мои книги има и во Баварската државна библиотека. А и мои 
книги се истакнати во Европската библиотека итн. 
Не само што јас се досоовршив во Германија со Австрија, моите професори и колеги се чудеа како можам 
да се вратам назад, кога во Германија се постигнав... Мојата колешка од Виена ме жалеше, дека јас ќе сум 
страдал. Јас не бев свесен- од 20.05.1991 останав без работа и право на вработување, до со сиромаштија. 
Во Р.Македонија дожувував само навреди и понижувања. 
И благодарам на мојата книга Додунавска Македонија која ми ги поврати врските со Германија, а со сите 
оние книги кои се во наведените Библиотеки, посебно со трите на германски јазик, јас влегувам во нашата 
европска исторографија, како 100% спротивност на Франц Боп со неговите Индо-Германи (Европјани). 
Германијо ти благодарам,а Македонија ти остана само да ги дозакопаш сите автори за античка Македонија. 

 

ВО КОСОВО ОД 15 ВЕК ИМАЛО МОНГОЛСКИ АЛБАНЦИ, А 18 ВЕК АРБАНСКИ=ТН.АЛБАНСКИ АЛБАНЦИ 

Александар Македонски бил во поход кон Исток, во Азија, во борба против Персијците. Од страна на Дареј, 

персиски крал, се бореле Албаните, чија земја Албанија била на Кавказ, што го зацртал дури и Страбо-н. 

По пропаста на Македонското Царство, неговите простори ги завладеале Римјните. Па Источното Римско 

Царство било во судир со арапскиот ислам, кој бил совладан. Меѓутоа, тој продрел во Персија. Токму и 
затоа исламот го ширеле Персијците на Запад. Следи создавање на Османовата лоза, а таа била само 

македонска (извори од Ланге), од царското семејство Комнени (Јозеф фон Хамер), а и самиот Мехмед II 

признал дека тој бил Комнен (извори од Ланге). Па што биле Османите ? Само Комнени како Муслимани. 

Султанот Мехмед Караман, во 13 век, во персискиот јазик со персиско писмо внел и турски (монголски) 

зборови. Тој јазик бил и е познат како Османов јазик. Зошто Османите внеле турски= монголски зборови ? 

Затоашто Османите во своите редови имале Монголи (Татари, Черкези и др.). Неслучајно, во Османовата 

војска имало Черкерски ред, кој се одржувал се до пропаста на Османовото Царство итн. 

Како што навлегувале Османите на Балканот, тие пред да населат свои Турци= Муслимани Анадолци, а за 

Херодот Анадолија и Ерменија ја основале Бригите, дури имало и Фригија, први кои биле населувани на 
Балканот биле турски= муслимански војници во турски гарнизони. Па со каков состав биле тие гарнизони ? 

Воглавно со Татари, Черкези..., а и други монолски Азијати. Со завладувањето на Балканот, а такво било и 

Косово, таму се создавале касарни со Монголи.  

Бидејќи Монголите ја имале крвната група 0 и В, а Белците 0 и А, кај Белците бил внесен генот на крвната 

група В, и се дошло до „мешана“ крвна група АВ. Со тоа што со Османите овде стално се носеле Монголи, 

уделот на крвната група В бил се повисок и повисок, и денес тоа достигало на она ниво кое се завршило со 

19 век, кога се завршило со најмасовните колонизирања на Монголи. Според наводите, меѓу Врање и Шар 

Планина биле колонизирани околу 1 милион Азијати- само според Густав Вајганд (1924), по Кримската 

војна биле колонизирани 500.000 Черкези и 100.000 Татари. Следи ДНК блискост со Кавказ и Црноморието.  

Се постава прашањето: Каде се наведените 600.000 Азијати ? Каде се и другите Азијати до еден милион ? 

Дали овие умреле ? Дали тие изчезнале ? Дали тие испариле во Свемирот, или влегле во Утробата на 

Земјата, како што за германската школа Словените имале непознато потекло- од Свемирот или Утробата 

на Земјата ? Ништо не изчезнало- сите се тука ! Словени биле со пелазгиски или илирски јазик, дури Илир 

и Словен постанале синоними. Словени биле сите тн.словенски народи, и 100% Арбаните, кои тврдат, тие 

биле Пелазги и Илири. Дури, според Албанците, и Александар Македонски бил Илир итн. Меѓутоа, Албанци 
има две групи: Европјани како Пелазги и Илири Арбани= Тоски= Скиптари со скиптар и Азијати Арнаути= 

Геги. Бидејќи тие се со различно генетско потекло, тие меѓусебно во се се разликуваат, и не се разбираат.  

На 05.04.2015 беше објавен напис со наслов: „Имамот кој рекол дека во Косово во 15 век немало Албанци, 

бил отпуштен од работа“. Следи: „Имено, Салиху на едно од своите обраќања до верниците кажал дека во 

Косово во 1445 година имало само еден отсто Албанци. Според него, Турците ги донеле Албанците во 

Косово и им дале земја, пренесе косовскиот весник „Бота сот“. 

Па „Турците ги донеле Албанците во Косово и им дале земја“, а тоа било со свој почеток „во 1445 година“. 
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За Албанците имам пишано мноштво книги,а таква била и последната за нив: „Албанците во Р.Македонија- 

само од 1780 година“. Во книгата има наслови: Албанците во Косово и Метохија- само од 1701 година; 

Албанците во Р.Македонија- само од 1780 година; Азијатите (Татари, Черкези...)- само после 1840 година; 

Разлика на Азијатите (Албанци) од Балканците (Албанци). Книгата и други книги се на www.brigien.com.  

Овде треба да се разберат Албанците кои биле колонизирани од 15 век во Косово и промените кои се 
вршени во последните векови. Насловот за во 1701 година е според изворите на Албанската академија. 

Пак, за Азијатите после 1840 година било дело на султаните, само по налог на Европјаните, само со цел да 

се раздели православното ткиво, а тоа се случило само со колонизирањето меѓу Врање и Шар Планина. 

Проблемот на Балканот настанал само од Азијатите, а само токму со нив во Р.Македонија во 2050 година 

ќе има повеќе Муслимани отколку Христијани. Тогаш кога Азијатите ќе надвладеат, 100% сигурно-  ВОЈНА. 

Нашиот народ доживеал цело петвековно турско ропство,а уште толку друго никој не ќе може да го изрджи. 

Risto Ivanovski 90% од сите Албанци се Азијати (Геги=Арнаути), а само 10% се Балканци (Тоски= Шкиптари). Па тие до 

денес меѓусебно не се разбираат, не стапувале во бракови... Следи Арбаните= Тоските од вкупно 14% Албанци се 

најмалото малцинство во Р.Македонија- само 1,4%. За состојбата 100% се виновни само Македонците. Бидејќи 90% биле 

Азијати, а само 1,4% Балканци, Р.Македонија била воглавно христијанска земја и тоа православна. Тој што ги донесол 

Азијатите, тој нека си ги земе назад. Тоа дело било само на Турција, која денес во центарот на Румелија- Битола ја 

дотерува соборната џамија за Балканот. 

Risto Ivanovski Арбанија=тн.Шкиптарија била држава само на Рим и Виена, и тоа само со римското име Албанија. Па 

нејзината врска била само со католицизмот- први школи на арбански= шкиптарски јазик биле дело само на Рим и Виена и 

тоа само од 1924 година. Токму и затоа Шкиптарија нема ништо било што со православието. Кога во 1997 година 

Шкиптарија требаше да се подели на јужни Тоски и северни Геги, и тогаш на сцена стапија истите Италија и Австрија, 

задржувајќи ја неа како држава. Се ова говори дека на Македонците, Србите и Црногорците им е нужна единствена и 

заедничка братска врска против азиското зло на Балканот, а не со меѓусебни трвења... 

СО ЈУСТИНИЈАН ПРВИ МИСТЕРИИТЕ ВО ХРИСТИЈАНСТВОТО ИЗЧЕЗНАЛЕ 

Веројатно најконтроверзен е ставот дека и Исус Христос бил Масон. Алберт Пике го 

нарекува Исус “Голем Архитект на Религијата”, а Господ како “Голем Архитект на 

Универзумот.” Тука Исус е прикажан како “супериорен лидер и учител на моралот, 

етичноста и изгубените човекови вредности.” Според Алберт Пике (“Morals and Dogma”) 

Исус е “Мајстор Градител” 

Некои теории велат дека и Александар Велики (“Alexander The Great” легендарниот син на 

“Phillip of Macedon”) бил Масон. Веројатно и многу видни Масони денес, не се 

информирани дека постои еден многу посебен масонски Ред кој се однесува само на 

Мајсторите Масони, церемонијално посветен на Александар Велики и е наречен 

“Ancient and heroic Order of the Gordian Knot”, чиј ритуал е напишан од Масонот Varik 

Steele (активен во масонскиот “York Rite”) за време додека престојувал и работел во 

Германија, за радиото “Слободна Европа”. 

На 09.04.2015 беше објавен овој напис, а  во врска со Исус Христос, божем тој бил масон, дури се 
говори дека и Александар Македонски бил масон. За вакво нешто историјата нема никаков податок, 
затоа што масонството не било познато во старата ера, ниту во првиот милениум на новата ера итн. 
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Инаку мистериите биле само повеќебожни, а со еднобожеството, како што било еврејството, со нив и 
се завршило. Имено, во Билијата се чита дека Мојсеј ја забранил магијата итн. Па токму таа била 
првата најглавната во мистериите. Следи Евреите во старата ера немале врска со миистерите.  

Вавилонскиот крал Набонис бил еретик- еднобожец. Токму и затоа Вавилонците како повеќебожци се 
бореле од страна на персискиот крал Кир, и само така Набонис од Кир бил срушен. Бидејќи Набонис 
бил еднобожец, тој морал да биде Евреин. Пак, Евреи никогаш немало за Кир нив да ги ослободи од 
ропство. Еврејството започнува само од 444 г.п.н.е. во Ерусалим- тогаш биле читани првите книги на 
Мојсеј и тоа на сиријски арамејски јазик. Бидејќи немало еврејски јазик, таков народ немало. Ова се 
потврдува со книгите на античките автори, кои пишеле за Александар Македонски- ниеден автор не 
ги наведува Евреите, затоашто тие тогаш и не постоеле. Александар Македонски да бил масон, кој 
лудак тоа го напишал- тој Дариј го бркал што не му се потчинил, а масоните за него би биле само 
вошки пицајзли, кои итно мора да бидат убиени. Па се она што пиши за Александар Македонски 
еврејскиот автор Јосиф Флавиј, тоа е само 100% лага, и тоа е само препишано од Библијата, која е 
100% украдена месопотамска и египетска историја. За пример се наведува Мојсеј- историски за него 
нема никаков доказ. Па што бил тој ? Само мит за Саргон со кошница со смола која плови по вода, 
името било египетско итн. 

Како што бил мит Мојсеј, мит бил и Исус, со неколку стотини истоветности со ведскиот Кришна, 137 
со египетскиот Хорс и балканскиот склавински= тн.словенски Хорс. Токму и затоа христијаните го 
прифатиле Исус, кој бил само Хорс. Освен со Хорс христијанството било поврзано и со стоицизмот 
од македонска Александрија- без робови, а и ликот на Александар Македонски бил како обединител. 

Следи масонството се поврзува со храмот на Ирод. Тој бил само Македонец, само Повеќебожец, и 
ништо инаку. Што за него се пиши ? Според некои, тој бил Арап, а за други Евреин,најголема глупост. 
Па што ова значи ? Се може да има, само не Македонци. Токму со Римското Царство Балканците и 
во 19 век биле Римјани. Според изворите, жителите во Елада...Македонија биле Римјани (Ромејци). 

Се говори, мистериите ги зеле Евреите, па Масоните... Наведеното е глупост. Зошто ? Затоашто тие 
на Балканот постоеле до со 6 век н.е. кога Јустинијан Први нив со ги забранил. Еве ја нивната врска и 
злосторот на Јустинијан. Тн.масонски мистерии биле од Египет со цела симболика. Нив ги презеле и 
Атињаните Солон и Платон, и тоа од Египет. Тие се зачувале на Балканот до со 6 век н.е., кога на 
сцена стапил првиот христијански цар, Јустинијан, крволичен ѕвер за мистериите, кои денес се само 
еврејски и масонски, но никако само македонски ! Па ова е најголема глупост. Нели Јустинијан во 529 
година ја затврил Платоновата академија во Атина, чии мистерии денес се еврејски и масонски. Па 
до денес во македонското православие има повеќебожни традиции, отфрлени од Ватикан, чии папи 
носат масонски прстени. Следи од глупост во глупост.  

Исто така, со Јустинијан почнал најгрозниот темен период за нашите православни простори и тоа се 
до денес. Па тој ја забранил астрономијата, математиката, хирургијата итн. Масонството било само 
ѕидарство, а без математика нема ѕидарство на огромни катедрали итн. Следи масонство 100% лага.  

Значи, сета историја е искривена, препишана, за други напишана, само никаде да ги нема само 
Македонците. Нели храмот на Ирод бил оплачкан, тој бил однесен во близина на Единбург, име кое е 
100% наше: един бург= булг= болг= волк= Volk= полк до полка. Па таму има споменик на  Александар 
Македонски. Па нели Скотите носат фустанчиња како во Пелагонија (с.Кукречани), каде не се носеа 
пантолони. Дури имаат македонски ритам 7/8. Па гајдата била македонска која само импровозира, а 
тапаните го чукаат македонскиот ритам како во „Насред село тапан чука, румдум, румдум“ итн. Дури 
одредот на музиканти е во вид на фаланга= паланга= паланка, со свое крило кое заобиколува итн. 

Ако се земе во предвид дека Европјаните во вториот милениум биле канибалисти, немале нужници 
во кои се вршело нужда, немале лајца и вилушка итн., да се говори за масонски мистерии, се е лага. 

Доста се пишат глупости за се оплачкано македонско- мои книга за масони,Евреи...www.brigien.com. 
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ТН.МАСОНСКИ МИСТЕРИИ... ИМАЛЕ ВРСКА САМО СО БАЛКАНОТ, МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ 

Кога се говори за тн.масонска историја, таа била поврзана само со повеќебожни мистерии. Авторите нив ги 

поврзуваат со Египет. Па врската со Египет била токму и онаа со на Атињаните Солон и Платон. Основите 

на тн.масонски мистерии биле не само во Мала Азија, дури и на Балканот, само со Македонско Царство.  

На ова авторите не завршуваат, па според нив, најважен бил Иродотовиот повеќебожен храм со Зевс... 

Бидејќи Ирод бил само Македонец, врската за било што масонско, 100% било поврзано со Македонците.  

Римјаните го завладеале Македонското Царство, и се дошло до Римско Царство. Бидејќи римски цареви 

биле Балканци, а Балканот од со Филип Македонски бил само македонски, Римското Царство како источно 

станало возобновено Македонско Царство. Во него последен Римјанин кој владеел, а бил прв христијански 

цар, бил Јустинијан Први. Тој бил зачеток за забрани на повеќебожните мистерии, зашто следеле и казни. 

Најголема казна била она во 529 година со која тој ја затворил Платоновата академија во Атина. Оттогаш 

почнал темниот период, со потполно назадување. Тоа било се до појавата на македонската династија со 

која се востанува македонска ренесанса, која постанала и италијанска. Бидејќи без македонска не можело 

да има ни италијанска ренесанса, за која може да се поврза напредокот во уметност и градење, пред неа 

никако не можело да се говори за било каква можност да има основа за појава на некакво си масонство. 

Следи Венеција со своите Млечани била носителка во се. Во неа било изградено се како во Цариград, што 

било се во Јадранот, а Јадранското Море бил само залив на Средоземно Море, кое го владеел Цариград. 

Дури оплачканото од Цариград се најдувал во Венеција, таков бил и лавот со глаголица, а се мислело дека 

тој бил коптски текст. Исто така, од 1060 -1927 година во Далмација била употребувана глаголицата. Токму 

и затоа глаголицата со македонскиот лав до денес е симбол на Далмација, а јарецот од Бригија во Истра. 

Па токму македонскиот лав и брзјачкиот јарец- богот Арес (аре- Охрид и але Битола) станале европски итн.  

Со тоа што европската традиција била поврзана со Македонија и македонска Бригија, а бригиски градежи 

има и кај Македонците во Пакистан, а за време на Венеција такви немало низ Европа, ниту катедрали кои 

биле градени од ѕидарите= масоните, зашто била потребна математиката, масонската историја била лага. 

Беџент, Ли и Линколн, пишат за катари и голем ерес, а тоа било наследство на богомилте од Македонија. 

Па витезови Темплари: „Колку е познато, прво историско обавестување за темпларите ну пружил еден 

француски историчар, Гијом од Тир (Guillaume de Tyre), кој пишел помеѓу 1175. и 1185. година...“. 

Во својата прва книга Средоземјето прадомовина на Европјаните (1998), го наведувам ова:  

Po propasta na Vizantija, Rim poka`al interes za kulturata na stariot svet kade 

{to naukata bila ve}e razviena. Toa be{e podarok za Evropa od propadnatoto 

iljadagodi{no Vizantisko Carstvo. Spored Lange "crkovnite poglavari, kako visoko 

obrazovaniot arhiepiskop od Nikeja i podocna rimski kardinal Besarion i drugi 

filozofi i nau~nici, do{le kon Italija, kade {to bile prifateni so visoka ~est. 

Tie donele stari rakopisi, koi bile prevedeni i obraboteni. Kozimo de Medi~i ja 

osnoval 1.440 g. vo Florenca na predlogot od platonecot Gemistos Pleton, 

Platonskata akademija, vo koja u~itelstvuva{e nekolku godini samiot Pleton. Po 

negovata smrt Gizmondo Malatesta dozvoli negovite koski da se prenesat od 

Peloponez vo Rimini i da se zakopaat kako ostatoci na svetec na nadvore{niot yid 

na crkvata Santa Fran~eska. Preku vlijanieto na vizanti-skite nau~nici re{itelno 

se odredi pravecot na filozofskiot humanizam na renesansata- propadnatata 

Vizantija mu go poka-`a na Evropa patot vo Noviot vek".  

Taka renesansata vo Italija e nasledni~ka na Vizantija. Za Bulok so sor., 

"Italija, kolevkata na renesanskite misli, gi dala i nejziniot naj`iv izraz vo 

umenosta. Firence (Florenca, R.I.) e mesto kade se rodila renesansata, a Medi~i, 

koi do{le na vlast vo Firenca vo tekot na kasnoto 14 stoletie, bilo najpro~ueno 

najgolemo semejstvo koe postanalo za{titni~ko i pokroviteli na umetnosta. Kozimo 

Medi~i (1389- 1464) go tro{el svoeto bankarsko bogatsvo za gradewe na palati i 
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crkvi vo svoeto rodno mesto Firenca i na pottiknuvawe na rabota i pomagawe na 

nau~nicite i umetnicite vo svoe vreme. Negoviot vnuk Lorenco go prodol`il deloto 

na negoviot dedo, a lorencoviot sin, kako papa Lav X (1513- 1521), osnoval vo 

Rim dvor koj po veli~enstvenosta i kulturata nemal soparnik". Pred nego bil papa 

Nikola V (1447- 1459) koj sobiral dragoceni knigi za Vatikanskata biblioteka, a 

neposredni predhodnik na Lav X bil papata Julie (1503- 1513) koj bil najgolem. 

Na negov nalog Rafael i Mikelangelo (1475- 1564) po~nale da sozdavaat svoi 

najubavi dela- Leonardo da Vin~i (1452- 1519). 

И ова не било се. Кај Беџент, Ли и Линколн, на стр. 100 има фуснота: „Околу 1460 година, еден монах, 

застапник на Козима де Медичи, донел од Македонија во Фиренца еден грчки ракопис, непотполн препис 

на делото Corpus Hermeticum. Авторството му било припишано на легендарниот мудрец Хермес 

Трисмегистус, иако, како што денес се смета, го составиле непознати писатели од II и II столетие наша ера. 

Е занимливо дека на Козимо во исто време му донеле и некое Платоново дело, ама тој од својот 

преведувач, Фичино (Ficino) захтевал прво дело да се преведе Хермесовата книга која уште долго се 

сматрала постаро и поважно. (прим.прев.)“. 

Се заклучува, без Балканот и Македонија со своите македонски цареви ќе немаше Платонови мистерии. 

Овде се говореше за градежи и катедрали во Венеција, најбитни за масоните ѕидарите, како и мистериите 

пренесени од Цариград каде владеала македонската династија, а и Македонците Комнени со сите свои 

наследници. Следи целиот напредок да се сведе од 12 до 16 век. 

Во првата моја книга наведувам и: Kako odgovor na ovie samovolija, se naveduva {to se 

razbiralo pod poimot nacija. Koga ne postoele dr`avi evropskite Masoni bile samo 

sovest na verata. Duri od 1648 godina i Vestfalskiot dogovor za sozdavaweto na 

dr`avite tie bile sovest na dr`avite. Zna~i, pred 1648 godina nemalo dr`avi za 

da postoi narod (nacija) so svoj jazik. Bidej}i prva nacija bila francuskata, vo 

1694 godina Francuskata Akademija nacijata ja definirala kako "site `iteli na 

ista dr`ava, na ista zemja, {to `iveat pod isti zakoni i upotrebuvaat ist 

jazik". Se zabele`uva deka nacijata e defenirana vo taa godina. Zatoa taa kako 

godina bi trebalo da bide po~etok za doizgraduvawe na poimot nacija za `iteli... 

Бидејќи се говори за масони, а нивниот спој бил само повеќебожен и ѕидарски, врската била од 16 и 17 век. 

Па градежништвото на катедрали, за што била потребна математиката, која ја забранил Јустинијан, било 

во 17  век.Токму и затоа до тој 17 век немало никакво масонство, со украдена историја дури од стар Египет. 

Следи ништо со Темпларите кои биле само едно: само арамишта- до денес Европа и САД се борат се да 

биде само нивно. Па никаде и ништо нема-ло од мистериите, кои на Балканот биле општонародни, а сега 

тие вон него се само провилегија и тоа само на издроди на човечноста. 

Затоа масоните никако не смеат да ја трагаат врската со мистериите од на Египет туку само со европската 

историја, со европското потекло, само од ненадертал, кој бил само мајмун- тој не оставил свое потомство. 

 

ВО МАКЕДОНИЈА ИМАЛО ПОВЕЌЕБОЖНИ ТРАДИЦИИ 

Белците од Источното Средоземје стигнале во Индија... Тие таму однеле свои традиции. Овде се битни 

Бригите, кои според Херодот ја создале Фригија. Па се говори фригиското, ф=б, божество Сабазија. Негови 

симболи биле: змија, жаба, гуштер, желка, петел итн. 

Бидејќи во Месопотамија Семирамида била претставена како буф, а буфот го има дури на атинска пара, 

Буда не бил претставен со раце и нозе како на буфот, туку како на гуштер. Следи врската со Бригите. 

Овде ќе се наведи самади. Тоа е само поминување во пештери месеци без храна- еден вид зимски сон. За 
тоа е неопходно, температурата да биде 4 степени целсусови, кога водата е најгуста, со најниска можност 
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на движење на ензимите во клетките, со најниско ниво на трошење на храна- основен метабилизам. За да 

се премине во самади состојба, потребна е концетрација итн. Во прилог се и разни вежби. 

На пример филозофијата на јогата. Таа била едно духовно дело на Истокот на Ведите, раширено во 

Цејлон, Индокина, хималајските земји Непал и Тибет, Кина и Јапонија. Па така, кога Александар 

Македонски стигнал во Индија, го гледал еден јогин како бил занесен во неговите вежби и концетрација. 
Слична активност има кај исихастичките калуѓери на Света Гора, кои со физички вежби, преку медитација и 

молитви во тишината, стигаат до контемплација за Божјата величина итн. Така и христијанската медитација 

во манастирите е заснована врз тишината и смиреноста, особено во Атос.  

Вистина Македонците стигнале во Тибет, каде има Македонци итн. Меѓутоа, тие ништо од таму овде не 

донеле. Ова говори, традициите им припаѓале на белата раса, a со еднобожеството тие биле забранети. 

 

СРПСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА БИЛА САМО СО ПОЛИТИЧКА ОДЛУКА 

Во Европа имало само две апостолски цркви: Македонската на Апостол Павле и Римската на Апостол 

Петар. Следи Јустинијан со насилен чин ја создал Цариградската патријаршија. Па зошто овде се говори 

„со насилен чин“ ? Затоашто црква морало да биде основана од некој Апостол ! Токму и затоа меѓу Рим и 

Цариград се воделе расправии, но никогаш меѓу Рим и Македонската- Јустинијана Прва- Охридска 

архиепископија. Расправите меѓу Цариград и Рим завршиле- Цариградската патријаршија во 15 век била 

унијатска- под Ватикан. Токму и затоа Русите Цариград го проколнале и не го бранеле од Мехмед Втори, 

кој самиот признал дека тој бил само Комнен. 

Бидејќи Рим од самиот свој почеток се борел за примат врз цело христијанство, тој во 750 година прави 

најголем фалсификат, тн.Константинова даровница, во која се наведува дека Константин Велики издал 

даровница, во име на папата, за негов примат и врз православието. За доказ дека ова била лага е наводот 

со Готите со кои со Рим се завршило, и се било владеено само од Цариград- во Рим повеќе немало цар. 

Дури Јустинијан Први ги назначуваше папите, и тој нив за ушити ги тргал, ако тие не слушале итн. Со овие 

два наводи, се потврдува дека за владеењето на папите засекогаш сосе се завршило. Бидејќи Источното 

Римски Царство пропаднало, фалсификатот со тн.Константинова даровница до денес за Ватикан важи. 

Токму и затоа тој православието без прекин го уништува од 1071 година, и тоа во сојуз со исламот, а 

Мохамед бил само чедо на Рим, со неговото мухамеданство, кое во 2070 година повеќе ќе има муслимани 

отколку сите христијани. Ваквиот злостор на Рим не смее да му го опрости католичка Европа со своите 

католичките остапници- протестантите. 

Бидејќи Источното Римско (Ромејско) Царство било во судир со Истокот, тоа било ослабено. Тогаш Ватикан 

се вмешал кај Цар Самуил, кој со архиепископија за крал и со патријашија за цар добива круни од Ватикан, 

на што се спротиставила македонската династија, чиј цар бил Василиј Втори Македонски. По поразот на 

Цар Самуил за кого се бореле и богомили (еретици), ним  им се ваделе очите. И затоа царот бил наречен 

само едно: октонос. Што значи октон ? Само окт=он: окто= окати- извади. Бидејќи на ниеден јазик октон не 

означува-л убиец, Васил Втори Македонецот никогаш не бил убиец, туку само оковадач, окатувач. И затоа 

има-ло Водоча, Слепче итн. 

Со крстоносните војни, кога во Цариград повеќе не постоел надлежниот цар врз православието, Латините 

на насилнички начин Пеќката црква ја отцепиле од „МАЈКАТА“  Охридска архиепископија. Следи токму од 

архиепископија за крал таа за цар прераснала во патријашија. Меѓутоа, со завладувањето на Османите, 

кои биле наследници на македонското царско семејство Комнени, тие Пеќката црква ја повратиле кон 

својата „МАЈКА“ Охридска архиепископија. Со наводов се завршила историјата на Пеќката црква. 

Бидејќи во 18 век била укината Пеќката црква, а нејзиното возобновување било само од ненадлежниот 

султан, во 19 век на Балканот имало само Римјани (Ромејци) со главен град Цариград. Бидејќи постоела 

само едната Цариградска патријашија, сите на Балканот биле само Грци- припадници на Цариградската 

патријаршија.  
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Што ова значело ? Во кнежеството Србија имало само Ромејци и Грци, а никако било какви Срби. Тогаш 

била создадена Белградската митрополија. Токму таа митрополија прераснала во Српска патријаршија. 

Ова било неминовно, затоашто секоја православна држава мора-ло да има своја црква за таа држава како 

православна да биде признаета. Со создавањето на српска држава, таа се ширела кон југ, и само од 1913 

година таа окупирала македонски дел- никако порано. И затоа проблемот бил само од 1913 година. Со тоа 

што се оспорува Македонската православна црква, се оспорува Македонската држава и македонската 

нација. Истото тоа Српската православна црква го прави и со Црногорската православна црква, 

црногрската држава и црногорскиот нација. Што ова значи ? Само едно: кога тројца православни лудави се 

караат, се е во полза на Албанците, кои се Муслимани= Турци. Ако има Бог за Православите, тој ним треба 

да им даде ум. Меѓутоа, кај тн.словенски православни лудаци единствениот Бог не може да им помогне. 

Зошто ? Само за едно: ЛУДАК=ЛУДАК. Во случајов, постојат тројца тн.словенски лудаци- поточно три наши 

ЛУДНИЦИ. 

 

ПРОКОПИЈ (6 ВЕК Н.Е.) ПОЗНАВАЛ САМО СКЛАВИНИ=ОБЛАСНИЦИ, НИКАКО МАЈМУНСКИ СЛОВЕНИ 

На 11 април 2015 беше објавен напис: „Според логички и математички пресметки Словените што тргнале 

од зад Карпатитие никогаш не стигнале на Балканот !“  

Во написот се наведува: „Група неупатени, но добро платени ‘експерти’, редовно, па дури и во специјални 

емисии на ‘разузнавачки’ телевизиски канали, тврди дека Македонците се Словени од Зад Карпатите 

користејќи трски за дишење за време на преминот на Дунав и дека како доселеници мора да се откажат од 

антиката, односно од автохтоноста на овие простори. Притоа воопшто, барем интимно, како да не си ги 

поставуваат прашањата за тоа кои се Словени, како дошле на Балканот, кој ги предводел, колку време им 

било потребно со воловски запреги дадојдат до Македонија, со какво вонвременско оружје располагале за 

да ги победат староседелците на целиот Балкански Полуостров, зашто нема ниту едно име на претводник 

на преселбата, какви што има за секој поход на разни народи на Балканот пред големата преселба, но и 

подоцна ? Или зошто нема никаква матријална трага од Словените меѓу 6 и 9 век ? Според историчарите 

кои не се сомневаат дека Словените навистина дошле од зад Карпатите, најголема маса од речиси 300.000 

Словени на Балканот се доселиле во 626 година. Значи, тргнале пролетта 625 година и за една година, 

односно за околу осум месеци, колку што може да се патува пред да падне зимата, поминале речиси 1.500 

километри, препливале десеттина големи реки, меѓу кои и Дунав, а потоа се населиле каде што им душа 

сака. Од друга страна, оние што се сомневаат во тоа, отворено се прашуваат со каква воена сила 

располагале Словените кога само за една година поминале токав простор скршувајќи го за миг отпорот на 

староседелците...“. 

„Според ставот на официјалната историја, кој се уште е доминантен и во Македонија, Словените се 

доселиле на Балканот во релативно краток период, кој обично се мисли дека е меѓу 5 и 7 век. Ваквата 

претпоставка се базира на еден запис од 10 век на византскиот цар Константин VII Порфиригенит, според 

кој главната преселба се случила 626 година. Токму на оваа ‘историска вистина’ се ‘лепат’ речиси сите 

балкански ‘официјални’ историчари...“. 

Меѓутоа, Прокопиј (6 век), е првиот автор во светот кој говори за тн.Словени, никаде и никако тој не пиши за 

преселби на Дивјаци= Словени. Па тој не познавал било какви живи суштества исправени на две нозе за 

тие да се викат Словени, а тоа останало и во следните векови -7, 8 и 9 век.  

Овде се говори за живисуштества исправени на две нозе, кои го носат човекиот труп, различни од сите 

видови мајмуни, а Европа била населена само со неандертал. Па тој бил само мајмун- и тој во Европа се 

населиле од и преку Балканот. Бидејќи тој не оставил свој наследник, Европа 100% била населена од и 

преку Балканот само со балканското говедо (буша), чии рогови денес се носат од наследниците на 

Викинзите итн. Денешните европски говеда биле наследници само на бушата. Бидејќи дивото европско 

говедо на Балканот не стапнало до 19 век, а преселбите биле само со воловски коли, Словените се лага. 

Бидејќи 100% ваква била состојбата, на Европјаните на припомош им дошол дарвинизмот, од мајмун се до 

човек. Бидејќи мајмуните имаат череп на одраснат цицач, а човекот череп од фетален цицач, да се бара 
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врска меѓу човек и мајмун-ите е 100% лудост. Следи тн.словенска историја е дело на 100% ЛУДАЦИ. Еве 

дополна: сите видови мајмуни имаат по 48 хромозоми, а човекот само 46. Бидејќи со милениуми, ниеден не 

успеал да добие потомство меѓу видот човек со сите видови мајмуни, човекот немал врска со ниеден вид 

мајмун. Овде не се работи само за бројот на хромозоми, туку за тоа, што тие не се истоветни со оние на 

човекот. Токму и затоа меѓу нив нема „парење“- пренесување на генетскиот материјал за нивни плод ... Па 

што ова говори ? Човекот со мајмуните останал многу подалечен отколку коњот со магарето. 

Она што се наведува за Македонецот Константин VII Порфиригенит, тој никаде не кажал, од каде тој тоа го 

прочитал. Што ова говори ? Тој е првиот цар кој создал збрки, што било политика за дохристијанизирање 

на Склавините, чиј бог бил склавинскиот бог Хорс= Хорус= Кришна,истоветен со Исус. Бидејќи христијански 

јазик бил Александријскиот Птоломејов коине (тн.старо-грчки), а народен бил само варварски, се е јасно: 

Па што биле тн.Словени ? Само едно и единствено, само повеќебожци со варварски јазик на кого говорел 

Платон, а Римјаните биле само христијани со македонскиот Александријски јазик коине- само од 300 г.п.н.е. 

Се говори за варварски јазик. Па со него кои говореле ? Само варварите, пишано со мало в. Малото в 

означува, варварите не биле посебни народи, туку поимот бил општ. Дали има докази за поимот варвари ? 

Тн.византиски цар Фокас (602 година) бил полуварварин. Што ова значи ? Едниот родител му бил варварин 

од дунавската Склавина, која била тн.византиска гранична единица, а вториот од династијата Јустинијан. 

Па што ова означува ? Во Склавината војници биле повеќебожен народ со својот варварски тн.Платонов 

јазик, а на Јустинијан и неговиот внук Фока службен јазик им  бил само латинскиот, а христијански коине.  

Што ова објаснува ? Бидејќи склавина означувала област на варварски јазик, а на персиски сатрапија, 

латински провинција и коине тема, следи прашањето: како што имало склавински народ, дали имало 

сатрапски, провинцијски и тематски народ ? Не ! Зошто ? Е ГЛУПАЦИ истиричари, поимот Словени станал 

политички ! Дали до 19 век има докази ? Според Хан,Охриѓани во 1865 година не сакале да бидат Словени. 

И за неполни 100 години, сите се Словени ! Каде сте академици и историчари, и што направивте ? Ништо 

тие не направиле, и тие биле и си останале за никаде. Па тие не си го оптавдале својот личен доход итн. 

За да се потврди дека се работело само за Склавини како повеќебожци и Римјани како христијани доказ се 

Солунските Браќа. Тие како граѓани на темата Солун биле христијани со коине, а околните Склавини само 

повеќебожци. Што правеле двата браќа ? Само ги христијанизирале Склавините, и коине бил реформиран 

за употреба на народот кој говорел варварски= тн.Платонов јазик. Па тој бил само тн.словенски јазик. 

Дали има следен доказ: Приск (5 век) пиши за варварски јазик, готски, хунски и латински. Кај него го нема 

коине. Зошто ? Затоашто во Панонија во 5 век немало христијани, а готскиот бил на Готите, хунскиот на 

Хуните и латинскиот на Римјаните. Па коине бил само прв христијански јазик, а со Ираклиј станал службен. 

Следен доказ бил Дионисиј Халикарнишки. Тој во 1 век н.е. запишал, Римјаните говореле варварски и 

пелазгиски јазик, а тој бил тн.Платонов и тн.словенски. Па што било со латинскиот ? Него не го составил 

некој Латин туку само Греикот Лив Андроник (240 г..п.н.е.). Па кој го направил јазикот на Дивјаците Словени 

? Греикот Константин Филозоф ! Зошто ? Затоашто не смее да се употребува било што македонско. 

Следи за варваски и пелазгиски јазик пишат Херодот, Тукидид, Платон...Дионисиј...Приск...Прокоп итн.  

Па што биле Еладците ? Само Пелазги, кои говореле варварски= тн.словенски и до во 19 век ! Па кој тоа го 

потврдил ? ...Фалмерајер...Отон- прв еладски крал...Силвестер (1904 година). Што тие напишале ? Во 

Елада немало Хелени со хеленски јазик коине туку само Словени: со варварски= пелазгиски= тн.словенски 

Следи да се разберат тн.Словени (Анти, Венети и Склавини) и Словени според слово- имало Божјо Слово. 

Еве го доказот: Русите до 860 година биле само Рецкари, „роцки народ“ или „роски народ“, оти пишеле со 

рецки. Тие за Словени се изјаснале само во 860 година (Фотиј). Словенството е македонска писменост. 

Што биле Русите ? Според Нестор (11- 12 век), Русите потекнале од Илирија. Значи, од Балканот. Па ова 

морали така да биде, затоашто има само ДНК- оддалеченост од југ кон север, никако обратно. Зошто ? 

Затоашто преселбите биле само од југ кон север- до денес Русија не е донаселена со ретка населеност.  
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Што треба да се направи ? Да се започне малку, како што го сторил и Туѓман за Хрватите. Тој барал 

Хрватската академија да истражи, дали Хрватитите имале кавказко потекло ! Па тој никаде и никогаш не 

рекол дека Хрватите имале Заткарпатско потекло, за тоа да се истражи. Па нели Хрватите биле Илири. 

Никаде ги нема само нашите македонски академици и историчари- проклети да сте македонски изроди. 

 

ТУРЦИЈА 100% АЛБАНЦИТЕ ТУРЦИ=МУСЛИМАНИ ДА СИ ГИ ПОВРАТИ САМО ВО АЗИСКА ТУРЦИЈА 

Денес 17.04.2015 прочитав што било напишано во Alter Mainsteam Info.com, Vjesti iz zemjle I svijeta, datum 

četvrtatk- 16.04.2015/18 :19, Kategorija: Hrvatska / Regija. Насловот беше: 

„Турски тек“ и покушување да се предизвика „Македонски маидан“. 

„Вашинтон и Брисел се свесни дека во Македонија од албанското малцинство до ‘контролирана опорба’ во 

било кое време може да ја дестабилира земјата и да се преземи контролата. Поготово ако Косово 

воспостави близок контакт со македонските Албанци, посебно се екстремичките групи чии припадници се 

сметаат ‘браќа по крв и вера’. Доволно е да им се даде зелено светло, нешто оружје и пари, така во 

‘вистинско време’ во Македонија може да се најде неограничен број калашникови и повеќе стотини обучени 

борци. 

Треба ли да се заборави што се случило не така давно, кога 2001. година северозападни дел на 

Македонија во војна против владините снаги бил под контрола на албанската Ослободителна национална 

војска, со која заповедал Али Ахмети, актуелен член на парламентот и челник на националната странка во 

Македонија. Епицентар на сукобот тогаш бил градот Тетово. Тогаш сепарастичката албанска 

Ослободителна национална војска и запретила на легитимната власт дека ќе ја заземи престолнината 

Скопје, а македонската влада на крајот била присилена да потпиши споразум со Албанците.  

Одредбите на овој документ радикално ја промениле политичката состојба во земјата. Во Скопје 

мнозинство население мисли дека според Хашим Тачи, кој уз подршка на НАТО сојузот и Вашинтон ја 

добил власта во Косово, некој во Македонија да тргни по неговите стопи, пиши Константин Качалм, руски 

аналитичар и стручњак за проблемите на Балканот. 

Шемата е мошне едноставна- сите Албанци во регијата (Косово, Македонија, Црна Гора, Грција) треба да 

живеат под едно знаме и да се покори на Тирана. ‘Велика Албанија’ може да собери 8 милиони луѓе, од кои 

се 70% муслимани, само 20% католици и 10% православни. Но треба да се рече дека во националниот 

идентитет на Албанците верската припадност никогаш не била одлучувачки чинител“. 

Се кажа: „...Албанци, посебно се екстремичките групи чии припадници сметаат ‘браќа по крв и вера’ “. 

Па ова говори дека Албанците се само Турци=Муслимани, и тоа 70% од сите Албанци. Па тие како такви 

немале национално чуство, туку само турско= муслимански. Токму и затоа тие како Турци се селеле во 

Турција. Овде мнозинство биле Албанците= Арнаутите= Гегите кои се 90%, а само 10% Албанци= Тоски= 

Шкиптари кои во 1913 година немале национално чуство, дури тие не сакале да имаат своја школа до 1924 

година. Разлики постојат меѓу Гегите и Тоските: тие меѓусебно не се разбираат, не општеле, не стапувале 

во бракови итн. Со ова се потврдува дека Гегите биле Азијати со мноштво монголски одлики итн. Се ова 

било повод, Тоските на југот да се борат протов Гегите на северот. За Тоските Гегите биле само дивјаци. 

Следи: „...што се случило не така давно, кога 2001. година северозападни дел на Македонија“. 

Тој наведен дел е поврзан само со северна Арбанија (Шкиптарија= тн.Албанија), во која на крајот на 18 век 

биле колнизирани Азијати- Геги. Следи пределот бил наречен Гегелак. Ова било повод, Григор Прличев во 

Скендербег да не ги наведува Гегите, а во Сердарот нив ги има. Токму во Прличевото врема имало Геги. 

Па: „... војна против владините снаги бил под контрола на албанската Ослободителна национална војска“. 

Бидејќи секоја нација е еднорасна, а Албанците двоконтинтално- дворасен тн.народ, армијата не била 

национална туку само завојувачко муслиманско- турска армија на нашите православни простори- само тоа. 
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Ама и: „Шемата е мошне едноставна- сите Албанци во регијата (Косово, Македонија, Црна Гора, Грција) 

треба да живеат под едно знаме и да се покори на Тирана...“. 

Бидејќи Албанците 90% се Геги, Азијати со каквазко- црноморско потекло, центар бил кавказка Албанија. 

Дури и: „...‘Велика Албанија’ може да собери 8 милиони луѓе...“. 

Меѓутоа, тие 8 милиони Албанци не можат потекнат од Албанија, затоашто Арбанија е многу мал простор. 

И затоа големиот број на Албанци биле со азиско потекло, и тоа од кавказко- црноморските простори, чии 

патишта на колонизирање бил на југот- во Азиска Турција. Бидејќи тие таму многу се множеле, краделе и 

убивале (Шових), тие биле колонизирани северно од просторите на Р.Македонија, и тоа меѓу Шар Планина 

и Врање. Па Ирби и Мекензи пишат за Черкези кај Врање; Густав Вајганд (1924) по Кримската војна биле 

колонизирани 500.000 Черкези и 100.000 Татари; според наведените автори, Азијати биле околу 1 милион. 

Бидејќи денес има 8 милиони Албанци, тие биле само Азијати, чиј наталитет бил експлозивен. Со тоа што 

нив Турција ги колонизирала северно од просторите на Р.Македонија, таа таму го пренело злосторот врз 

православниот Балкан, со убивање, плачкање... и експлозивно размножување, од што непостој спас. 

Се рече: „експлозивно размножување“. Не само што Арбанките како Монголки не се множеле, бројот на 

Арбанките не е доволен да се добие население со 8 милиони Албанци. Значи, ваквиот број бил можен 

само со Азијатки. Зошто Азијатки ? Па со бројот на Арбанки со било која биолошка метода не било и не е 

можно да се добие таков број тн.албански население ! Зошто ? Детето се носи цели 9 месеци во утробата 

на мајката, без разлика дали плодот е нејзин или позајмен, и тој плод треба да се дои најмалку 6 месеци. 

Бидејќи детето се дои подолго до 7 години, 100% се потврдува, Албанците биле Азијати. 

Бидејќи сите овие злостори биле дело на Турција, таа 100% Албанците како Турци да си го поврати назад. 

Само така православиот Балкан конечно ќе може да остане православен. Ако ова не се случи, постојат две 

можности: 1) или 100% ќе бидат истребени Албанците како што бил случај со Турците во Елада; 2) 100% ќе 

се истреби православниот Балкан- еве доказ: Каде што дошле Албанци, Православните како од „чума“ сите 

бегаат. Зошто ? Албанците се само „краста“ за Православните. Никаде и од никого не бегаат Албанците... 

 

ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА НИКОГАШ НЕМАЛО НИТУ ЕДЕН ГРК- ПО НАЦИОНАЛНОСТ 

Еве што денес (17.04.2015) видов на ФБ-страницата, на српски јазик, што го пренесувам во потполност. 

Македони ј а  ни ј е  Грч к а  - подршка од браће Срба 

Заборављени грчки злочини над аутохтоним Македонским живљем током грађанског рата од 1947. до 1949. 
године. Ово је била завршна фаза етничког чишћења Македонаца у Егејској Македоноји који на том 
простору живе хиљадама година 

Историјат пописа становништва: 

1904. (турски попис): 
Македонци -православни - 896.494 (око 85%) 

1912. (грчки попис): 
Македонци -(православни) - 326.426, 
Македонци -(муслимани) - 41.000 
Турци - 295.000 
Грци - 234.000 
Јевреји - 60.000 
Власи - 50.000 
Цигани - 30.000 
Албанци - 9.000 

1913. (грчки попис): 
Македонци -(православни) - 370.371 
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Турци - 274.052 
Грци - 236.755 
Јевреји - 68.206 
Власи - 44.414 
Цигани - 25.302 
Албанци - 15.108 
остали - 8.019 

1920. (грчки попис): 
Македонци -(православни) - 500.000 

1949. (грчки попис): 
Македонци -(православни) - 195.395 

Данас (грчки попис): 
Македонци и други Словени - 0 
Грци који говоре словенским језицима(Погрчени Словени) - 10.000 

Се кажа: во 1912 година „Грци - 234.000“; во 1913 година: „ Грци - 236.755“. 

Бидејќи Грци биле само припадници на Цариградската патријаршија, дело на Римјанинот Јустинијан од 

скопско, а со неа владеела македонската династија, како и Македонците Комнени со своите македонски 

наследници, и тоа со македонскиот јазик коине (тн.старо-грчки), кој бил само Александријски Птоломејов 

јазик од 300 г.п.н.е., а еладскиот бил само реформиран коине- службен од 1868 година во Елада, никогаш 

немало било каков грчки етнички народ. Следи грчкиот народ бил само едно: црковен цариградски народ. 

Па дали имало било каков атински црковен народ до 19 век ? Бидејќи никогаш немало атинска црква, 

атински црковен народ не можело да има. Токму и затоа сите цркви на Охридската архиепископија укината 

во 1767 година и припаѓаат само на Цариградската патријаршија, која била само македонска. 

Во пописите се среќаваат Македонци Православни, Македонци како Грци, Македонци Муслимани итн. 

Меѓутоа, никаде ги нема само Еладците, затоашто еладски етнички народ и никогаш не бил познат. 

Еве докази: По укинувањето на Охридската архепископија, Грци биле Македонците: ...Браќата Миладинови, 

Григор Прличев...Следи во Арбанија, р=л, сите Македонци како припадници на Цариградската патријаршија 

до денес се Грци, како што било и е во Егејскиот дел на Македонија. Значи, само без етнички грчки народ.  

 

МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ БУГАРИ ТУКУ БУГАРИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ СЕ ДО 1808 ГОДИНА  

На 18.04.2015 се појави напис во ФБ-страницата со натпис: „Каракачанов и Џамбазовски во Битола, 

сакаат да и помогнат на Македонија, ама таа не сакала“. Во него се наведува следново:  

„Македонските власти да ја почитуваат бугарската припадност на граѓани што живеат во Република 

Македонија и да ги искористат искуствата на Бугарија во евроинтегративниот процес за членство во 

Европската Унија, бидејќи освен европската, за Македонија нема друга иднина, порача бугарскиот 

европратеник Ангел Џамбаски од денешната национална конференција на Здружението за 

македонско - бугарско пријателство во Битола“.  

Следи мојот одговор: Со тоа што Македонија се до 1808 година била се до реката Дунав, дури имало и 

српско предание во кое се говори дека Белград и Смедерово било во Македонија, што 100% било и со 

денешните просторите на државата Бугарија, Бугарите 100% биле само едно: само Македонци- дури царот 
Александар самиот се прогласил за Македонец. Види моја книга Бугарите биле Македонци и други книги на 

мојата вебстрана www.brigien.com. Бидејќи до 1908 година немало бугарска држава туку само бугарско 

кнежество под Царград, не можело да има било каков бугарски народ. Па со тоа што Бугарија и Бугарите ги 

оспоруваат Македонците, што е основно човеково право, Бугарите се само невоспитани, на кои за тоа ним 

никој не им може да им помогне. Само за потсетување, како Бугарите беа тепани во Битола и битолско кога 
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тие ги оспорувале Македонците. Истото, на Бугарите им го потврди и Ж.Желев. Со Македонците се заврши 

со Георги Димитров, чиј предлог беше Пиринскиот дел на Македонија да му се приклучи на Вардарскиот 

дел на Македонија, Гоце Делчев од Софија да се донесе во слободната Р.Македонија- негова желба тој да 

биде закопан во слободна Македонија итн. За ваквите дела на Македонецот Георги Димитров му беше 
разрушен мавзолеумот итн. 

Risto Ivanovski Колку што мене ми е познато, Каракачанов бил само Влав. 

Risto Ivanovski Па Каракачаните биле само Власи. 

 

РАСПРАВА ЗА НАПИСОТ ЗА БУГАРИТЕ ДЕКА ТИЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ 

На  мојот напис „Македонците не се Бугари туку Бугарите биле Македонци се до 1808 година“, следи и: 

Gordana Trajkovska Dobro, covekov cital li za Bugarite ili ne? Bugarite bile makedonci, kakvi makedonci, ne mi se veruva sto 

citam.Pa uste covekot si pisuva knigi so ne relevantni podatoci.Znaci vrv.Spored nego moze sekoj da si pisuva knigi, zs taka mu 

teknalo. 

Biljan Makedon kutricko mome 

Gordana Trajkovska I sto cel svet za vas e Makedonija? Nema logika da vi kazam pravo. 

Risto Ivanovski Германскиот географичар Цојне во 1808 година го внел поимот Балкан за Балкански Полуостров. 

Gordana Trajkovska Bugarite si se bugari, a ne makedonci, zboram za onie koi ziveele na taa teritorija, a ne za podocnezni 

naseluvanja vo Bugarija.Bi trebalo i da go znaete staroto ime na Bugarija, a ako go znaete ke vi bide jasno deka Bugarite ne bile 

Makedonci.Ja razbiram potrebata ili custvoto za nacionalnost, no ne razbiram, mesanje na poimi, narodi, kulturi i dr., so nas 

makedoncite.Treba realno da gledame na rabotite, a ne nam kako ni odgovara. 

Risto Ivanovski До 1808 година Балканот бил Македонски Полуостров. Што ова говори ? Македонците, Бугарите, 

Црногорците, Србите... се еден те ист народ, а не посебни народи. Па овие до денес меѓусебно се раабираат, а и се 

истребуваат. Иако Германците меѓусебно не се разбирале и се истребувале, тие се обединале со јазикот на Лутер. Па 

Германија станала она што е денес. Обединувањето на тн.Словени го започнал Јан Колар (1824)... Па ова многу 

објаснува итн. 

Gordana Trajkovska Ako procitav dobro vo 1808 rekovte geografot go vnel poimot Balkan za Balkanskiot polustrov.Dali vie citate 

za antikata, za da proverite dali Bugarite se makedonci ili ne? Ili citate od sekoj koj sto stignal, pa napisal sto mu tekne? Pa 

normalno deka nema da se razbiraat, koga ne se ist narod, ne zboram za jazikot na koj govorat.Poentata ne mi e za toa.Ne gi 

mesajte Germancite, zborime za Makedonija, a ne za Germanija. 

Risto Ivanovski Во Бугарија имало два јазика од два говори: во 19 век бил говорот од Варна, а овој е западен говор. 

Бидејќи секој народ имал по еден јазик, а Бугарите два јазика, тие биле два народи. 

Gordana Trajkovska Koi dva narodi spored vas? 

Risto Ivanovski Бидејќи на Македонците првиот говор=јазик им бил потешко разбирлив, Григор Прличев на своите 

ученици им велел, тие да се служат со брсјачкиот. Следи Жинзифоф бил наречен глуп поет, затоашто лошо пишел на 

бугарски јазик, кој бил говор од Варна. (ТАА ПОВЕЌЕ НЕ СЕ ЈАВИ ЗА РАСПРАВА) 

ВАНЧО МИХАЈЛОВ И НЕГОВАТА КНИГА ЗА МАКЕДОНИЈА- ШВАЈЦАРИЈА 100% АНТИМАКЕДОНСКИ 

ВМРО ја создале и воделе лица со задача која била зацртана во самото име ВМРО- ништо инаку и друго. 

Меѓутоа, на кнежеството Бугарија чиј центар бил во Цариград, што важело и за Македонија, а поврзано со 

само со Булгарската егзархија со центар во Цариград, дело само на ненадлежниот султан. Па зошто била 

создадена таа проклета Бугарска егзархија ? Само за едно: за меѓусебно истребување на Православните и 
тоа само како Грци- припадници на Цариградската патријаршија во Цариград и Бугари- припадници само на 

Бугарската егзархија како султанска со својот центар во Цариград, одвоен од центарот на Цариградската 

патријашија. И во оваа игра, главен носител била Цариградската патријаршија, чиј патријарх прв го 

поставил Мехмед II, кој самиот признал дека тој бил Комнен, а Комнените биле Македонци (Ланге), а Елада 

ја ослободиле Македонците-Комнени Ипсилантис (Браќа), што се чита во книгата Баварците во Грција 

(Зајдл). И потоа поставањето на патријархот од султаните продолжило и во следните векови, дури и 19 век. 
Токму и затоа имало само два цариградски црковни народи со главен град Цариград, но ништо било што 

бугарско со новата Софија.  
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Бидејќи Македонците сакале да си ја возобновата својата Охридска црква, да си го повратат црковно- 

словенскиот јазик, а сакале да си ги внесат мајчините јазици (говори), и и се приклучиле на цариградската 

Булгарска егзархија. Тие не биле во заблуда, затоашто во неа се остварил првиот македонски сон, да се 

отфрли тн.грчки јазик на Цариградската патријаршија, а тој бил само едно: македонски Александријски 

Птоломејов јазик коине, а со Апостол Павле тој постанал прв христијански јазик- еладски јазик од 1868 г. 

Со каква цел била создадена Булгарската егзархија ? Само за меѓусебно истребување на Православните, 

во што непријателите на православието 100% успеале. Токму во име на таа султанска Булгарна егзархија 

продолжиле да се убиваат македонските чеда, што до денес опстоило, затоашто бугарска држава со свој 

главен град немало се до 1908 година. Токму и затоа таа била создадена во превивањата во Македонија, 

во Битолскиот вилает со Младотурската револуција во 1908 година. Следи само битолско- ништо бугарско. 

Македонците си ја продолжиле својата борба за своја самостојна држава. Грешка се направила, што во неа 

се допуштило да влезат Не-македонци, Власите. Влав од Ново Село бил Ванчо Михајлов со неговата чупа- 

сопругата македонска убијка. Што направил Иван Михајлов ? Најголем злостор, а тој не бил тоа што тој се 
македонско убивал, туку тој што се нарекувал себеси Бугарин, а бугарски народ со своја држава немало до 

со 1908 година. Најголемиот злостор бил оној што тој напишал книга со значење Македонија Швајцарија на 

Балканот, во која ги нема Македонците, туку само Бугарите и малцинството Албанци. Бидејќи тој работел 

за туѓи интереси, тој ја дореализирал замислата на Австрија (Österreich= Источно Царство- тн.Визанија). 

Ова се гледа и во тоа, што тој морал да ги разликува Албанците Азијати и Арбани Европјани. Тој тоа не 

смеел да го разликува, дури иако тој знаел дека Албанците биле 100% турски= муслимански колонисти, тој 
ако би имал нешто македонско, тој не смеел да се залага и за нив, а никаде да ги нема само Македонците. 

Па тој ако имал било што македонско, тој ќе можеше до својот последен миг во животот, кој го одживеал во 

Италија како масон да изјави во смисол: јас секогаш сум бил Македонец, но тогаш такви биле условите. За 

слична состојба се гледа во Словенија, Хрватска и Србија. Па нивните простори биле под Австро-унгарија. 

Тие денес се слават како Словенци, Хрвати и Срби. Токму ова не го оспорува ни Австрија, ниту Унгарија. А 

тоа што за Македонците се оспорувани од Бугарија, оспорувачите не само да се дрско невоспитани, тие се 

лудаци. 

Лудоста за бугарштината и албанштината во книгата на Влавот од Ново Село, е во тоа, што единствената 

книга која е издадена од македонските простори, била само онаа на Влавот, а според прускиот историчар 

Густав Вајганд (1924), Власите и Албанците биле „браќа“. Бидејќи неа ја користат сите автори за нашата 

Македонија, од таа книга Македонците никогаш и нема да се ослободат- во неа Македонците останале 

само Бугари. Со тоа што Влавот умрел само како Бугарин, секој оној кој него го величи, тој не само да не е 

Македонец тој е лудак, ништо инаку, и никако друго. Со книгата Влавот си останал 100% само гробар на 

македонската Македонија со свои Македонци. Па за него не смее да има место во македонската историја. 

Влавот е основач на МПО во Америка. Следи црквите кои се подигани под покровителство на МПО не биле 

/се ни под Белград, ниту под Скопје, туку само под Софија. Значи, Македонски црквите и денес се бугарски.  

Состојбата ја разрешил Георги Димитров, со кој се завршила бугарската политика, дека Македонците биле 

Бугари. Што бил Георги Димитров ? Тој го убедил Сталин за Македонија на Македонците итн. Каков бил тој 

нека се слушне интервјуто на Вељко Влаховиќ во Радио Скопје, кој ги кажува солзите радосници на Георги 

Димитров, што било кога тој на Македонецот Георги Димитров му ја предал книгата Бели Мугри на Кочо 

Рацин. Што направил тој за признавањето на македонска Македонија и македонските Македонци ? Тој се 

договорил со Тито, Пиринскиот дел на Македонија да му се приклучи на Вардарскиот дел на Македонија… 
Тој наредил и дозволил оставштините на Гоце Делчев да го пропатуваат Пиринскиот дел на Македонија, и 

тие да бидат закопани во Скопје. Зошто ? Затоашто такви желби имал Гоце- да биде закопан во слободна 

Македонија. Со тоа и Гоце Делчев се потврдува, тој не сакал ништо да има со Бугарија и нејзиниот народ. 

Следи на Георги Димитров му е место во Музејот, но никако на Ванчо Михајлов Влавот- грозниот Бугарин. 

Во што е разликата меѓу нив ? На Георги Димитров му го разурнале мавзопеумот..., а Михајлов се величи. 

Со осамостојувањето на Р.Македонија се изненадив кога во скопско „Дело“ читав, дека некој си некаков си 

лекар Иван Минев Македонците (Гоце Делчев…) да ги прави Бугари- тој никаде не говореше дека Грците и 

Бугарите биле само црковни народи. За ова да се дообразложи се наведува нашиот социјалист Димитар 

Благоев, според кој Горна Џумаја биле преиуменуван во Благоевград. Него Бугарите го нарекле Бугарин. 
Тој станал на говорницата во собраниети и рекол: Јас не сум Бугарин,  јас сум роден во село Загоричани 
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Костурско, во Македонија. Следи тој никогаш Македонија не ја мешал со султановото кнежество Бугарија. 

Еве други доказ: Марко Тодорович од Разлог во 1792 година во Виена издал македонски буквар. 

Драган Богдановски бил основоположник на ВМРО- ДПМНЕ. Безбедносните сили во СР Македонија му го 

впикале Бугарчето Лупчо Георгиевски со своите. Зошто ? Затоашто, според нив, Лупчо ќе го закочел во 

замислите на Драгана, а тие како наследници на КПЈ уште ќе владеат со Македонците. Ова било  затоашто 
со децении од 1913 години способните Македонци биле ликвидирани, процесот не завршил нити со Васко 

Карангелевски, за кого од Белград имало наредба тој да биде убиен. Таква наредба била и за Мијалков. 

Народот вели, без угич стадо не се води, а библиски народот е стадо. Па Македонците немале свој кадар.  

Лупчо Георгиевски оди во Америка, а тој не бил со Македонците туку со Стојчев на МПО на Михајлов. Па за 

ова укажал Драган Богдановски, кој како македонски страдалник го почитувам. Неговиот весник Македонска 

нација била пробиена, таа била издавана од луѓе кои работеле за безбедносните сили.Значи само кодоши. 

Јас како кандидат за пратеник на ВМРО- ДПМНЕ во Битола, за првите повеќепартиски избори-изгубив 

тесно, се судрив со Димитар Црномаров, кој сакаше да го донесе бугарското царче Симеонче. Зградата на 

партијата на прозорците ги има бугарските два лава, знамето на Ванчо Михајлов итн. 

Не случајно постојат соработки на МПО со Албанците во Америка, што за нас Македонците е само злостор. 

На 18.04.2015 прочитав на ФБ- страницата: „Дијаспората на Албанците бара Македонија да биде 

федерална држава како Белгија, да има дводомен Парламент и потпретседател на државата“, како и дека 

со неа соработуваат членовите на Македонскаста дијаспора, чија врска била со она на Михајловата МПО. 

Дури на 18.04.2015 се појави напис во ФБ-страницата со натпис: „Каракачанов и Џамбазовски во 
Битола, сакаат да и помогнат на Македонија, ама таа не сакала“. Каракачанов бил Влав- Каракачан. 

 

ВАНЧО МИХАЈЛОВ БИЛ САМО ЗА МАКЕДОНСКИТЕ БУГАРИ И БУГАРСКА МАКЕДОНИЈА- НИШТО ИНАКУ 

Во FROG NEWS од 10.01.2008 беше објавен напис, што јас го видов денес (26.04.2015). Тој гласи вака: 

Вида Боева, съратничка на Ванчo Михайлов: Македонската държава да признае българската си идентичност  

„Вида Боева е дългогодишна сътрудничка на Иван (Ванчo) Михайлов – от 1963 година – чак до смъртта му през 

1990 г. Целият си живот тя свърза с борбата за освобождение на Македония и с битките за запазване на 

българщината в нея. 
интервю на Ана Кочева 

Вида Боева е дългогодишна сътрудничка на Иван (Ванчo) Михайлов – от 1963 година – чак до смъртта му през 

1990 г. Целият си живот тя свърза с борбата за освобождение на Македония и с битките за запазване на 

българщината в нея. 

 
интервю на Ана Кочева 

Добре дошли от Рим! Вие не си идвате много често, затова бихте ли маркирали накратко някои основни 

моменти от Вашата Биография? 

- Казвам се Вида Боева, по съпруг Антон Попова. Родена съм в българския Йерусалим – град Охрид, сега в Р 

Македония. За всеки истински българин този старинен град – една от столиците на средновековна България – е 

истинска светиня. Аз съм българка, и по-точно македонска българка, както по майчина, така и по бащина линия. 

Може да се каже, че най-малко отпреди пет-шест поколения родът ми винаги е бил чисто български“. 

„Връзката ми с Иван Михайлов беше осъществена именно чрез Антон Попов. Взех разрешение за политическо 

гражданство в Италия, продължих следването си там, но вече на свобода – в Римския университет. В Рим се 

срещнах с Ванчo Михайлов на 5 септември 1963 година. Останах на работа като негова сътрудничка до края на 

живота му – до 5 септември 1990 г., т.е. цели 27 години. Живота си – моя и на моя съпруг Антон Попов – 

свързахме с живота на Ванчo Михайлов, т.е. с борбата за освобождение на Македония и с битките за запазване 

на българщината в нея. Под изключително компетентното и последователно провеждано ръководство на големия 

политик, теоретик и стратег ние работехме легално било в Италия, било в САЩ за възтържествуването на 

истината за българския етнически характер на Македония. Борбата не беше лека, като се има предвид 

непоследователността на българските правителства по македонския въпрос през всичките тези следвоенни 

години. Единствено последователна и докрай провеждана в света бе само българската национална линия, 
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очертана от големия ум на нашата епоха – Иван Михайлов. Неговите многобройни трудове са влезли вече в 

златния фонд на българската и световна историческа наука. 

- По какъв начин се осъществяваше връзката с Македонската патриотична организация (МПО) зад океана? 

Имам предвид как Иван Михайлов е ръководил организацията от дистанция, от Рим? 

- Свързващо звено беше моят съпруг Антон Попов. (Щастие е, че Ванчo стана и наш кум по-късно.) Попов 

живееше в Щатите, беше американски гражданини. И той, и аз членувахме активно в МПО. Известно е, че тази 

българска организация, която се бореше за свободата на Македония, имаше такъв здрав характер, благодарение 

на твърдо провежданата програма, предначертана от нейния идеен и следователно фактически ръководител. 

Като такъв го приемаха и българите в Македония. Всички петиции, протестни писма, резолюции, осветления до 

чуждите държави за българската етническа принадлежност на славянското население в Македония, както и 

обясненията за изкуствения характер на т.нар. книжовен македонски „език”, повтарям, абсолютно всичко, излезе 

изпод перото на Иван Михайлов. Това обаче съвсем не означава, че предложенията на нашия ръководител не са 

били обсъждани от участниците в централните комитети и на конференциите на МПО. 

Михайлов беше толерантен към мненията на съратниците и непримирим към изменниците на каузата. Не си 

спомням също така да са били извършвани някакви съществени корекции в предложените от него текстове. 

  Органът на МПО „Македонска трибуна” с главен редактор Антон Попов ( в годините от 1972 г. до 1982 г.) 

осъществяваше идейния курс на Иван Михайлов. Всички политически статии, които представляваха главното 

оръжие срещу поробителите, а също така и които отваряха очите на политиците и учените по света, бяха 

написани преди всичко от Иван Михайлов. Той непрекъснато чукаше по дипломатическите врати, за да обяснява, 

че съществуват още две части от българската земя, които все още тънат в духовно и физическо робство, в 

буквалния смисъл на думата. 
- В Рим излизаше и вестник „Македония”. И в него ли Ванчo Михайлов е имал пряко участие? 

- Да, разбира се! Под неговата ръка се списваше вестник „Македония” на четири световни езика: италиански, 

френски, английски и немски. Този факт представлява още едно доказателство, говорещо не само за неговия 

неспокоен дух – да се пише колкото е възможно повече и повече за Македония, - но също така и за 

безпределната му любов към поробените македонски българи в Сърбославия и Гърция. 

С щедрите дарения на нашата емиграция в Америка, Канада, Европа и Австралия той издава написаните четири 

тома: ”Младини” и трите тома под общо заглавие „Спомени”. В тяхната подготовка (по отношение на техническата 

редакция) ние взехме живо участие. Моят съпруг е преписвал и коригирал в една схлупена стаичка негов ръкопис, 

докато е бил в лагер в Италия още през 1957 г. 
- Говори се, че е написан V-ият том от „Спомените” на Иван Михайлов. Каква е неговата съдба? 

- Петият том от „Спомените” на Иван Михайлов е написан от него отдавна. В този смисъл можем да кажем, че е 

готов. Предстои обаче неговото отпечатване. Добре би било, той да излезе в Скопие в оригиналния му вид и на 

автентичния му език – книжовния български, а не адаптиран – на сегашната измислена писмено-регионална 

норма. 
- А какво мислите за днешната държава Р Македония и какво е нейното бъдеще? 

- Съвременната македонска държава би могла да има бъдеще, само ако признае своите етнически корени и 

своята българска етническа идентичност. Днешното й признаване като политически субект не е достатъчно. Дори 

Европейският съюз и ООН още я „признават” под смешното име БЮРМ. Вардарска Македония беше под дълго 

сърбокомунистическо робство, поради което натрупа многобройни, и то основни, проблеми за разрешаване. 

Фундаментален въпрос е възвръщането на книжовния български език в училищата, университетите, 

учрежденията и църквите, което ще означава признаване от самата държава, че славянското население в 

Македония е българско. Само тогава тази държава ще бъде спокойна и ще има мирно бъдеще. Но стане ли това, 

тя ще бъде погубена от собствените си стопани, ще бъде задушена от собствените си ръце. 

  Някои допускат, че всичко щяло да се уреди самò по себе си – с евентуалното й влизане в ЕС. Но и тогава 

Македония ще бъде обречена на гибел. Европейската общност няма да реши вътрешните й противоречия, 

свързани с идентичността на изконното население в областта, което пък би могло съвсем да изчезне от 

географската и етническата карта на Балканите. Ще изчезнат дори и измислените съвременни „македонци – 

потомци” на Александър Македонски. 

  Ето ви едно сравнение – италианците нищо не са загубили, а дори са спечелили с влизането си в Европейската 

общност, защото тяхната нация е стара и призната (като българската) и защото те не са минали през огъня на 

духовното и физическо опустошение от страна на гърци и сърби, нито през второто сърбокомунистическо 

робство. Възстановяването на истинската (българска) идентичност е условие за трайна стабилност и 

самосъхранение, самоуважение и уважение от чужденците. 
- В този смисъл как би трябвало ние, днес, в 21-ви век, да се отнасяме към населението във Вардарска 

Македония? 
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- Към нашите братя и сестри във Вардарска Македония трябва да проявяваме любов и търпение, така както 

апостолите са проявявали към заблудените. За това трябва да помогнат и българските власти, които все още 

забавят даването на българско гражданство по бюрократични причини. Ще дойде ден, когато македонските 

българи ще бъдат благодарни за тази подкрепа!“. 

Risto Ivanovski На овој напис му претходеа други мои написи, во кои се говори, дека 100% денешна Бугарија му 

припаѓала само на Македонскиот Полуостров. Дури имало и српско предание, во кое се говори дека Белград и 

Смедерово биле во Македонија. Па денешна Бугарија останала само јужно од реката Дунав. Софија бил само македонски 

град, а и денес во неа живеат воглавно преселници од Македонија. Македонија било митолошко име, според Македон, а 

Булгарија од општ поим: булгар= вулгар= волгар= волг ар- волк= фолк= полк до полка, или Бургас од бург= булг. Бидејќи 

од општи поими не произлегувале народи, не можело да има бугарски народ. Бидејќи секој народ има-л само по еден 

јазик, а во Бугарија имало дури два јазици (говори), следи немало еден булгарски народ туку два- првиот бугарски јазик 

Македонците потешко го учеле, и бидејќи Жинзифов не го познавал првиот бугарски јазик, тој во кнежеството Бугарија 

било наречен глуп поет, и тоа само за бугарски јазик, но никако за македонски јазик. Токму овој бил само брсјачкиот, на 

кого Григор Прличев своите ученици ги терал со него да пишат, но никако на говорот од Варна кој бил многи далечен 

јазик за Македонците во Пиринскиот дел на Македонија. Следи со разловачкиот говор Марко Тодорович во Виена создал 

прв македонски буквар, и тоа во Виена, 1792 година итн. Бугарија станала држава само во 1908 година- само оттогаш 

можело да има некаков си буарски народ, а никако порано. И конечно, во 2/2 во 20 век Бугарија како втор јазик (говор) 

внел втор западен јазик (говор), кој повеќе го разбираат Македонците. Па јазикот е најголем доказ, дека Македонците се 

посебен народ со свое посебно потекло, без врска со ништо на Бугарија итн. 

На 27.04.2015 во ФБ- страницата се расправаа за Власите од Ново Село: Александров, Михајлов...:  

Петър Мицков Се срамам од такви пријатели кои шират толку очигледни пробугарски антимакедонски пораки, кои 

доаѓаат од михаjловистите и официjалната бугарска позициjа. Како ќе ми обjасните зашто се покажани со толку 

негативизам точно вистинските борци за слободна Македониjа од македонската левица, какошто се Сандански и Паница, 

кои се бориле и против србите, и против грците, и против бугарите, бидеjки сметале дека сите се виновни за 

распарчувањето на Македониjа. Како ќе ми обjасните зашто како вистински борци за Македониjа се покажани точно 

бугарските слуги Тодор Александров и Ванче Михаjлов кои се бориле на за слободна самостоjна Македониjа, а за 

неjзиното присоединување кон Бугариjа Како ке ми ги обjасните зборовите на Ванчо Михаjлов: 

„Македонскиот комитет беше принуден да плати цена за политиката на национализација на Македонците кои живеат под 

владеењето на Југославија и Грција со чисти револуционерни методи“, стои во прокламацијата. „Ако Белград и Атина се 

подготвени да гарантираат културна и политичка слобода на нивните македонски малцинства, Македонскиот 

револуционерен комитет ќе го поздрави тоа како обид за разбирање меѓу балканските држави. Ако тоа не го направат, 

Македонскиот револуционерен комитет ќе биде принуден да продолжи со сегашната политика“.  

Защо нема ниту збор за македонците кои живеат под владеењето Бугариjа? Одговорот е само еден: затоашто и 

Александров, и Михаjлов сметале дека Македониjа е бугарска земjа.  

Излегува дека вистинските борци за Македониjа денес се „Македонците” од Каракачановото ВМРО, бидеjки тие се 

вистинските наследници на ВМРО на Александров и Михаjлов. 

Петър Мицков Станува сзбор не за историjа, а за новинарски статии и е очивадно од кого се сведениjата. 

За собитиjата от онова време jас знам од прва рака - татко ми бил во ВМРО од 1920 до 1934 година. А Александров и 

Михаjлов биле точно какошто се денешните каракачановци - слуги на бугарските интереси, но не на Македониjа. 

Петър Мицков Јане Сандански, Гьрче Петров, Taската Серски, Димо Хаџи Димов, Чудомир Кантарџиев, Стојо Хаџиев, 

Тодор Паница, Георги Баждаров, Наум Томалевски, Симеон Кавракиров ... Ова е само мал број од македонските борци, 

убиени по наредба на Тодор Александров и неговиот наследник Ванчо Михајлов. 

Петър Мицков Jас сум живеел кај братот на убиjцата на Тодор Паница Менча Крничева – Васил Крничев, другар на татко 

ми. Живееја на плоштадот "Св. Недела" во Софија. Неговата сопруга Василка беше сестра на Наум Томалевски – член 

на ЦК на ВМРО, учесник во битките на Мечкин камен и сведок на херојски смрт на војводата Питу Гули. Во куќата на 

Томалевски бил Штабот на востанието во Крушово. 

Додека живеев во Крничеви ниту еднаш не слушнав да се споменува името на Менча, пак и самиот јас не смеев да 

прашам, бидејќи знаев од мојот татко, дека братот на Василка Крничева Наум Томалевски е убиен од засада по наредба 

на Ванчо Михајлов – сопругот на Василкината золва Менча Крничева. (Ова подло убиство е извршено од терористот 
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Владо Черноземски – десна рака на Ванчо Михајлов.) 

Таква е тажната судбина на многу синови и ќерки на многострадалната македонска земја. 

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ И ВАНЧО МИХАЈЛОВ НЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ ТУКУ САМО ЕДНО: БУГАРАШИ 

Македонците си имале своја внатрешна револуционерна организација. Таа била чиста се додека во неа не 
биле примени Власите, кои им служеле на туѓи интереси. Такви биле Тодор Александров и Ванчо Михајлов 

со нивните обесници, кои секогаш се бореле само за свои лични цели. Па и затоа тие многу заработувале. 

Од нивната заработувачка ВМРО е најбогата во Бугарија, а нејзин челник е никој друг туку само Каракачан. 

Тодор Александров имал огромна војска во Пиринскиот дел на Македонија, и тоа со задача, таа да делува 

само вон Бугарија. Што ова значи ? Со тоа што за неа финансирала Бугарија, која била моќна да делува на 

огромно вонбугарско пространство, Тодор Александров бил во служба на бугарскиот царски двор. Бидејќи 

тој и неговата моќна армија не извршиле никаков препад/ напад... источно и северно од Пиринскиот дел на 

Македонија, во Бугарија, тој не бил во служба на Македонците во Пиринскиот дел на Македонија, туку за 

лична цел и само во служба на царска Бугарија. Па дали ова може да се потврди ? Тоа може да се потврди 

според неговиот став, армијата да делува само западно и јужно, само на просторите на Југославија и 

Грција. Неговиот став бил ист како на неговиот убиец. Тие двата биле од штипското Ново Село, од кое бил 

и Киро Глигоров борец само за СФРЈ, кој се откажал од знамето, а во Стразбур дури не нарече Словени... 

Крвникот Ванчо Михаjлов вели: „Македонскиот комитет беше принуден да плати цена за политиката на 

национализација на Македонците кои живеат под владеењето на Југославија и Грција со чисти 

револуционерни методи“.  И во прокламацијата стои:  „Ако Белград и Атина се подготвени да гарантираат 

културна и политичка слобода на нивните македонски малцинства, Македонскиот револуционерен комитет 

ќе го поздрави тоа како обид за разбирање меѓу балканските држави. Ако тоа не го направат, Македонскиот 

револуционерен комитет ќе биде принуден да продолжи со сегашната политика“.  

Следи според него, никаде ги нема Македонците во Пиринскиот дел на Македонија, затоашто Пиринците, 

според нив, биле само Бугари, а никако како Македонци како посебен народ. Токму и затоа Македонците 

денес таму немаат никакви човекови права... Секој кој спомене дека во Пиринскиот дел на Македонија 

живеат Македонци како посебен народ, различен од бугарскиот народ, ќе падне во немилост. Не случајно, 

Македонците борци за своите македонски човекови права од 1913 година беа убивани, затворани..., што 

траело до последни дни. Ова Бугарите братски го правеле со своите „собраќа“ Срби и Грци за уништување 

на се македонско.  Процесот е најизразит во Европа, братски Бугарите и Грците ги опоруваат Македонците, 

и тоа како нов, вештачки, коминтерновски народ, а никаков помлад од Бугарите и тоа само од 1908 година. 

Дали ова може да се потврди со едноставен пример. Секој оној кој го нападне Јане Сандански, тој е само 

бугараш. Зошто ? Затоашто тој бил најголем противник за бугарашите ! Кој го сотрел него и неговата идеја 

за посебна македонска држава со свој македонски народ, која не смее да има ништо со бугарската држава 

со свој бугарски народ ? Само Тодор Александров и Ванчо Михајлов ! Кои до денес се најголеми Бугараши 

? Сите оние, свесни и несвесни, кои ги величат крвниците Тодор Александров, Ванчо Михајлов и нивните 

чеда- подржувачи. Што ова говори ? Секој оној кој ги величи двајцата, им се непријатели на Македонците. 

Risto Ivanovski Написот е со цел да се каже, дека двата не биле за некоја си македонска Македонија и македонски 

Македонци туку само за се бугарско. Против бугараштина се бореле и гинеле многу Македонци. За нивната Македонија 

уште и денес се крвари во Пиринскиот дел на Македонија. За ваквите злодела има прикажувано дури и Хрватската радио 

телевизија. А тоа беше уште за време на СФРЈ, што многу значи. 

Igor Dimitriev Обновената вмро од 1919 на Александров беше со масонски симболи череп и коски кои во тој период 

черепот и коските се среќаваа и на нацистички прстени. 

Васко Курајчки Јосифовски КОЈ ЌЕ КАЖЕ ДЕКА НЕ СУМ МАКЕДОНЕЦ ЌЕ МУ ГО ПРЕСЕЧАМ ЈАЗИКОТ , КОЈ ЌЕ КАЖЕ 

ДЕКА НЕ СУМ БУГАРИН ЌЕ МУ ЈА ПРЕСЕЧАМ ГЛАВАТА --- ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ .. 

Marjan Mako Васко, не сакам да го бранам Тодор ама тоа со сечење јазици, глави е сосема непроверена работа, без 

аргументи, што ја користат бугарчињата. Од него има едно писмо што објаснува многу за него:“  

 Еве само дел од писмото на Алексанров, во кое се  чита дека тој работел за обединување на Македонија со Бугарија: 
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 „6. Буг(арското) население во Мак(едонија) е уште поедногласно за обеди(нувањето) со Бугарија, ако може да се  случи 

тоа. За тоа  има трогателни сцени во цела Македонија... 

7. За Буг(арската) емиграција по Америка, во Швајцарија и др. исто така  е согласна“. 

Jane Sretenovski Cicko Risto Ivanovski sekoja cest, pouci gi mladive zosto nekoj sto saka da gi zbrka rabotive i gi uci mladive 

pogresno a toj sto saka da gi zbrka rabotive pak e nekoj nas Vanco Mihajlov bil cist Bugar i se sto vredelo Makedonsko go 

rastural a pak Todor Aleksandrov e stvarno Makedonec majka i tatko Makedonci roden vo Stipsko koj podocna vo Stip mu bil i 

ucitel tatkoto na nacijata Goce Delcev, a podocna izrasnal vo dobar revolucioner i koj podocna Bugarite dobro go potkupile i 

rabotel za niv a bil vo organizacijata i atentatite na nasite golemi lugje vo organizacijata gi vrsel i organiziral bas toa gjubre sto 

denes decava ucat za nego kako eden od najgolemite heroi na Makedonija i go gledame zamislite na Makedonska nacionalna 

televizija ima dokumentarci za nego. I najcudno mi e sto nikoj javno ne reagira vo Makedonija, naprotiv ima i zdruzenija, pazi belja 

rabota 

БУГАРАШИТЕ СО ПОТЕКЛО ОД МАКЕДОНИЈА СЕ БОРЕЛЕ САМО ВО ПОЛЗА НА БУГАРИЈА 

Секој оној кој ја сакал македонската Македонија, тој бил обврзан да се бори само против окупаторите на 

македонска Македонија, а тие по редослед биле, според големината на окупираните македонски површини, 

трите: Елада (тн.Грција), Србија (Југославија) и Бугарија.  

Секој оној кој поврзува некакви си идеолошки пресметки, левица или десница, комунисти или некомунисти 

итн., бил и е во заблуда, затоашто за да се говори за идеологија и нејзиниот систем се одлучува само кога 

се има држава, како што било со бугарското кнежество да постане држава само од 1908 година- не порано. 

Ова се потврдува и за време на Втората светска војна Македонците од Вардарскиот дел на Македонија се 

бореле сите заедно: попови, старите конзервативци, младите социјалисти до комунисти итн., и тоа само за 

да се ослободи нивната македонска Македонија. Тие имале своја македонска власт (АСНОМ), Германците 

им се обраќале на Македонците на Македонската армија, македонски генералштаб итн. Германците биле 

окупатори, а против нив во Југославија беше дигнато првото востание во Скопје и тоа на аеродромот. Па за 

Македонците во нашата Македонија окуптори биле Бугарите со Германците и Албанците со Италијаните. 

Злобните наведуваат, меѓу Македонците имало братоубиствени борби, и тоа како идеолошки определби, 

што е само подметнување на вечниот македонски непријател, окупаторите на Македонија, чиј злостор до 

денес има последици. Само за потсетување, што патеписците говореле со Македонците-Македонците биле 

запрашувани, зошто саката да имате своја слобода кога вие во ова Отоманско Царство живеете побогато, 

и не сте сиромаси- бедници како што се жителите на Елада, Србија и Бугарија. Што ова говори ? Па само 

едно: патеписците не можеле да сфатат што значело петвековно муслиманско= турско ропство. Следи да 

се праша, што станало со тоа ропство ? Македонците за да се ослободат од ропството им се приклучиле на  

окуптарските сили, и до денес во Македонија нема само македонски гробишта, а има само еладски, српски 

и бугарски, во чии гробови лежат Македонци, изиграни и уништени од балканските бедници- мизерници ! 

Што станало со Македонците во окупираните делови на Македонија ? Во окупираниот Вардарски дел на 

Македонија Србите од 1913 до 1941 година не отворале школи, со што Македонците за цели 28 година 

станале најнеписмени на Балканот- неписмениот лесно може да се заведе. Со пучот врз Македонската 

власт, видните Македонци биле истребени, и до 1991 година, а и потоа, во Р.Македонија се учеше српска 

историја. Ова било во спротивност на Елада и Бугарија каде Македонците во нивни школи се претворале 

во Еладци и Бугари, како што било и во Вардарскиот дел на Македонија- Македонците станале доушници...  

На 03.05.2015 година на ФБ-страницата прочитав напис, кој бил во врска со Утрински весник, во кој стои и: 

„Во 1933 и 1934 година пресметките меѓу михајловистите и протоѓеровистите (иако генералот е мртов уште 

од 1928 година) земаат таков замав што Бугарија се претвора во земја на постојан терор. Драматично се 

зголемуваат и нападите на четниците што Ванчо Михајлов ги испраќа преку границата, во Вардарска 

бановина во Кралството Југославија. Наредби за убивање се издаваат и за банални работи. Михајлов во 

тоа време е неприкосновен шеф на ВМРО, таму нема кој да му се спротивстави. Во битката против 

протоѓеровистите (автономисти наспроти федералисти) тој е понадмоќен, неговите тројки за егзекуција 

стигнуваат пред секоја врата, чекаат зад секој агол на зграда; тој го испраќа и најсигурниот атентатор 
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Владо Черноземски во Марсеј за да го убие југословенскиот крал Александар Караѓорѓевиќ. Тоа убиство е 

договарано со усташкиот лидер Анте Павелиќ“.  

Се кажа: „Драматично се зголемуваат и нападите на четниците што Ванчо Михајлов ги испраќа преку 

границата, во Вардарска бановина во Кралството Југославија“. Вакво нешто не се случило, да се испрати 

во Бугарија, како борба на Македонците од Пиринскиот дел на Македонија за нивна слобода од окупаторот 

Бугарија. Што ова значи ? Па бугарашите се бореле само за Бугарија. Еве докази. Па во Југославија скоро 

сите полицајци биле во Вардарскиот дел на Македонија, во неа се колонизирале Срби со опинци свртени 

со врвовите кон нагоре, и тоа со цел, кога вршеле нужда, за нив да се држат- за да не паднат. А што било 

со Пиринскиот дел на Македонија ? Во Пиринскиот дел на Македонија немало 12.000 полицајци и бугарски 

колонисти, затоа што Пиринска Македонија бугарашите имале своја армија- Македонци, на кои никогаш не 

им било наредено, тие да нападнат во Бугарија, за тој дел на Македонија да се ослободи од Бугарите итн. 

Само за потсетување, Македонците од тој окупиран дел на Македонија од Бугарија го внесле својот говор 

како македонски јазик, со што се потврдило, дека Македонците не сакале да имаат било што заедничко со 

бугарскиот јазик од Варна, кој Македонците тешко го учеле, и биле нарекувани глупи поети (Жинзифов ...). 

Јазикот и школите му се припишувал на Ванчо Михајлов, што е наполно погрешно. Следи Македонците од 

Пиринскиот дел на Македонија до денес го почитуваат македонскиот јазик, него сакаат да го учат и внесат 

во своите школи. Кој е против ? Само Бугарија. Истото се случува и со циганска Елада со бузуки. Па кој ги 

подржува Елада, Србија и Грција ? Само тие земји, кои нив ги создале. Зошто се истребува се само наше, 

македонско ? Името Македонија не смеело да се употребува, ниту да има таква држава, дело на Европа ! 

ЗА ПОТВРДА ДЕКА БУГАРИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДВА ПОСЕБНИ НАРОДИ, БУГАРИТЕ ГИ КУПИЛЕ 

МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА А И СЕ ОТКАЖАЛЕ ОД НИВ И НИВНИОТ ИМОТ 

За да се потврди дека Македонците и Бугарите се два посебни народи еве го најмеродавниот доказ, и тоа 

двојниот злосторот на Бугарите, кон Македонците од Егејскиот дел на Македонија. А тој бил само следниот: 

Македонците од Егејскиот дел, кои биле протерани од своите огништа, а денес живеат во Р.Македонија, 

Р.Македонија се грижи за нивните права, во однос на нивниот имот, и се залага, тамошните Македонци да 

го изучуваат својот македонски јазик. Токму до денес меѓу Р.Македонија и Елада (тн.Грција) има судир за 

овие две прашања, поготово што со имотите на Македонците се поврзани пасишта, ливади, ниви, шуми, 

гори и планини, а Егејскиот дел на Македонија е половината Македонија. Дали Р.Македонија со успех тоа 

го извршува зависи од самата Елада, како и Бугарија, која братски со Елада ги истебуваат Македонците. 

Ако за Бугарија Македонците би биле Бугари, како помоќна држава од непризнаетата држава Р.Македонија 

со свој народ и црква, Бугарија за своите Бугари би морала да биде поголем борец за правата на своите 

сонародници во Елада. А тоа се однесува за учење на нивниот јазик и враќање на нивните имоти. Бидејќи 

за Бугарија тн.Словени во Елада биле само Бугари, а таа не се залага за нивните човечки права, бугарски 

народ не може да има. Ова било само поради тоа што Бугарија 100% се откажала од своите тн.Бугари. 

Бидејќи Македонците од Егејскиот дел биле само Македонци, Бугарија заработила на македонските 

страдалници, и тоа како ? Таа сите оние Македонци од Егејскиот дел на Македонија од Елада ги купила, и 

таа до денес никаде во светот не се залага да им се вратат нивните имоти. Бидејќи таа е член во Европа, 

таа нема потреба да ја подржи Р.Македонија која според своите можност се залага за основните човекови 

права на своите сонародници, како спротивност на Бугарија која се откажала од според неа, Бугарите. 

Со тоа што само Р.Македонија се грижи за Македонците во Пиринскиот дел на Македонија и Егејскиот дел 

на Македонија, тн.Словени во Пиринскиот и Егејскиот дел на Македонија биле и си останале Македонци. 

Па само Македонците од Елада се наречени националисти и иредентисти, што истото го говори и Бугарија, 

со која Р.Македонија не сака да има било што заедничко, никако славење на исти личности. Па како што во 

Р.Македонија ниеден Македонец не е луд да го слави Христо Ботев, кој бил само Бугарин, на Македонците 

се македонско Бугарите им присвојуваат и ја кодошат Р.Македонија во Европа..., но ништо само за Елада. 
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Е проклети Бугари, од тн.Словени од Егејскиот дел на Македонија се откажавте, а од оние на Пиринскиот 

дел на Македонија веќе ги сметате за Бугари и во Р.Македонија се трудите како Бугари да ги присвоите ! 

Што ова говори ? Бугарите немаат никакво право на било што македонско, затоашто Македонците се друго. 

40 МОНГОЛСКИ АЛБАНЦИ ОД НАТО-ВСКО КОСОВО ЗАРОБИЛЕ 4 МАКЕДОНЦИ. ПА СО ОДНОСОТ 10 : 1 

СЕ ПОТВРДУВА, НАТО-ВСКИТЕ МОНГОЛСКИ АЛБАНЦИ ОПСТОИЛЕ САМО ЕДНА- САМО КУКАВИЦИ 

На православниот простор, иако владееле Муслиманите=Турците, живото бил тежок. Следи Карпошово 

востание, и страдање на православните од Татарите, кои биле познати за време на целото Османово 

Царство. Токму Османовата војска имала свој Черкески ред, а Черкезите и Татарите останале познати. 

Страдањето на православниот Балкан било страшно од крајот на 18 век, кога во северна Арбанија, р=л, 

биле колонизирани Азијати. Следи северна Арбанија да биде наречена Гегелак. Па какви биле тие Азијати. 

Нека се одговори со овцата. Бидејќи тие биле само војнички одреди, тие од Азија дошле само со коњи, а 

без своите монголски овци со долги опашки испод скочниот зглоб. Бидејќи ваква била состојбата, нашата 

овца праменка- шарпланински сој опстоила без генетско монголско влијание. Ова било во спротивност на 

Косово, каде во 19 век биле колонозирани околу 1 милион Азијати, воглавно Черкези со Татари итн., како и 

Цигани во Битола познати како српски Цигани, со своите коњски коли. Токму од ваквите монголски Азијати 

косовскиот сој на праменка е со монголска долга опашка. Исто така, е внесен и монголскиот ген на коњ. 

Следи кај нашиот великан Григор Прличев во неговото дело Скендербег да нема Геги, а во Сердарот тие 

се појавуваат. Тек само од 19 век започнале зулумите од Азијатите. Токму и затоа Азијатите во Косово на 

Османите им служеле како акинџии- монголски лесни коњички одреди, кои историски биле крволочни итн. 

За потврда дека вон Арбанија има воглавно Геги, преселени од Азија,  тие биле колонизирани во 19 век 

меѓу Врање и Шар Планина. Нивниот број изнесувал околу еден милион. Пребројноста на овие Азијати се 

огледа во наводите, и тоа според албанските извори: вон Арбанија Геги биле 90% а Арбани само 10%. 

Очигледно е дека вон Арбанија биле само Азијати, кои на овие балкански православни простори се 

однесуваат само како Азијати, и тоа монголски, поврзано со својата крволочност режење на кожите на 

Мавровските работници со крстови, и тоа да се види крвотечение... дури и најзлобното вадење на органи 

од живи православни, за со нив да се заработи. Ова е потврдено со повисоко ниво на монголската крвна 

група В, поврзано со подебели влакна на косата, поретка монголска ќелавост... и извонредни убијци. 

Па какви биле Монголите како борци ? Само кукавици, и затоа тие се борат само ако се побројни, никако 

истобројни, не дај боже понебројни, што е неизводливо. Бидејќи се говори за Монголи, овде се монголските 

Индијанци само со крвната група 0- до 3.500 п.н.е. немало монголска крвна група В. За таа цел се наведува 

една експедиција по реката Амазон. Белците во чамецот внесувале Индијанци. Се додека нивниот број бил 

помал од оној на Белците, тие биле тихи, и плашливи. Кога нивниот број бил поголем, почнале да дрдорат, 

а кога нивниот број бил многу поголем, тие станале опасни, со што било загрозено нивното пловење. 

Врската со Индијанците не случајна, таа е истоветна со онаа на Албанците, за кои нашиот народ говори, 

Албанците се кукавици, тие тепаат само од задгрб, без убиениот да го види својот убиец, како 100% одлика 

на Монголи. За нивната кукавичност пишат мноштво автори. Дури се говори за односот 10 Албанци према 1 

Македонец, што се случило денеска 21.04.2015, во 2,30 часот, во село Гошинце- липковско: 40 Албанци 

заробиле 10 полицајци. Нивната кукавичност се огледа што тие навлегле од НАТО-вско Косово, дури такви 

биле и од Гњилане. Ваквата кукавичност се потврдува и во 2001 година, селото Танушевци од Косово, каде 

НАТО на албанската дворасно- двоконтинентална исламска банда и оставила во бараката наоружување, 

опрема и храна за потреби со месеци, затоашто НАТО ја предвидел долгата војна во полза на НАТО.   

Кој се борел како Албанци. Таа била УЧК. Токму таа за потребите на НАТО на православните учка им се 

качиле, и учкувањето на православните ќе трае се додека не се испие од пијајците монголкски Албанци и 

последната капка православна крв. Значи, тоа ќе трае се додека има православни. Во џамиите се учи, или 

ќе го примиш исламот, или ќе бидеш истребен. Секој оној кој ова не сака да го сфати,100% е во заблуда. 

Што треба да се направи ? Само една: Македонците не смеат да учествуваат во најголемиот злостор, што 

го подржува Ватикан со се НАТО, и тоа на тлото на Р.Македонија да се создава албански тн.народ од 90% 
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Азијати и 10% Европјани, и тоа со скиптарски јазик, во кого имало и монголски зборови. Бидејќи арбанскиот 

јазик бил и монголски, Албанците како Монголи тешко ги учат родовите во македонскиот, српскиот... јазик. 

Значи, Р.Македонија мора да се изјасни, дека таа нема со својата православна крв крваво да ги храни 

монголските Албанци. Тоа таа треба јавно да го каже, а не православната крв да коалицира со Албанците 

за тие нас да не доистребат. Конечно следи: се заврши турското петвековно ропство, а почнува монголско- 

албанско. Се ова објаснува само едно: мора да излезе во светската јавност дека Албанците се Азијати. 

КАДЕ ИЗЧЕЗНАЛЕ ВО 19 ВЕК МЕЃУ ВРАЊЕ И ШАР ПЛАНИНА КОЛОНИЗАРАНИТЕ 500.000 ЧЕРКЕЗИ И 

100.000 ТАТАРИ ИЛИ ВКУПНО ОКОЛУ ЕДЕН МИЛИОН АЗИЈАТИ ? ПА ТИЕ СЕ ГЕГИТЕ= АРНАУТИТЕ !  

До денес слушаме и читаме, Албанците биле обезправени. А каква била таа обесправеност ? За ова 

Албанците изјавуват, Словените биле Дојденци, а Албанците биле Домородци- Балканци. Бидејќи овде на 

нашиот Балкан досега никој ништо не нашол било што словенско донесено северно од реката Дунав, се 

потврдува, словенските преселби биле и останале најголема лага. Токму и затоа секој оној кој пронајде 

било што севернодунавско на Балканот, итно нека добие Нобелова и друга награда. Следи да се заклучи, 

тн.Словени (Македонци, Бугари, Срби, Црногорци...) се домородни на Балканот. Бидејки се говори за 

словенски јазик, тој бил само пелазгиски, со кој говорел Платон (Херодот, Тукудид. Платон итн.) Пак, 

еладскиот јазик бил само од 1868 година, и тоа само реформиран коине (тн.старо-грчки), кој бил само 

Александријски Птоломејов јазик, со своја прва граматика и прв речник од 300 г.п.н.е. во Александрија. 

Албанците тврдат не само да ние сме Словени- Дојденци, дури тие биле Илири. Пак, Нестор Киевски (11- 

12 век) запишал Русите потекнале од Илирија, која била на Балканот. Бидејќи рускиот автор Нестор бил 

најстар автор кој говори за Илирите, секој понов автор е со помала важност од постарите- историски се 

побитни постарите. Ајде да видиме што пиши Марин Барлети (16 век). Според него, Илирик бил северно од 

реката Дрим, а јужно Епир според македонскиот крал Пир, претставен со бригискиот симбол роговите на 

богот Арес- јарец, што било и со Георг Кастриот= тн.Скендербег. Не случајно, Епир бил бригиски, како што 

бил Охрид со својата Охридска црква под која бил 100% Епир се до реката Дрим, не само состојбата во 16 

туку и 17 и 18 век. Со ова се потврдува, Арбаните биле само чеда на Охридската црква само со црковно- 

словенскиот јазик. Токму и затоа досега ниеден не нашол било што напишано на арбански, што не било 

пелазгиско= илирско= тн.словенско. Па самите Арбани- Скиптари пишат, тие биле Пелазги и Илири. Па тие 

се плашат само од  тн.словенско. Кога некој бега од својот корен, тој е само изрод на својот корен, кој бил 

100% тн.словенски. А што е нивниот јазик ? Тој е само јазична циркузијата: според Г.Мајер, тој содржел 

зборови на грчки, романски, словенски и татаро- турски јазик. Бидејќи тој имал и зборови и на монголските 

јазици,кои немаат родови,Албанците тешко ги совладуваат пелазгиските= илирските= тн.словенски родови. 

Бидејќи овде насловот е со друга цел, Арбаните 100% биле Белци, и тоа само Европјани. Меѓутоа, во 19 

век биле колонизирани Азијати. Па зотшто биле колонизирани Азијати, и кој бил зачетокот на виновноста, 

меѓу Врање и Шар Планина да се колонизират Азијатите ? Тоа било од 1824 година кога се јавил Јан Колар 

кој го зачнал Панславизмот, дека Словените се еден народ со еден јазик, и затоа тие треба да се обединат. 

На ова се спротиставил Ватикан не само за јазикот туку и за кириличното писмо. Како одговор на ваквата 

снажна пансловенска раздвиженост, моќниот Ватикан не се спротиставил меѓу Врање и Шар Планина да се 

колонизираат Азијати. Така Ирби- Мекензи говорат за Черкези кај Врање, Густав Вајганд по Кримската 

војна 500.000 Черкези и 100.000 Татари, а бројната состојба ја дополнува Шових- до еден милион. Па што 

ова значи. Па на најправославните простори во централниот Балкан да се колонизираат монголишта, од 

кои до денес Православните го доживуваат најголемиот злостор и тоа на крајот и по Отоманското Царство. 

Овие Азијати, кои биле протерани од Русите- на југот, биле колонизирани во Азиска Турција. Бидејќи тие 

многу се множеле, биле силеџии, краделе..., Отоманите нив со Циганите ги колонизирале меѓу Врање и 

Шар Планина, а оттаму тие се преселиле на просторите на Р.Македонија, како најголем злостор на Турција. 

Се кажа, Арбаните и тн.Словени биле Пелазги и Илири. Меѓутоа, денешната албанска историграфија 

Азијатите со мноштво монголски одлики, што се гледа наједноставно, секој да си се види во огледало, и 

нив ги прогласува како Арбаните. И токму тие Азијати го вршат најмасовниот прогон на тн.Словени итн.  
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Па кои биле тие Азијати, познати како Геги= Арнаути. Со нив била Призренската лига, која била само 

турска= муслиманска, а Лешката лига на Георг Кастриот (тн.Скендер-бег) била само православна. Овие 

Азијати во 19 век на Отоманите им служеле како акинџии- монголски лесни коњички одреди. Вон Арбанија 

90% се Геги, а 10% Тоски= Скиптари= Арбани. Јужните Тоски за северните Геги во 1997 година велеле 

Дивјаци. Во 2001 година за Албанците се пишеше диво племе, дури се појавиле Македонците, чедата на 

славниот Александар Велики (Македонски).  

Дали можи инаку да се објасни за Албанците, се наведува еден пример: женски средношколки се труеле ! 

Зошто ? Затоашто отровот би морал да биде само женски- не ги труеле машките, како светско чудо ! Не 

само овде да има многу политика има и генетска разлика: женските се со повисоко ниво на естрогени, а тие 

се носители за подебело влакно и канибалистички одлики- крволочни одлики, од кои нашиот народ никогаш 

нема да се ослободи. За ова да се дополни е познатиот доказ, женските најверно ги зачуваат традициите. 

Исто така за да се потврди дека Гегите и Тоските се со различно потекло, тие меѓусебно до денес не се 

разбираат, не општеле, не стапувале во бракови итн. Па нив ги поврзал само исламот- младите и јазикот. 

Па кој бил „татко“ на дворасно- двоконтинталните Албанци ? Тоа не можело да биде Арбанија ниту Енвер 

Хоџа, затоашто скиптарскиот јазик во Арбанија не се прифаќал, и затоа двата јазика биле во употреба. Се 

поставува прашање, каде била пресвртница ? Само во СФР Југославија со католикот и масонот Ј.Б.Тито. 

Бидејќи се говори за СФРЈ, како било можно академиите на Србија, Црна Гора и Македонија со своите 

историчари да не ги забележиле Азијатите, и сите академии ја прифатија албанската мафијашко- исламска 

историја дека Татарите, Черкезите... биле Пелазги и Илири како Белците Арбани. Па ова е неверојатно, ова 

не е историја, ова е силеџиско тврдење дека Азијатите како Геги= Арнаути им се „браќа“ на Арбаните по се. 

Со тоа што ниедна академија не се огласи за злосторот на православниот Балкан од страна на Турција со 

Ватикан, а Англија ја победи Русија во Кримската војна во полза на Турција,за која се вели само петвековно 

ропство, се се објаснува. Па ваквото ропство со Британија, САД... ќе продолжи само како албанско ропство. 

ВАРВАРИТЕ ЈАЗИЧНО НЕ БИЛЕ РАЗЛИЧНИ НАРОДИ ОД ХЕЛЕНИТЕ КОИ БИЛЕ САМО ПЕЛАЗГИ 

Европските автори не ја прифаќаат вистината, и за нив варварите биле посебни народи од Хелените. Па 

токму за оваа цел на ФБ-страница се расправав со лицето (П.Л). Таа на ФБ- страната пиши: „Имено, дури и 

Александар и Филип биле барбари и „ дивјаци“, сите освен Дорите...“. Следи едно подруго да и одговарам. 

„Варварски јазик бил пелазгиски (Херодот, Тукидид), а Платон говорел само пелазгиски. Коине 

(тн.старогрчки) бил само по смртта на Александар Македонски. Токму и затоа за коине не пишел ниеден 

антички автор. Следи прва граматика и прв речник на коине биле од 300 г.п.н.е. Илијада на коине била 

преведена во 3 век п.н.е. Најстар манускрипт на книгата на Куртиј Руф била само од 9 век, а таа била 

печатена во 15 век“. 

„Хелените во Елада биле варвари (Херодот): в=б. Елада била само Пелазгија (Херодот, Тукудид); се во 
Атина било пелазгиско; Римјаните во 1 век н.е. говореле само варварски= пелазгиски (Дионисис 

Халикарнишки). Со тоа што сите европски автори го одбегнуваат Дионисис, Европјаните се само лажговци. 

Латинскиот бил не од некој Латинец туку само од Греикот Лив Андроник (240 г.п.н.е.). Следи коине и 

латински никогаш не биле народни, токму и затоа тие се мртви јазици“. 

П.Л. пиши: „Варвари им Пелазги се два различни народи, варварите се домашни и говореле пре-илирски- 

најверојатно ресенски во чист облик оти културите се подудираат до во влакно. Пелазги се ‘луѓе од море’ 

или напаѓачи, беласти оти биле црвенокоси...“. 

П.Л. вели: „Наравно дека Хелените се Варвари кога тоа се староседелци...“. 

Мој одговор: „Па вие оспорувате се она што пишат Херодот, Тукидид, Платон, Динисиј. Пелазги биле 

Етрурците. Дури за Јустин Македонците биле еден пелазгиски народ. Се наведе дека Хелените во Јонија 

биле Варвари (Херодот). Збрките настанале само со јазикот коине кој бил само Александријски Птоломејов 
јазик, а вие пишите сосем друго. Па за вас биле битни само оние европските автори од последните векови, 

создавачи на збрки“. 
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П.Л. одговара: „Кој кажува дека тие тоа го пишеле ? Ако нема постара книга од 15 ст. тогаш не се може на 

тие книги да се ослониме ивака ионака, во останатото Грците ги отфрлиле наголемо“. 

Мој одговор: „Вие започнавте со Албанците, а јас за нив само дополнав, како и со шкиптарскиот јазик- 

според Мајер. Следи да се говори за Пелазгите, а вие ги оспорувате сите антички автори. Херодот, 

Тукудид, Платин, Дионисиус итн. Според Јустин, Македонците биле еден пелазгиски народ. Токму на тој 
пелазгиски јазик говореле Еладците, кои никогаш не биле Грци. Тие го прифатиле христијанскиот јазик 

коине, кој го познавал Апостол Павле. Па тој не го познавал јонскиот јазик, службен во Атина, кој останал и 

во 529 година кога Јустинијан ја затворил Платоновата академија... Фалмерајер, Отон, Силвестер (1904) 

пишеле, во Елада немало Хелени со хеленски јазик коине туку само Словени. Токму тој тн.словенски јазик 

бил само варварски= пелазгиски јазик, а според Приск варварски. Кругот се затвара: Херодот- Приск- 

Фалмерајер...“ 

П.Л. по неколку дена одговара: „Токму тој тн.словенски јазик бил само варварски= пелазгиски јазик, а 
според Приск варварски.  
Е гледаш јас сметам дека е обратно, дека Пелазгите го зеле Варварското име и јазик и се сродни во бит 
двете различни единици (така да се изразам)“.  
Мој одговор: Одговорот нема врска со моите наводи, затоа што според Херодот,  Хелените во Јонија биле 
Варвари. Евреите, кои во Александрија го прифатиле хеленскиот= повеќебожен јазик коине, кој бил само 
Александријски Птолемојеов јазик, чија прва граматика и прв речник биле составени само од 300 г.п.н.е., и 
тие (Евреите) се израснале за Хелени. Не случајно, Хелените во Јонија биле само Варвари, како што биле 
и Македонците (Демостен). Пак, во Атина секогаш се говорел пелазгиски, кој бил варварски. Склавините 
говореле само варварски јазик (Приск, 5 век), а словенските јазици биле пелагиски. Овде не се работи за 
надмудрување, ниту да се води расправа само за расправа, битно е едно дека Платон говорел пелазгиски 
јазик, кој бил само тн.словенски, а Еладците во 19 век не го познавале коине. Токму и затоа тие говореле 
само словенски јазик (...Фалмерајер, Отон прв еладски крал...Силвестер- 1904 година). Ако сакате да 
водите расправа, неа да ја водите за со Херодот, Тукидид, Платон...Приск, Прокоп..., и дури она што цитира 
Д.Оболенски, дека Еладдците во вториот милениум нова ера биле Варвари, кои не го познавале коине. 
Види моја последна книга „Еладците во 1904 година биле тн.Словени“ и други на www.brigien.com, како и 
моја вебстрана во Германската национална библиотека, Баварска државна библиотека, Европска 
библотека...  Сите тие прифатиле мои книги, во кои пишувам само едно: раса= народ= јазик.  
П.Л. пиши: Па добро, јас не гледам дека ние побиваме еден друг туку воопшто само инаку објаснуваме што 
тоа значи, терминологијата е почест проблем оти никогаш не се знае всушност дали народот е викан по 
род, јазик или теритирија... (Овде прекинувам со расправата, зашто таа никаде не води- е доволно) 
Ако книги  на античките автори се неважечки, тешко на историјата на просторите за кои тие пишеле. Таа 

што била лингвист, а таа говори за Грци, а книгата на Херодот на Александрискиот Птоломејов јазик Коине 

била преведена..., што важи за сите други книги, а во 3 век п.н.е. се пишело на коине, огромни заблуди. Па 

Грци никогаш немало- Грците биле само припадници на Цариградската патријаршија после 1767 година. 

Па што биле Варварите ? Варвари биле Македонците, дури Демостен за Филип рекол, тој бил Варварин. 

Следи според европски и наши автори, јазикот на Варварите бил неразбирлив за Хелените, дури со јазикот 

на Варварите се дрдорело. Е таква била европската историја, со која се имало, а не само Македонци. А ова 

било повод, до денес Македонците да се оспоруваат, истребуваат, убиваат...до последниот Македонец. 

БАЛКАНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ ДО 1808 ГОДИНА БИЛ САМО ЕДНО- САМО МАКЕДОНСКИ ПОЛУОСТРОВ 

Во повеќе книги сум наведувал дека Македонија била до реката Дунав, што било се до 1808 година кога 

германскиот географ Цојне (1808 година) го внел името Балкан според планината Балкан, што според него 

требало да биде, како што било другде- од Апенини до Апенински Полуостров и од Пиринеји до Пиринејски 

Полуостриов. Очигледен злостор, затоашто Иберискиот Полуостров постанал Пиринејски, а планината 

Балкан не се протегала низ цел полуостров итн. И затоа името Балкан се сакало да се промени во Илирски 

Полуостров итн. Значи, Балканот од времето на Филип Македонски до 1808 година бил само Македонски. 

Токму и затоа го наведував српското предание, според кое Белград и Смедерево биле во Македонија, дека 

сета Бугарија била македонска со македонскиот цар Александар, македонска Софија, Пповдив главен град 

на Македонија итн. Во 19 век на просторите на дунавска Бугарија немало Бугари туку само Срби итн. 

Денес (30.04.2015) на ФБ- страницата го најдов насловот :„Српски фалсификати на средновековната 

македонска историја“. Тој може да се најде под наслов Српски фалсификат... 

На ФБ- страницата стои: Дискусија во формот „Историја“ започната од bitushanec 11 јануари 2009 година. 
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Bitushanec; Борец за човекви права; член од 17 јануари 2008. 

„Титулацијата на Цар Душан во софијскиот, загрепскиот и раваничкиот запис на Душановиот Закон е: 
„Стефан во Христа Бога верен цар Македонски“ (Lj. Stojanovic, Stari srpski zapisi i natpisi. Knjiga III, 

Beograd 1905, str. 41 (nbr.4949) / Edith Durham, „High Albania“ First published in 1909 page 294., by 
LONDON EDWARD ARNOLD Publishers to the India Office 1909. 
 
Франц Миклошич за титулацијата на Цар Душан во софијскиот, загрепскиот и раваничкиот запис на 
Душановиот Закон пренесува: „Стефан во Христа Бога верен цар грчки“ (F. Miklosic, Monumenta 
Serbica, str 154). Значи, заменети се зборовите македонски со зборот грчки, а на други места со 
зборот ромејски. 
 
Душанови законици 
 
Франц Миклошич е најдобар пријател на Вук Караџиќ, кој му ги доставува сите историски извори за 
Србија. За Србија, Вук Караџиќ вели: „да су се Маћедонија српски звале све земље народа 

нашега“, потврдувајки дека Македонија се викала порано Србија, што најверојатно се однесува на 
Душановото Царство (Владимир Ћоровић: Историја српског народа, налов „Обнова пећке 

патријаршије“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука и "Ars Libri", Београд, 1997 г.). Кон 
ова тврдење одат во прилог и старите српски песни, каде се пее дека Пеќ и Смедерево се 

македонски градови (Владимир Ћоровић: Историја српског народа, налов „Обнова пећке 

патријаршије“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука и "Ars Libri", Београд, 1997 г.).  
 
Вук Караџиќ никогаш не признал македонска народност, па дали е тој извитоперувачот на 
историската вистина и на документите од средновековното српско царство? Дали неговиот пример го 
следел и Стојановиќ и другите српски историчари од 19 век?! 
 
Првиот српско-црногорски печатар од почетокот на 16 век, Божидар Вуковиќ во сите свои книги се 

титулира дека е од Подгорица, во пределите македонски „грешни Божидар Вуковић, отачаством 
от Диоклитије јеже јест ва пределех мађедонских“(Beograd, Arhiv Sanu, inv. br. 163, (Oktoih petoglasnik, 

Venecija, 1536, završeno 27. jula 1537. g. - Pogovor na l. 158`. ZIN I 486, Beograd. Narodna biblioteka 

Srbije, I 7, (Praznični minej, Venecija, 11. juna 1536 - 19. januara 1538. g.- Pogovor na l. 432 - 433`. ZIN I 

494.). Но, не само Божидар Вуковиќ, туку и многу писатели од Босна, Херцеговина, Србија, 
Далмација, во периодот по душановото царство, своите земји ги сметаат за делови на Македонија.  
 

 
Откриен е старопечатен "Тримесник", печатан во 16 век, в град Скадар од некој г. Стефан, со 
следнава содржина: „ја свршив оваа Божја книга во лето Христово 1563, месец декември, на К.Д., во 
деловите на Македонија, во родниот град Скадар...“ (ЦВА, ф. 40. оп. II, а.е. 935, л. 57-58). 
 
Во 1502 г. излегува најстарата историја на словенските народи под турска окупација, „Historia Turcica“ 
од дубровчанецот Феликс Петанчиќ, минијатурист и управник на Будимскиот Скрипториум, а пред се’ 
дипломат на унгарскиот двор на Матија Корвин и Владислав Втори. Тој во втората половина на 15 
век ја пропатувал европска Турција; поминал и низ Македонија, каде што наоѓа Мaкедонци и ги 
определува границите до каде живеат Македонците; за нас е интересно, што во Душановото 
Царство, Петанчиќ поданиците ги дели на Рашани (Срби) и Македонци, а Цар Душан го титулира како 
Цар на Рашаните и Македонците „Macedonum Rasianorum Caesar“ (Historia Turcica, Municipal Library 
in Nuremberg (pressmark Ms Solger 31.2В°). Греци не наоѓа во Македонија, а во српските истории од 
19 век се вели дека Цар Душан бил Цар на Србите и Грците. Чудно, нели? 
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Но, сите останати документи кои ни се сервирани од српската историографија, на секое место 
наместо МАКЕДОНСКОТО ИМЕ се спомнува ромејското (византиското/грчкото име). Да потсетам, грк 

не значи елин, туку византиец или ромеј. Грк е лат. назив за византиец. Гркото име за 

византиец е ромеј. 
 
Најсомнително е што самите средновековни српски писатели секогаш го спомнуваат Македонија и 
Македонците, а српските историчари даваат преписи на старите документи кај се спомнуваат само 
само Ромеите (византијци, грци (не елини!). 
 
Во големата даровна повелба на Хиландар од 1348 г., србите објавија дека Цар Душан ја поделил 
државата на Романех и Србљах и дека Романија е целата територија од Полог и Скопје т.е. цела 
Македонија (Византија) заедно со Врање, Ниш, Лесковац и Ќустендил, а народот на Македонија 
„Романих“- Византијци (Извор:Владимир Ћоровић: “ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА”, наслов 

„Стварање српског царства“, Прва књига, Издавачи "Глас српски", Бања Лука, "Ars Libri", Београд, 

2001 г.). 
 
Србите ја објавија нивната копија од Житието на Цар Душан каде напишаа дека се спомнати 
следниве градови на ромеите (византијци): Охрид, Прилеп, Костур, Лерин, Железнец, Струмица, 
Воден и Чемрен(Извор: Житије Цара Душана, критика академика Симе Ћирковића и Божидара 

Ћирковића). Во споменатите места, никогаш не живеело ромејско население. 
 
Ги објавија србите и неколкуте Повелби на кралот Волкашин и Деспотот Углеша, каде Македонците, 
по ист обичај, пак ги нарекуваат Ромеи или Грци. Во Повелбата на кралот Волкашин до Млечаните 
(Дубровчаните) од 5. април 1370 г., напишана во Пореч (М. Брод), според србите се титулирал како: 
„.. крал на Грците и западните страни...“ („Monumenta Serbica”,Wien, 1851, str 180/181).  
 
И во документацијата на Деспот Углеша, србите објавија дека постојат само Ромеи/Грици во неговата 
феудална држава (Пиринска Македонија) па демек Угљеша се титулирал „господар на сите 
Ромеи/Грци и Поморјето“ (S Novakovic, Zakonski spomenici srpskih država srednjeg veka, 1912, str 509). 
 
Јас искрено мислам дека се работи за српски фалсификат на средновековните документи, направен 
уште во 19 век кога се биеја копјата за србизација на Македонија.  
Тогаш пропагираа србите дека не се спомнувале Македонци во средновековната српска држава, туку 
Грци и Срби, па ние следствено сме биле старосрбијанци. 
Што мислите вие?“ 

Објаснување: Имало само два верски народи: Муслимани= Турци и Христијани, и тоа само како три 
црковни народи: Грци- припадници на Цариградската патријаршија со македонскиот Александријски 
јазик коине, а Илијада од пелазгиски= тн.словенски јазик на коине била преведена само во Африка- 
Александрија, и тоа само во 3 век п.н.е. Коине со Апостол Павле постанал прв христијански јазик, а 
Апостол Павле не го познавал атинскиот службен јазик со јонско писмо од Милет. Токму тој со Филип 
Македонски постанал службен јазик во македонскиот царски двор. Од него со реформа произлегол 
црковно- словенски јазик, кој бил службен во Охридската архепископија, а Пеќката црква била во 
нејзин состав. Потоа со крстоносните војни, дело на Латините, била создадена и новата Пеќка црква- 
архиепископија која била за крал, а за цар таа постанала патријаршија- круните биле доделувани од 
ненадлежниот папа. Кај Цар Самуил и Цар Душан царски јазик бил само коине. Следи македонскиот 
црковно- словенски јазик бил само црковен јазик. Јазикот бил ромејски (римски), а Ромејци биле сите 
Македонци= Балканци, со главен град само еден- само царски Цариград. Ова важело и за Еладците 
(тн.Грци), кои биле само Грци, затоашто никогаш немало еладска, никако арбанска, црква за да има 
црковен еладски и арбански народи. Не само Арбанија да била под Охрид, истото било со Елада со 
селото Атина. Со укинувањето на Охридската и Пеќката црква, на Балканот имало само Грци. На 
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ваквите Грци соборна црква им била Св.Димтрија- Битола која ја краси македонскиот православен 
двоглав орел, православниот грб на македонското Источно Римско (Ромејско) Царство= тн.Византија. 
Од 1868 година следи еладски јазик- реформиран коине, а во Елада во 19 век се говорел пелазгиски. 

ВО Р.МАКЕДОНИЈА НЕМА 300.000 ПРАВОСЛАВНИ АЛБАНЦИ 

На 04.05.2015 на Фесбух излезе напис, дека во Р.Македонија имало 300.000 православни Албанци: 

„Вардарска Македонија: ПОЈАВИЛО СЕ 300.000 ПРАВОСЛАВНИХ АЛБАНАЦА? 

 

„Православни Албанци у Македонији се враћају својим коренима. Желим да наша деца и деца наше деце знају да 

потичу од шиптарских дедова и баки, и да схвате да крв није вода,“ изјавио је шиптарски активиста из Горње Реке 

са именом Бранко Манојловски, током пријема код тзв. председника скупштине Косова Јакупа Краснићија, 

говорећи о великом шиптарском препородитељу из свог краја Јосифу Багерију.  

 

Бранко Манојловски, кога шиптарски сепаратисти називају „мисионаром“, је први који је у Вардарској Македонији 

јавно изјавио да је православни Албанац. Нешто касније је са сличном изјавом изашао у јавност академик Матеја 

Матевски. Бранко је пореклом из Горње Реке у Дебру. Живи и ради 40 година у САД, али велики део времена 

проводи у свом родном крају. Тврди да у В. Македонији живи око 300.000 православних Албанаца. 

 

Он је са своје терасе у родном селу, пре нешто више од годину дана објавио да је Албанац, а да није Македонац. 

Тврди да су многи «Македонци» познатих имена уствари Албанци. 

 

Из интервуа за Зери: Г. Манојловски, добро дошли на Косово! Овде, ако кажемо „Бранко Манојловски – Шиптар, 

многи неће схватити о чему се ради. Како ово објаснити? 

 

Бранко, који иначе говори несигурно и некњижневним албанским: -Да, ја сам Бранко Манојловски, али сам 

Албанац, боље рећи православни Албанац. Има једно место што се зове Горња Река (алб. Река Еперме), око 

Дебра је, и има једно 17 села која говоре албански више од 1000 година, мада су нас једно време асимиловали и 

претворили у Словене. 

 

Бранко каже да му је презиме мењано више пута у току асимиловања, да се његова фамилија од 1700 -1800 

називала „Танаши“, „у доба Срба“ „Танашевић“, а 1946. у „Манојловски“. 

 

-Ујак Делка који је радио тамо, дао ми је (документ) и рекао: Од сада сте „Манојловски“. 

 

Мада «Горња Река» и не звучи много албански, он каже да су сви топоними тамо на албанском и да до поласка у 

школу није знао ни две речи словенског језика. Услед миграције у Горњој Реци је остало веома мало 

православних. По подацима пописа из 2002. само 178 становника ове области су православне вероисповести, а 

сви остали су муслимани Албанци. Манојловски наводи да је и бивши председник републике Видоје Смилевски – 

Бато албанског порекла и његов блиски рођак. Каже да је свестан тога да су православни Албанци који су 

прихватили македонски идентитет и у браку са Македонкама, Српкињама, Бугаркама уплашени због његовог 

открића. Признаје да се, засад, још само неколико индивидуа изјаснило као православни Албанци“. 

Се кажа: „ Бранко, који иначе говори несигурно и некњижневним албанским: -Да, ја сам Бранко 

Манојловски, али сам Албанац, боље рећи православни Албанац. Има једно место што се зове Горња Река 

(алб. Река Еперме), око Дебра је, и има једно 17 села која говоре албански више од 1000 година, мада су 

нас једно време асимиловали и претворили у Словене“. 

Овде е лагата, со наводот потврдена: „и има једно 17 села која говоре албански више од 1000 година“. 

Бидејќи Арбанија 100% била само македонска, поточно бригиска, со својот тн.словенски темен вокал, а 

денес Арбаните тој тн.словенски темен вокал масовно го употребуваат, Арбаните= Скиптарите, според 

скиптар на кого има-ло православен двоглав орел, 100% биле и се само одродени тн.Словени. Дали има 
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следен доказ ? Мноштво арбански презимиња завршуваат со бригиското дативно у, а Драч бил Бригос, што 

Арбаните го немат во својата денешна граматика, тие 100% биле одродени тн.Словени. Еве еден доказ на 

една српска авторка, која истражувала во Косово како се правеле имињата на местата (види кај авторката 

Олга Луковиќ-Пјановиќ),која одма утврдила дека тамошните тн.словенски имиња на места одма се правеле 

албански и тоа со додавање на ит: језеро до Језерит, бунар до Бунарит итн. Бидејќи во езерото се езерит, 

а во бународ бунарит, што бил завршеток на трето лице еднина во бригискиот= брзјачкиот говор (јазик), а 

ова не постои во арбанската граматика, како што е и со бригиското у, Арбаните биле само 100% одродени 

тн.Словени. Кога некој се одродил од својот корен, од него никој погнасно не говори за својот корен- народ. 

Тн.словенски јазик бил само пелазгиски и илирски јазик. Бидејќи албанските автори пишат, албанскиот 

јазик бил само пелазгиски и илирски, Арбаните биле само одродени тн.Словени. Ова се потврдува и со 

оставштината на Георги Кастриот (тн.Скендербег), која била 100% само тн.словенска. Дека тоа било така, е 

доказот, што досега не било ништо напишано на било каков јазик од Арбанија,кој не бил наш тн.словенски= 

пелазгиски= илирски јазик. Следи секој оној кој пронајде било што на таков арбански јазик, итно нека добие 

Нобелова награда. Таква нека добие и секој оној кој пронајде наод/доказ за преселби на тн.Словени. 

Во прилог се наведува, Арбанија 100% била под Охридската црква со тн.старословенски. Бидејќи таа била 

укината во 1767 година, арбанскиот јазик следел само потоа. Па што бил денешниот арбански јазик ? Само 

лингвистичка лакрдија. Па еве го доказот: според Густав Мајер, албанскиот јазик содржел зборови од грчки, 

романски, словенски и татаро-турски јазик. Токму на овој јазик немало арбанска школа се до 1924 година. 

Па што бил наведената личност ? Само лудак од САД, поткупен од албанската исламска= турска мафија. 

Што се денес Албанците во Р.Македонија ? Тие биле и се само 100% колонисти и тоа 100% Муслимани= 

Турци. Што ова ние не го разгласуваме многу ни се свети. Види повеќе мои книги за Албанците објавени и 

на www.brigien.com. Секако, тие се организираат в џамии, а нас никаде не нема. Почесто покушував да се 

самоорганизираме и да ја шириме вистината пред амбасадите..., но никаде нас не нема. Веројатно и, 

некогаш ќе се свестиме... 

Goran Todorovski-Torbovski i sega ima ili nema Pravoslavni Albanci vo Makedonija. Jas znam deka skoro cela Gorna Reka 

zborat albanski, majcin jazik im e albanski, a denesnive generacii sto imaat poteklo od Gorna Reka nezborat albanski 

Goran Todorovski-Torbovski se kazuvaat kako makedonci 

Томислав Томе Томица Томи https://www.youtube.com/watch?v=R-Ev-RR-wmA del od niv potekloto od Iran i Kurdistan da si 

go baraat... 

Risto Ivanovski Македонците биле принудени да го учат турскиот јазик, а таков бил и денешниот албански јазик. Со 

ослободувањето на овој дел на Македонија, Македонците не морале да го учат туѓиот јазик. Во Егејскиот дел на 

Македонија им било забрането дома да говорат македонски, туку само грчки... 

БУГАРИЈА КОНЕЧНО ЈАВНО ПРИЗНАВА ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ПОСЕБЕН НАРОД ОД БУГАРИТЕ 

На 04.05.2015 беше објавн насловот:  „Стоп“ за бугарските пасоши без доказ за бугарско потекло:  

„Нема бугарски пасош без доказ за бугарско потекло 
Протест во Софија поради тешкотиите да се добие бугарско државјанство 
27.2.2014 Со скандирања „И некогаш и сега, Македониjа е Бугариjа", политичката партија ВМРО 
Бугариjа денеска организираше протест пред Министерството на правосудството во Софиjа, поради 
создадените тешкотии за добивање бугарско државјанство. 
- Нашата загриженост не е поради тоа што не се издаваат бугарски државјанства, туку повеќе поради 
фактот што со тоj акт владата и министерството за правосудството го одрекуваат бугарскиот 
карактер на населението во Македониjа и во западните покраини, што граничи со национално 
предавство -- изјавил висок функционер на ВМРО за Бугарското национално радио и побара оставка 
од главниот виновник за оваа ситуација, заменик министерот Илиjа Ангелов. 
Парадоксот е во тоа дека и македонската влада и српската влада од една страна, а сега и бугарската 
влада, се на иста позициjа, дека ние не сме Бугари, рекол Петар Колев, претседател на Здружението 
за македонско-бугарско приjателство. 
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Насловите на бугарските медиуми „Бугари под наводници" за странските граѓани, вклучувајќи ги и 
Македонците, кои без доказ за бугарско потекло само со изјава, добиваа државјанства и пасоши од 
оваа држава. 
Илија Ангелов, заменик-министерот за правда во интервју за весникот „Труд" потврдил дека е ставен 
крај на таквата практика и дека се оди чекор понатаму -- се преиспитуваат документите на тие што 
веќе се во процедура за да се види дали ги исполнуваат новите правила. Како што најавил Ангелов, 
ова е крај на пазарот со бугарски државјанства кои не ги добиле само Македонци, туку и 415 Косовци, 
иако со бугарската нација немаат никаква допирна точка. 
Според проверката, илјадници наши и други странски граѓани добиле државјанства без соодветни 
документи, што сега се толкува како прекршување на законот за бугарско државјанство, кои отсега 
стриктно треба да се применува. Според Ангелов, само лани биле проверени над 12.000 барања за 
државјанство, од кои над 5.000 биле вратени на дополнително преиспитување“. 

Од изложеното се потврдува, Македонците биле и останале посебен народ различен од соседниот- 
бугарскиот народ со своја посебна држава. Секако, ова ќе допринесе до смирување на состојбата...“. 

Risto Ivanovski Види: https://www.youtube.com/watch?v=pSUaA7hpHss 

 

ХАЗАРИТЕ САКААТ 100% ДА ГО УНИШТАТ ПРАВОСЛАВИЕТО 

Македонскиот народ со векови се борел за своја самостојна држава, и тоа како што сите народи на 

Балканот си имаат своја самостојна држава, во која секој народ бил и е државнотворен народ на таа своја 

држава. Македонците таква своја држава зачнале за време на Втората светска војна, кога си имале своја 

власт АСНОМ, своја армија, свој генерал штаб признати од Германците. Србоманите направија пуч врз се 

македонско, и ослободениот дел на Македонија го ставија во свој колосек. Меѓутоа, иако ваква злобна 

беше состојбата, македонската истрпливост победи, нејзината власт си остана како самотојна, што се 

потврди со распаѓањето на СФР Југославија, во која Македонците си ја задржале својата државност. 

Бидејќи од 1991 година Македонците во независна Р.Македонија многу постигнале, посебно за познатите 

„Македонцки работи“ во однос на македонската државност со нејзината историја и јазик, се јави историска 

загрозеност не само од балканските држави како творби од 19 и 20 век, туку и нивните создавачи големите 

сили кои никогаш немале свои етнички држави туку само сопственички односи на династии, кои никогаш и 

не биле народни туку само во служба на богатење и плачкање на туѓи простори. Ваквите ѕверски држави со 

својата НАТО со векови ја делат Македонија и го истребуваат македонскиот народ кој се до со 19 век имал 

традиции за Орфеј, Филип Македонецот, Александар Макдонецот, Букафал кој многу бук-ал и пал-ел= пар-

ел, за што се пеело по кафаните. Ним се ова им пречело, па тие со војната и профитна организација НАТО 

не само што врз братскиот српски народ извршиле инвазија, во 2001 година таа врз Р.Македонија изврши  

и агесија, и тоа само во полза на Албанците кои 100% се само Муслимани= Турци, од кои 90% Азијати дури 

со свои монголски одлики итн.  

Што стана со нашата македонска државност ? Ние со Рамковиот договор државноста си ја изгубивме, и 

само ние Македонците во целиот свет не сме свој државнотворен народ. Каков злостор, државнотворноста 

ја изгубивме од Албанците Азијати, како светско чудо, што било и е дело само на државнотворни семејства 

од еврејските Хазари, чија библиска историја била и останала само историско ѓубре, 100% украдена од 

туѓи простори, а нас не ништат иако во Европа имало само една држава- Македонија со своите Македонци. 

Ваквите проклети Хазари и со монголски наследства, кои за да живеат многу долго дури по шестпати им се 

вршат трансплатиции на срца- шест помлади човечки срца им се всадуваат на ѕверови кои останале и се 

жедни за човечка крв која течела низ тие шест сиромашки млади срца. Токму вакви ѕверови со човечки лик 

ги рушиле со авиони кулите во Њујорк ..., дури сега во Р.Македонија предизвукуваат граѓанска војна и тоа 

само за турскиот тек на гас. Со овие судири имаат полза само Албанците, кои не сакаат да има македонска 

држава, македонски народ на таа своја држава, македонска химна, македонска знаме, македонска армија, 

македонска полиција и се друго што е македонско... Нивната цел била и останала Велика Албанија со 90% 

Азијати со потекло од Кавказ (Татари и Черкези), чии браќа останале Хазарите наши непријатели, албански 

браќа. Токму албанската исламска= турска мафија братски се бори со Хазарите против Православните.  
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Е познато кинење на македонското знаме на повеќе места и повеќе настани, како и она пред Собранието 

на Р.Македонија, дело само на Албанците, придружувачи на соросовата СДСМ, а Сорос бил Хазар, чедо на 

Хазарите кои се борат 100% да го сотрат православието. Тоа тие го прават со војна, како што го направија 

во Украина против братскиот православен руски народ, оти Хазарите имале намера Украина да ја направат 

хазарска. Тие сакаат да го повратат Хазарското Царство, а од тие простори албанските браќа да ги населат 

во Косово. Што ова значи ? Со хазарскиот Рамковиот договор Македонците со Албанците се веќе во војна, 

кои треба засекогаш да се борат со хазарските злостори, кои траат од војната со Напалеон Бонапарта... 

АЛБАНЦИТЕ СЕ СЛИЧНО КАКО ЦИГАНОТ СО ГЛУШЕЦОТ ЗА СРЕЌА КОЈ ЈА КАСНУВА ЛИСТАТА 

Како Битолчанец сум гледал во битолскиот пазар, најстар во Р.Македонија, како Циганот со својот бел 

глушец им претскажува среќа на сите оние кои затоа нему одма ќе му платат. Постапката е следнава: кога 

некој среќожедец си плати нему глушецот да му ја претскажи глувчевата среќа, по земањето на парите од 

несреќникот, Циганот му ја става листата за одредување на среќа- во неа нема ништо за несреќа- в уста на 

глушецот, и го стегнува за мешето кое е гладно- најадениот нема желба да гризне- и глушецот ја гризнува 

листата, и среќата е одредена. Меѓутоа, оваа среќа е само глувчева среќа, и тоа прескапо платена. 

Албанците вон Албанија се среќаваат од крајот на 18 век, и тоа со зулумите на Али Паша-Јанински и други. 

Денес вон Албанија живеат 90% Албанци- Азијати, кои меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани во 

19 век, околу 1 милион. Тие воглавно биле Черкези и Татари. Другите Албанци се 10%, кои како Балканци 

се од Арбанија- Тоски= Скиптари. Следи Скиптарите воглавно биле старешини, а Азијатите само војници. 

Албанците до 1913 година биле во служба на Отоманското Царство, кое било само муслиманско= турско, 

како што и Албанците биле. Не само до 1913 година тие за нивните имоти немаат доказ за сопственост, 

затоа што имотите се 100% грабнати православни, како што било и со имотите на џамиите и се на со 

исламот, тоа важело и за потоа до денес. Токму и затоа за време на СФРЈ имаше паметни луѓе со кои 

имаше забрана да се пренесуваат имотите на Албанци, а никако тие да бидат озаконето како нивна вечна 

сопственост. Што ова говори ? Македонците секогаш биле свесни дека на Албанците вон Албанија ништо 

не им припаѓа-ло. Желбата за добивка, скапо не чини и ќе не чини итн. Овие норми итно да се повратат... 

Албанците, како странци вон Албанија, биле во служба на туѓи сили: тие биле фашисти со Мусолини, што 

се чита и во дневникот на Чано, зет на Мусолини и министер на Италија за надворешни работи; За нив тоа 

не било ни грев, со Тито одма станале Титоисти- комунисти, а Тито им го плаќаше нивното размножување; 

кога видоа дека преку него „цицањето“ заврши, станале и Сталинисти; и на ова тие не застанале, станале и 

Мацетункисти; И еве ти ги дури и капиталисти со државите, кои ја делеле Македонија и го истребувале до 

денес македонскиот народ. Нивната НАТО врз Србија изврши инвазија, а во 2001 година и агресија врз 

Р.Македонија. Водач на овие злодела е САД со својата амбасада во Скопје, од каде се управува во НАТО 

базата на НАТО-вско Косово, откаде на денот на 9 мај- победа на фашизмот, од НАТО-вско Косово следи 

агресија, а американскиот амбасадор даде изјава, која во ништо не се разликува како оние изјави за во 

Кореа, па Виетнам, Персија, Ирак, Сирија и другите арапски земји, и северна Африка, а и конечно Русија. 

Што треба да се направи ? Бидејќи Албанците делуваат слично само по наредбна, на глувчините Албанци 

САД да им забрани ниеден жив Албанец да не помине во Р.Македонија со намера овде да прави зло дела. 

 

АЛБАНЦИТЕ НИКОГАШ НЕ БИЛЕ ВИТЕЗИ ТУКУ САМО КУКАВИЦИ И САМО СО ТУЃА ПОДРШКА 

На 10.05.2015 во INFOMAX се објави напис со наслов :„Еве ги терористите во машни: убиениот командант 

Фадиљ фотографиран со амбасадорот на САД во Македонија Пол Волтерс !“ 

„Еден  од членовите на терористичката група за кого вчера беше објавено дека бил убиен во судирот 
со македонските специјалци имал различни  статуси на фејсбук и интересни слики со него има и  на 
твитер. 

Фадиљ Фејзулаху за кого косовските медиуми тврдат дека е ранет но жив на својот фејсбук профил 
објавувал вести за Албанци жртви на УДБА, за состојбите во Косово , за косовскиот Имам Ѓилани кој 
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по втората светска војна бил лидер на муслиманите во Македонија, вести за критики на македонската 
влада но и вести поврзани со „бомбите“ на Заев. Меѓу другите вести за „бомбите“ на СДСМ Фејзулаху 
шерувал вест за најавените информации дека Заев ќе објави вести поврзани со случаите Бродец, 
убиството на Харун Алиу и Случајот Монструм. Фејзулаху редовно објавувал и вести поврзани со 
активности на УЧК на Косово и за дискриминација на Албанци од страна на ВМРО – ДПМНЕ и ДУИ. 

Фејзулаху нема профил на Твитер но негова слика со екс амбасадорот на САД во Скопје Пол Волерс 

снимена минатата година може да се најде вчера и денеска на оваа социјална мрежа. Сликата ја 

објавуваат негови приврзаници кои што најверојатно сакаат да покажат дека тој бил близок со 

американски дипломати“. 

Овој напис е само како прилог на моите два претходни написи од 7. и 10. мај.2015 со САД и Амбасадата. 

ДРЖАВИТЕ ДЕЛАЧИ НА МАКЕДОНИЈА И ИСТРЕБУВАЧИ НА МАКЕДОНЦИТЕ АЛБАНСКИ СОЈУЗНИЦИ 

На 12.05.2015, во INFOMAX, беше објавен наслов: „Еве зошто странците цвикале: полицијата ги направила 

пепел терористите во вчерашната акција, затоа невестите се предавале“, со следниот текст: 

„На видео каналот на полицијата беше поставена снимка, извадок од вчерашната акција на 
полицијата во Куманово. На снимката можете да видите како полицијата ги прави народно кажано 
“бербат” терористите, додека нивните спонзори и поддржувачи странските амбасади вршеле 
притисок врз македонските власти да дадат наредба да се отповика полицијата и да ги остават 
терористите да се предадат за да бидат судени како борци за човекови права. 

Сепак, македонските власти не подлегнале на притисоците за сценарио Арачиново 2 и со одлучна 
акција ги сотреле косовските терористички банди! Поддршка за полицијата! Само одлучно и до крај! 
Без милост за оние кои сакаат да ја дестабилизраат Македонија и да му наштетат на овој народ!“ 

Ова е како прилог кон моите три претходни објавувања, дека зад се стои САД со Европа и нивната 
профитна воена организација НАТО, чиј центар станал Скопје со амбасадата на НАТО и војната база 
во Косово, од каде во 2001 година се изврши агресија врз Р.Македонија, што се повтори во оваа 
година со граничната полициска станица, што продолжи со во Куманово на 9 и 10 мај 2005 година. 

Се кажа: „македонските власти не подлегнале на притисоците за сценарио Арачиново 2“. 

Значи, во 2001 година претседател на Р.Македонија беше Борис Трајковски, воспитаник на САД, кој 
се на Албанците им дозволи да добијат како спротивност на меѓународното право само за човекови 
права, никакви било какви национални права, затоашто на колонистите Албанци- 100% се колонсти, 
не им следат никакви национални права. Претседателот Борис Трајковски не го искористи својот адут 
да се бара реципрочност за со Македонците во Албанија, л=р, кои во неа се 100% домородци. Со тоа 
што тој ги повлече македонските борбени единици од Арачиново, САД- европските „гнаси“ сакале тоа  
да се повтори. Јас да не зборувам, што од Бориса ни остана наследство од со Рамковниот договор, а 
друг таков никаде нема во светот некој народ да се откаже од својата држава и државотворност, еве 
ја изјавата на почитуваниот Каплан Буровиќ, дадена на една битолска телевизија- во смисол: Се што 
ви побараа Албанците, се му дадовте. И газ да ви побараа, и тоа ќе му дадовте- се извинувам. 

Бидејќи од 1913 година до и по 1991 година по ред се истребуваат македонските кадри, за овој наш 
напатен македонски народ да не е способен сам да се води и одбрани, по осамостојувањето на оваа 
само наша македонска Македонија се создал кадар, кој мисли со македонска глава, и повеќе не е во 
служба на туѓи држави и туѓи неправославни центри, кои извршија инвазија во Србија- денес Русија... 
МАИТЕ=МАИТЕ- ИМЕТО СПОРЕД МАЈА, ЌЕРКА НА АТЛАС, СО ЗЕВС ГО ДАЛА СИНОТ ХЕРМЕС 

На 13.05.2015 во „Наука.мк.“, напис со наслов 25 факти за Маите беше објавен на 07. мај 2015: 
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„Маите и Ацтеките се двете наголеми цивилизации од претколумбовскиот период во Централна 

Америка. Цивилизацијата на Маите, всушност им претходела и ги надживеала Ацтеките за стотици и 

стотици години. 

Неколку пати се издигала и паѓала во текот на последните две илјади години и се’ уште опстојува во 

културата на бројните Маи кои го населуваат полуостровот Јукатан. 

 

Ова се 25 неверојатни факти за Маите, кои можеби ќе ве изненадат! 

 

25. И покрај тоа што нивната цивилизација се намалувала и често била освојувана, во многу рурални 

области од Мексико и Гватемала, јазикот и културата на Маите се’ уште се зачувани. 

24. Се проценува дека околу 7 милиони Маи се’ уште живеат во и околу полуостровот Јукатан. 

23. Многу лингвисти веруваат дека зборот "shark" (ајкула) оригинално е збор на Маите. 

22. Во претколумбовскиот период, Маите често настојувале да им го „подобрат“ физичките изглед на 

своите деца. Мајките им ги притискале челата на децата со плочи, за да им бидат рамни (главно кај 

повисоките класи). 

21. Исто така, пред очите на децата им биле поставувани објекти што се нишаат, за да имаат 

вкрстени очи, што било уште една посакувана карактеристика кај високите слоеви. 

20. Имињата на децата им биле давани по денот во кој се родени. 

19. Маите имале прилично напредна медицина. Тие зашивале рани со човечко влакно, правеле 

пломби за забите, па дури и протези. 

18. Некои од Маите и денес практикуваат принесување на крвни жртви, но за среќа нема човечки 

жртвувања – страдаат само кокошки. 

17. Маите ги користеле билките од својата животна околина и во релиските ритуали (како 

халуциногени) и во медицината (како аналгетици). 

16. Исто како и Ацтеките, и Маите биле страсни натпреварувачи во „Средноамерикаските игри со 

топка“. Во сите поголеми градови се пронајдени игралишта и често биле поврзани со обезглавување 

или жртвување, веројатно на губитничкиот тим. 

15. Всушност, се смета дека отсечените глави се користеле како топки. 

14. Модерната верзија што се нарекува "Ulama", се’ уште се игра и денес, но очигледно, 

обезглавувањето не е повеќе дел од играта. 

13. Сауните и парните бањи играле значајна улога во културата на Маите. Тие сметале дека сауната 

ќе им помогне да се ослободат од блудот. 

12. Иако Маи има и денеска, последната самостојна влада на Маите им се потчинила на шпанските 

владетели во 1697 година. 

11. Урнатините и пирамидите што најчесто може да се видат на сликите, најверојатно се оние од 

градот Чичен Ица, најголемиот град на Маите. Дури неодамна владата го откупила од приватен 

сопственик. 

10. Затворениците, робовите и останати биле подготвувани за жртвување со тоа што прво биле 

боени во сино, а понекогаш и измачувани. Потоа биле водени на врвот на една од пирамидите. Таму 

тие биле гаѓани со стрели или свештеникот од храмот им го вадел срцето од градите, додека се’ 

уште биле живи. Понекогаш помошниците на свештеникот би ја одрале кожата од жртвата, а 

главниот свештеник ја облекувал и изведувал ритуален танц. 

9. Спротивно на популарното верување, Маите немале само еден календар и ниеден од нивните 

календари не предвидувал крај на светот во 2012 година. 

8. Тие имаат три календари, кои работат во циклуси. Едниот од нив „Haab“ има циклус од 365 дена 

исто како и модерниот Грегоријански календар. Долгорочниот календар има циклус од приближно 2 
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880 000 дена и требало да биде повторно подесен во 2012 година, па оттаму и предвидувањата за 

„судниот ден“. 

7. Маите имале еден од најнапредните системи за пишување во античкиот свет. Пишувале секаде 

каде што можеле, вклучувајќи ги и нивните згради. Можеби првите графити? 

6. За жал, многу од нивните дела биле уништени за време на шпанските освојувања. Со макотрпни 

истражувања во текот на 20 –от и во 21 –от век, откриени се и преведени многу од сочуваните дела. 

5. Како и  Ацтеките, и Маите не користеле железо или челик. Оружјето го изработувале 

одопсидијан (вулканско стакло) или од вулкански карпи. 

4. Покрај тоа што сакале рамни чела и вкрстени очи, мажите од повисоките слоеви кај Маите сакале 

и грбави носеви, па затоа ги надоградувале со кит, за да ја добијат посакуваната форма. Исто така, 

забите ги обложувале со жад. 

3. Кога станува збор за забите, жените од повисоките слоеви ги стругале своите заби и ги правеле 

шилести. 

2. Надвор од вавилонскиот систем, Маите веројатно биле првите кои нулата ја користеле како 

посебна цифра. Подоцна, Индиските математичари први ја употребиле нулата како вредност во 

математичките пресметки. 

1. Не се знае точно зошто империјата на Маите почнала да опаѓа. Долго пред доаѓањето на 

Шпанците, големите градови веќе биле напуштени и руинирани. Претпоставките на научниците за 

причините се движат од суша и глад до пренаселеност и климатски промени“. 

Според македонската (Олимписка) митологија од Маја=Маиа, ќерка на Атлас, со Зевс го дала синот 

Хермес... Пак, Хермес Тримегис, со ова име во древноста го означуваат египетскиот бог Тот, кој е бог 

на мерата, на броевите и изумител на хиероглифите. Следи тој да се изедначи со богот Хермес.  

Очигледна е врската со старите континенти, како и со изчезната флота на Александар Македонски, 

која патувала само на исток, по Тихиот Окена: тих= тив- тивок, Patifik= пат тивик= тивок, а богот на 

морето бил Посејодон, кој бил патодавател= пато давател, претставен како пастув, со глава која 

била поставена на врвот од бродовите на Феникијците, а коњот на Феникија сосе Египет бил само 

балкански. И следи не само зборот "shark" (ајкула) бил со потекло од источното Средоземје, туку и 

градежите, богот на грмежот, секајцата и дождот Ѕевс, кој бил Перун до Перу. Истоа така, таму биле 

однесени и повеќе календари, египетски начин на балзамирање... и дури тн.грчко писмо итн., итн. 

Се кажа: „Мајките им ги притискале челата на децата со плочи, за да им бидат рамни (главно кај 
повисоките класи)“. Па издолжени черепи биле кај Египтјаните, на чии фараони погребните коли биле 
влечени не од египетското говедо туку од балканското (буша) со посебно протегање на роговите.  

Се истакна: „Тие зашивале рани со човечко влакно“. Со влакно шиеле Белците и во Кина, каде биле 
пронајдени мумии на Белци. Тие дури тамо го однеле коњот, а Индијанците не го познавале коњот... 
Следи да се разберат две раси Индијанци: монголски со ДНК слична на она во Кореа и Тајванд, и на 
Белци дури и со крвна група А, спротивно на Монголите само со крвна група 0, поради што преку 95% 
изумреле од малата сипаница која била од чумата на говедото, како и од свињата- грипот. Монголите 
живееле во шатори, а пирамидите и други градежи биле на Белците кои во Левантот престојувала во 
леденото доба со траење од 1,0- 0,5 милион години, каде била создадена крвната група А. Токму и 
затоа се најмодерно било на Крит, со повеќекатни згради, капатила итн. 

Следи: „18. Некои од Маите и денес практикуваат принесување на крвни жртви, но за среќа нема 

човечки жртвувања – страдаат само кокошки“.  

Нежртвување на луѓе било дело на белата раса, а Црнците биле канибалисти. Па до денес Црнците 
се канибалисти. Вакви канибалистички традиции имало во Месопотамија до со Египет, каде живееле 
две раси: Белци и Црнци. Ова било повод, во Америка биле пренесени традициите на двете раси. 
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Стои: „16. Исто како и Ацтеките, и Маите биле страсни натпреварувачи во „Средноамерикаските игри 
со топка“. Во сите поголеми градови се пронајдени игралишта и често биле поврзани со 
обезглавување или жртвување, веројатно на губитничкиот тим“. 

Топка играл Александар Македонски. Топка играле и Баските со мноштво македонски традиции итн. 

Се кажа и: „свештеникот од храмот им го вадел срцето од градите“, врска со Семирамида- Вавилон... 

Ама и: „Маите немале само еден календар“. Со Македонците во Америка биле однесени календари. 

БОРИСОВ И ДРУГИТЕ ОСПОРУВАЧИ НА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ НЕВОСПИТАНИ- САМО МОНСТРУМИ. 

Во Доказ, на 14.05.2015, се објави напис: „Борисов: Тие 90.000 од Македонија со бугарски пасоши ќе може 

да дојдат“, со следен текст:. 

„Армијата е на границата и подготвуваат точки за случај, ако не дај Боже, нештата тргнат на лошо 

во Македонија, а во случај на ескалација, тие 90.000 иматели на бугарски пасоши ќе може да дојдат 

во Бугарија, порачал бугарскиот премиер Бојко Борисов на вчерашната блиц-средба во бугарското 

Народно собрание, која беше по барање на Патриотскиот фронт, јавуваат бугарските медиуми. 

Парламентарната група Патриотски фронт побарала информација од премиерот за состојбата во 

Македонија и за мерките што се преземаат. 

– Навистина со тревожност ги следиме случувањата во Македонија, а нема загинати бугарски 

државјавни – коментираше тој. 

Според бугарскиот премиер, 17 мај е клучен датум за Македонија, поради закажаниот голем 

митинг. Борисов вели и дека ќе се подготвуваат и пунктови за луѓето од Македонија со бугарски 

пасоши, кои се околу 90.000. 

– Тие што се со бугарски пасоши, околу 90.000 бугарски државјани, ќе може да се приберат во 

Бугарија, но во случај на хуманитарна криза, треба да бидеме подготвени. Се спроведуваат обуки на 

армијата и на специјалните единици, заедно со Одредот за борба со тероризмот за фаќањето 

терористички групи на планински терени – вели Борисов, појаснувајќи дека такви вежби се 

случувале и претходно. 

– Ова е подготовка – нагласува бугарскиот премиер. 

Бугарскиот министер за одбрана Николај Ненчев кој беше во Монголија, рече дека армијата е 

подготвена на помогне на граничната полиција за обезбедување на бугарската западна граница. 

Сепак, вели дека засега нема причина за загриженост. 

– Тој вклучува помош на Гранична полиција и на МВР во целост. Синоќа доцна разговарав со 

директор на службата „Воено информирање“. Во овој момент немаме каква и да било основа за 

вознемиреност, но, пак повторувам, ако се јавим потреба подготвени сме за неколку часа да почнеле 

целосна и секаква соработка со полицијата – вели Ненчев. 

Но во исто време началникот на одбраната, вицеадмирал Румен Николов, вели дека за неколку дена 

бугарските служби ќе може да дадат одговор на прашањето дали случувањата во Македонија се 

случиле спонтано или се по нечие сценарио“. 
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Дали некој ќе и припадне на некоја нација одлучува поединецот. Бидејќи во Р.Македонија немало 

ниту ќе има 10% Бугари и тоа само според вкупниот број на население, или многу повеќе и тоа само 

според бројот на Македонците, за Борисов бројот на земени пасоши не значи никаква економска 

мерка за бегање во странство, како што сите млади Бугари имаат германски...шведски.. пасоши, 

поради бугарските пасоши за него Македонците станале Бугари, што тој никаде не наведе, дека и 

Бугарите со германски и други  пасоши повеќе не биле и не се Бугари, туку само Германци... 

Швеѓани...Швајцарци...Французи итн. 

Па според него, Македонците се Бугари, и тој се откажал од Вардарскиот дел на Македонија и од 

Егејскиот дел на Македонија, но никако од Пиринскиот дел на Македонија. Пиринскиот дел за него 

бил бугарски, а вардарскиот албански. Инаку каква е таа помош, народот да ја напушти државава. 

Па што ова значи ? Бугарија соработува со Албанците, во кои има Черкези, Татари итн. Само да се 

потсетиме, Бугарите биле Татари, значи, Монголи, со татарски- чувашки јазик. 

Па тој и како него слични во 21 век не им дозволуваат слободно да се изјаснат што се Македонците, 

како нивно основно човеково право. Следи да се потврдува, тој и како него, сите тие се само едно: 

невоспитани личности и само монструми, кои во 21 век ја оспоруваат македонската нација. 

 

АМБАСАДИТЕ НА НЕПРАВОСЛАВНИТЕ ДРЖАВИ 100% САКААТ ДА ГО УНИШТАТ ПРАВОСЛАВИЕТО 

Денеска (15.05.2015) на мое изненадување на ФБ- страниците прочитав неколку наслови и тоа: 

1) „Целиот дипломатски кор во Македонија излегува на протест на 17- ти мај...!!“, во кој се говори: 

„Амбасадорите на САД, Џес Бејли, на Германија, Кристин Алтхаузер, на Велика Британија, Чарлс Гарет, на 

Франција, Лоренс Оер, на Италија, Масимо Белели и амбасадорот на ЕУ, Аиво Орав го потврдија своето 

присуство на протестот на опозицијата на 17 мај.како што дознава ОхридСкај ,на протестот доваѓа и 

Симоне Филипини, Ерван Фуере и Филип Рикер, но своја агенда направил и Бојко Борисов ,кој сакал да 

присуствува на протестот на опозицијата“. (Бојко Борисов бил заведен и несвесен, што тој прави, Р.И.) 

2) „Intermagazin.rs, објави напис со наслов: Европски фашизам: жителите на ЕУ минатата недела ги 

изгубиле сите граѓански права“. Во него се наведува, следново: 

„Pre nedelju dana Francuska je usvojila „revolucionarni“ zakon kojim su građanima ove zemlje, ali i cele Evrope, u potpunosti 

uskraćena sva građanska prava. 

Iako su svi francuski, italijanski, nemački i britanski mediji brujali o ovom totalitarnom poduhvatu jedne zemlje članice, navodno 

demokratske Evrope, većina medija širom balkana nije dala ni najosnovnije informacije o dešavanjima unutar ove „demokratske“ 

tvorevine koja u ovom trenutku radi na porobljavanju vlastitog stanovništva, a čiji smo mi neumorni kandidat za novog člana. 

U Francuskoj je naime, izglasan zakon po kojem je Evropska policija iznad prava svakog čoveka, čime je sloboda Evropljana 

zastrašujuće ugrožena. Tajne službe i policija bez ikakvog sudskog rešenja od pre nekoliko dana mogu da nadziru građane na 

sve moguće načine: prisluškuju telefone, čitaju mejlove, lociraju telefone, tajno snimaju i u stanove postavljaju prislušne uređaje. 

Osim toga, po prvi put u istoriji ove zemlje, najviše sudsko veće nema više pravo, kao što je to dosad bilo, da odlučuje do kada će 

mere praćenja da traju. Dakle, svaki francuski i evropski građanin ostavljen je na milost i nemilost represivnim organima gonjenja i 

pre nego što o tome odluči zakonodvac“. 

Се кажа: „Tajne službe i policija bez ikakvog sudskog rešenja od pre nekoliko dana mogu da nadziru građane na sve moguće 

načine: prisluškuju telefone, čitaju mejlove, lociraju telefone, tajno snimaju i u stanove postavljaju prislušne uređaje“. 

Па што ова значи ? Се било безмислено што амбасадите вршат во Р.Македонија и ја напаѓаат власта во Р.Македонија. А 

зошто ? Токму сите тие држави не се православни, и како такви се во служба на својата глобализација, која ќе го уништи 

православието. Ваквиот став водачите на глобализацијата јавно го истакнуваат- ним им престанало православието, а тоа 

било највоглавното со македонскиот православен календар од Александрија со три држави: Македонија, Србија и Русија. 
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ЕВРОПА ЌЕ ГИ УНИШТИ СИТЕ ДОМОРОДНИ БАЛКАНСКИ РАСИ ЖИВОТНИ И СОРТИ КУЛТУРИ- И НАС 

Како дете се сеќавам, кога имаше наредба да се искрчат лозјата од сортата талијанска, затоашто таа била 

носител на рак итн. Овде се работи не за италијанска сорта туку само талијанка, и тоа според тал= дал= 

дол, која се садела и виреела по ридиштата со своите долови, чиј корен е топку длабок што таа вирее на 

сушните предели. Бидејќи нејзината лушпа е чврста, таа е најиздржлива од разни болести и штеточини. Со 

тоа што има високо ниво танин, кој го зголемува притисокот на крвта, е безначајно во однос на лечителната 

особина на танинот да се има здрав и неповреден крвоток... Решија, неа ја уништија. На сметка на неа се 

внесоа европски сорти. Овде се работи за уништување на сорта лоза за здрав македонски и други народи. 

Се донесе одлука, сите оние кои имаат приватен имот, нема да има дечки додаток- се уништи народот. А 

неговото уништување беше со уништувањето на козите, а народот опстојуваше со козјо млеко и месо. Што 

се случи ? Бидејќи козјото млеко е најсоодветно за исхрана на човекот, Македонците со козјо млеко беа 

најздрави, интелигенти итн. Што е со кравјото млеко ? Бидејќи човекот 7 пати е висок, а 1 пат широк, во 

однос на кравата 5 пати долга и 2 пати широка, со кравјото млеко коските на нозете и рацете стануваат 

подебели како на крава, а ако доенчето го замени мајчиното млеко, тоа затупува. Што била кравата ? Како 

во Египет и Индија- свето животно, бикот бил Зевс, пастувот Посејдон и јарецот богот Арес само за борец и 

паметен. До денес нашиот народ не јаде коњско месо и млеко- народот да го употребува говедското месо и 

млеко го научил само од Монголите, кои до денес јадат се коњско. Бидејќи низ Европа крстареле Монголки, 

таму се јаде и коњско..., дури крвавици типичен моголски освежителен пијалок итн. 

Нашата раса говедо (буша) ја заменивме со европски говеда. Ја претопивиме нашата раса праменка овца, 

а денешните мелези не можат да ги испасуваат ридовите и шумите, па следат пожари, а нивната исхрана 

на човекот му е конкуртена. Ја уништивме нашата раса свиња со безмасно месо- маста беше подкожна, и 

таа ја заменивме со европски раси свињи во чие месо има до 30% сало- 100% пореметено здавје итн.  

Од средно земјоделско училиште во Битола беа испраќани нивните ученици со своите наставници да ги 

калемат јаболката- да се истребат домородните сорти јаболка, па оваа година се повраќаат нашите сорти 

круши... Што ова значи, се што имавме наше производство, чиј наш генетски потенцијал доаѓаше во одраз 

во се, се поради Европа уништивме, сите наши сорти овошја, градинарски итн. Па нас повеќе не нема: 

На 16.05.2015 на ФБ се појави во: ECONOMIK bg- Европа планира да ги забрани розовите домати. 

„Розовите домати скоро може да бъдат забранени за производство. Проект за нов европейски регламент 

застрашава някои от емблематичните български сортове зеленчуци. Ако документът бъде приет без 

поправки, дребните български зеленчукопроизводители ще бъдат лишени от правото да произвеждат 

някои от любимите местни сортове чушки и розови домати, съобщи bTV. 

Според новия еврорегламент, зеленчукопроизводителите няма да имат право да търгуват и разменят 

семена и разсад от несертифицираните местни сортове. В момента цената на хибридните чужди семена 

е непосилна за дребните български производители. Затова те сами си селектират разсада и забраната да 

го разменят ще ги постави в тежка ситуация. 

„Когато се приеме този регламент, тези сортове може да отпаднат като употреба и да се загуби ценен 

генетичен материал”, коментира директорът на Института по растителни и генетични ресурси в град 

Садово доц. Тенчо Чолаков. 

Родните зеленчукопроизводители предпочитат типичните български сортове, защото са с по-добри 

вкусови качества и потребителите са готови да плащат по-добра цена за тях. От Института по 

растителни и генетични ресурси призовават министерството на земеделието да се намеси и да защити 

българските интереси“. 

Па што правиме ние ? Ние на Балканот 100% ќе купуваме од Европа. Токму и затоа ние ќе бидеме само 

европски потрошачки простор, чија храна ќе биде со потекло од Европа. Или инаку кажано- нас не нема. 

Само за потсетување: нашите круши беа извонредни- од САД се увезе крушковата вошка, и со крушите се 

заврши. Дури и за компирите од Америка САД ни ја донесе компировата златица- само зарази и злоби. 

Со тоа што во Р.Македонија ќе се внесат генетско- модифицирани храни, нашата генетска основа ќе биде 

модофицирана! Што ова значи ? Проклети да се сите светски земји кои на Балканот такви злоби ќе шират ! 
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Па каде сте балкански народи ? Никаде ! Европа и САД ве купи 100% и ве има в скут ! На здравје за навек. 

СЕКОЈ ПОДРЖУВАЧ НА МАКЕДОНСКИОТ НЕПРИЈАТЕЛ Е САМО ЕДНО- МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛ 

Македонците отсекогаш се бореле за својата држава, за тие како народ во својата сопствена  држава да си 

живеат како што на Македонците им прилега-ло. Историски имало само држава Македонија, а не еврејска 

со свој еврејски народ, непознат во историјата, ниту било некоја си еладска (тн.грчка) држава, не дај боже 

за било каква американска држава или било која и никако албанска држава се до 1913 година. Иако имало 

само држава Македонија, денес само ние Македонците не смееме да имаме своја сопствена држава- зло.  

Зошто ова е вака ? Затоа што во Европа немало етнички народи туку само семејни. Токму таквите и тоа 

само австриско- руски семејства одлучиле да не се возобновува Македонија. Зошто ? Затоашто Европа се 

плашеше да не се обедини цел православен Балкан како Македонски Полуостров, што беше сменато само 

со Цојне, кој во 1808 година дал предлог со ново име Балкански Полуостров како истоветност Пиринејски 

Полуостров- порано Ибериски. Па Австрија го забранила илирското движење- сите тн.Словени еден народ.  

За ваквата замисла конечно да се руши, што во прилог беше Панславизмот на Јан Колар (1824), во целиот 

19 век меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани 1 милион Азијати, за кои денес се говори само како 

Албанци (Арнаути= Геги), воглавно Черкези и Татари итн. Кон нив биле приклучени и Арбаните= Тоските= 

Шкиптарите- според скиптар. Поради нивните зулуми, мноштво православни прво се исламизирале, а тек 

потоа дури шкиптаризирале. Каков бил нивниот зулум е примерот Преспа- Преспанците за три дена биле 

исламизирани, и обрежани, а потоа и шкиптарзирани. А во Тетово случајот бил со пушка в рака, процес кој 

до денес го подржува НАТО, чии земји нејзини создавачи до денес ја делат Македонија и се македонско 

истребуваат. На овие злодела водач бил Ватикан со Божјата Мајка, Семирамида- само Вавилонска Курва. 

Ватикан со своите католички водачи Италија и Австрија ја создал Арбанија, р=л, и само Австрија во 1924 

година отворил први школи на новиот шкиптарски јазик- само по 1767 година, кога била укината Охридска 

архиепископија, а под неа 100% била денешна Албанија. И следи новиот албански народ од воналбански 

домородци, Арнаути и Шкиптари со новиот шкиптарски јазик го создал само католикот и масонот Тито и тоа 

само во СФРЈ. Значи, до Тито немало албански тн.народ со свој јазик- Гегите не се разбираат со Тоските. 

Секој оној кој ги подржува Албанците за нивната исламска Велика Албанија бил и ќе остане македонски прв 

непријател. Тоа се НАТО државите, кои врз Србија извршија инвазија, а во 2001 година врз Р.Македонија и 

агресија. И со каква цел била таа агресија ? Само Македонците да немаат своја национална држава. Чиј 

водач бил за се ова ? Само САД со капиталот на Хазерите, а Хазер бил Хитлер кој хазерски ги истребил 

библиските Евреи. Бидејќи Еврите биле библиски, а Македонците историски, а нив ги нема, владеат само 

богати хазерски семејства кои го окупирале Косово, па на ред била Р.Македонија. Во прилог е Турскиот тек- 

со него Македонија и Србија ќе биле православни и руски, а не исламски и хазерски измеќари- туѓи дома. 

За да се бриши се македонско, било да се бриши името Македонија. Кој за тоа е најдрзок ? Само САД- еве 

доказ: на 16 февруари 2011 година потпретседателот Бајден на САД на Груевски му нареди да го 
смени македонското име, а овој одби. Следеше бркање од американскиот Конгрес и изјавата на 
Груевски некаде на улица, со Конгресот во позадина- САД не може да не прифати како Македонци. 

Што е сега со Р.Македонија ? Како може било кој Македонец на американските каубојци да им рече 
не- тие секој ќе го уништат. Зошто ? Само за Русија ? Зошто ? Затоашто таа е само православна, а 
Русите со Србите и Македонците се еден ист народ. Следи само едно, сакале Русите и Србите или 
несакале ќе мора да се обединат со нашиот црковно- словенски јазик. Зошто ? Затоашто рускиот и 
српскиот јазик се само падежни македонски јазици, наследници на македонскиот тн.старословенски 
јазик. Па ние немаме било каков друг избор. Што ова значи ? Па Македонците Кирил и Методиј им се 
светци на 350 милиони тн.Словени. Значи, најброен народ. Од ова се плашат Германците и другите. 

ЕВРОПА И САД СО НИВНАТА НАТО ИМААТ ДВОЕН АРШИН- ТОЈ Е САМО 100% ЗЛОСТОРНИЧКИ 

Во Infomax од 20 мај 2015 беше насловот: „Лавров изнесе оперативни план информација: понудено им е на 

Албанците и Бугарите ја поделат Македонија !“, со следен текст: 
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„Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров кој вчера настапи пред Советот на Федерацијата 
(Горен дом на националниот парламент) доби две прашања од еден од сенаторите. Првото гласело 
“Во Македонија практично започна Обоена Револуција по сценарио на украинското. Не е ли време 
активно да се вклучиме во спречувањето на обоени револуции во Европа?” додека второто гласело 
“Зарем не би требало во почетните фази на овие сценарија за рушење на легалните власти да се 
приклулчат и сите меѓународни институции како ОБСЕ и Советот за безбедност на ОН со цел 
обоените револуции да не станат пракса за смена на властите во светот?” 

„Пред повеќе години таму имаше конфликт меѓу Македонците и Албанците. Тогаш беше склучен 

Охридскиот рамковен договор кој го врати мирот и соживотот. 

Кога ние потоа – во соработка со Европската Унија- го покренавме прашањето за Русите во Летонија 

и Естонија ги запрашавме “Зошто го поддржавте Охридскиот договор и на Албанците во Македонија 

им дадовте прилично сериозен обем на права, а не можете истото да го направите за Русите во 

Естонија и Летонија?” одговор не добивме. Сепак добро е што со тоа конфликтот во Македонија се 

заврши. 

Сега се во тек разговори Македонија дополнително да се “федерализира” или да се направи “тивка 

федерација” или дури “конфедерација”. Дури се изнесуваат идеи таа да се раздели на делови и да се 

подели дел на Албанија дел на Бугарија. 

Без спомнвање на Македонија, премиерот на Албанија одеднаш ја истури идејата за Голема 

Албанија. Во Тирана патуваат лидерите на албанските партии и таму добиваат инструкции.“ 

Се наведе: „беше склучен Охридскиот рамковен договор кој го врати мирот и соживотот“. 

Состојбата била друга, затоашто Албанците без разлика на своето европско или азиско потекло биле 
и останале само едно- 100% колонисти, и тоа само исламски. Бидејќи на такви им следат единствено 
само едно граѓански права- ништо друго, а тие во Р.Македонија имале најголеми малцински права во 
однос на соседството, следи агрсијата врз Р. Македонија ја извршила само НАТО, чии земји до денес 
ја делат Македонија и ги доистребуваат само нас- Македонците. За ова да се образложи е и доказот, 
што Македонците во Албанија немаат никакви малцински права- како луѓе, а во неа Македонците се 
само домородци, никако колонисти- свои на своето. Со тоа што Албанија како Македонци ги признава 
само православните, а никако муслиманските, албанскиот народ не може-л да биде етнички кога за 
албанските водачи Македонците биле само православни, а Албанците муслимани. Ова го говорат и 
Албанците во Р.Македонија. Ова многу кажува- Албаците се борат за исламска Албанија, никако за 
друго. Бидејќи Европа и САД сосе НАТО не сакаат да се заложат за реципрочност на Македонците во 
Албанија, л=р, тие како такви се потврдени и докажани непријатели на се македонско, а воглавно  
православието со глобализацијата ќе умрело- дело на Ватикан со папите масони со Хазерите. 

Се истакна: „го покренавме прашањето за Русите во Летонија и Естонија ги запрашавме“ 

Пак, нормите секаде мора да важат. Со тоа што „Летонија и Естонија“ никако не се православни, а 

Украина е и католичка и унијатска,што не е нашата Р.Македонија, православието мора да се истреби. 

Па ова е дело на Ватикан од 1071 година и нејзините глобалисти Хазери со руско потекло- изроди 

Се наведе дури:: „дополнително да се “федерализира” или да се направи “тивка федерација” или дури 

“конфедерација”. За ова да не се случи во „Летонија и Естонија“ НАТО таму стационирала свои војни 

снаги, како што важи и за во Украина, а центар на НАТО е Скопје со амбасатата на САД и базата во 

Косово. Следи очигледен заговор на Ватикан со својата Мајка Божја Семирамида- Вавилонска Курва. 

А и: „Дури се изнесуваат идеи таа да се раздели на делови и да се подели дел на Албанија дел на Бугарија“. 
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Што ова значи ? Конечно повеќе да не постои ништо македонско. И затоа не е случајно, што масонот 

Ванчо Михајлов напишал книга за Македонија како Швајцарија на Балканот, и тоа само без никакви 

Македонците, во која имало само Бугари и Албанци. Како доказ дека тој бил монструм е доказ, што 

тој никаде не забележал Албанци со азиско потекло, од оние во 19 век околу 1 милион колонизирани 

меѓу Врање и Шар Планина, воглавно Черкези и Татари, кои се множат многу никој како нив и својата 

ДНК блискост со онаа на Кавказот. Па со наводов, тој бил само во служба на туѓи интереси, за кои се 

убивале македонски дејци, а тој во најдлабока старост како масон проживел по заштита на Ватикан, 

чиј последен папа вели правосланите се болни. Што било со сите само Борци за Македонци- мртви. 

Бидејќи се говори за еладски, српски, бугарски дури и арбански (тн.албански) народ, наведеното и се 

дополнува: Според ватиканскиот препис на Монасиевиот летопис, бугарскиот хан Крум е наречен rex 

Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Ioanes Alexander Macedo. Според Раваничкиот тракскрипт  

Душан: „Македонскиот цар Стефан, српски, булгарски, унгарски, далматински, арбанаски, уговлашки 

и независен владетел на многу други региони и народи“.  

Од наведеното произлегува, никаде не се говори за еладски и грчки народ. Ова било само поради 

тоа што неговата власт не се простирала на просторите на Цариградската патријаршија со своите 

припадници Грци со македонскиот коине (тн.старо-грчки) јазик, а тој никогаш не владеел во Елада. 

Пак, наведените народи биле само територијални, а наредените териотории не биле етнички. Во 

прилог е и грбот на Бранковичи од Скопје, кој бил само македонски лав, а просторите биле од на прч. 

Тие владееле во Подунавјето со Смедерево и Белград, кои биле македонски- српско предание. А ова 

се менало со Цојне, кој во 1808 година го внел називот Балкански место на Македонски Полуостров. 
Кога се говори за истребувањето на Македонците, тоа трае со векови, а се започнало од пред повеќе 
векови, кога не беше дозволено да се создаде држава Македонија со свое име Македонија. Па следи 
руското царско семејство со австриското се договориле да не се создаде држава Македонија, со цел 
Австрија да го владее Балканот, а Русија истокот- следат војните во Кавказ и Кримската војна. Овде 
се говори за царските семејства, кои биле семејно поврзани, а денес се говори за австриски и руски 
народ, што е наполно различно. Ова беше повод да страдаат Македонците сосе свое македонско. Па 
токму на сметка на античка Македониа и нејзината наследничка тн.Византија како прва православна 
држава со христијанскиот јазик- само со македонскиот Александријски Птломејов јазик од 300 г.п.н.е.- 
на место само Македонија беше создадена новата држава Елада (тн.Грција), во која само од 1868 
година има еладски јазик катаревуса- реформиран коине. За таа нова држава Елада востанието го 
дигнале Македонци, браќата Ипсилантис, кои биле само Комнени, во служба на Русија. Елада била 
дело на копнените сили на православна Русија со венецијанската флота. Следи нејзината историја 
100% била германски фалсификат за непостоечките Еладци, кои како народ никогаш и непостоеле. 

Што денес има ? Сите балкански и европски држави никогаш непотоеле- европските 100% биле само 
семејни. А само за време во Втората светска војна Р.Македонија се избори за своја држава, за која се 
бореле попови, социјалисти, комунисти.., но никако фашисти, како што бил Ванчо Михајлов. Па таа 
си имаше и своја власт АСНОМ која ја водеше најстарата личноста, а не според политичко влијание. 
До денес Европа и САД со нивната НАТО македонскиот народ партиски го подели, за тој сам да се 
мрази, меѓусебно доиспредаде- поистепа. Па за ова цел и се финансира од САД со од Хазер Сороз, 
кој како мафијаш се македонско сака да срози. Ова е видливо дури и според убиените 8 македонски 
полицајци во Куманово против терористи за Велика Албанија, чедо на Европа, САД и НАТО, а за нив 
тоа ништо не било итн. Со ваквиот однос тие немаат никакво достоинство. А како ќе имаат, кога тие 
Србија ја бомбадирале со бомби со осиромашен ураниум кој се распаѓа со милениуми. Ова говори, 
милениумска зачестеност на рак, посебно леукемијата... Па хазерскиот процес веќе трае... Па тие 
биле и се само лудаци- тие за своите лудачки профити целиот свет ќе го уништат. Спас само од нив! 

Risto Ivanovski Миленко Неделковски во Виена изјавил: „Пред 12 дена, во Куманово имаше обид група од 150 терористи 

да ја запалат државата. Како и при конфликот во 2001, и сега меѓу нив имаше многу странски платеници, главно 
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американски и британски инструктори дојдени од базата Бонд Стил на Косово. Нашата полиција успеа да ги срамни со 

земја. Целата акција траеше во сабота и недела. Веќе во неделата од сабајле, амбасадорите на западните земји почнаа 

да вршат притисок врз нашата влада да престанат борбите и да се дозволи евакуација на терористите. Владата тоа не го 

прифати, ги уби или зароби сите терорсти. Под огромен меѓународен притисок наместо да бидат соопштени над 35 

убиени терористи, беше кажано дека се само 14, за на крај да излезат дека се 10“. 
Igor Dimitriev Глупости, целото тоа беше режирано да биде направено на 9 Мај денот прротив фашизмот (патем кој ЕУ си 
го просвои како ден на ЕУ). Зошто на 9 Мајзатоа што ЕУ е сатанистичка организација и бара човечки жртви ист е случајот 
и со велики четврток кога беа масакрирани неколку деца на смилковско езеро за сатанистички потреби на ЕУ. 
Igor Dimitriev Во зградата на ЕУ има статуа од Папа што значи папата е главен, денес Груевски е во посета кај папата, 
дали папата ќе му се заблагодари на Груевски за приносените жртви од 9 мај???????  
Tazniot Poet Znam deka site carski semejstva se povrzani. No neli ruskoto carsko semejstvo bese ubieno od Lenin posle 
revolucijata 

Risto Ivanovski Царот беше убиен од Ватикан, а тој како католички беше воден само од Виена до со 1918 година. 

Ватикан го убил царот, но не патриархот. Токму и затоа обидот на Ватикан да ја руши руската црква наследство на Охрид 

и Цариград не успеал- следи денес само Киевската (Руската) Црква е канонска. Италија и Австрија успеале во со: Елада 

(тн.Грција) покрај со Русија имаше врска и со Виена и Минхен; Албанија како држава со јазик дело само на двете држави 

со Ватика; Косово; Рамковен договор во РМ се до со Велика Албанија; Дури и (Киевска) Украина со католици и унијати 
Risto Ivanovski Во Infomax, на 23 мај 2015, се наведе: „Росискаја Газета (Rossiyskaya Gazeta) публикација на Руската 

влада предвидува уште поголема поддршка на Груевски од граѓаните на Македонија, посебно поради притисоците кои ЕУ 

и Западот ги извршува врз премиерот Никола Груевски, но и по заканите на европратеникот Ричард Ховит дека 

Македонија ќе ја изгуби поддршката на ЕУ доколку Заев биде уапсен“. Ова е потврда за нивниот двоен аршин. 

ОБЕДИНУВАЊЕ НА ПРАВОСЛАВИЕТО- ВАТИКАН БИЛ НИШТОЖЕН 

Во Правда, на 10.05.2014, во 17,34 часот бил објавен насловот со „Фашиста: Карл Билт: Православието е 

највеќа опасност по Запад, веќе од ислама !!!“, со следен текст: 

МОКСВА – Запад ипак не може, а да не одоли свом вековном пориву: дешавања у 

Украјини натерала су Карла Билта, министра спољних послова Шведске, да каже да је 

православље главна претња Западу, јер се око њега сабира Русија. 

Карл Билт, министар спољних послова Шведске (и некадашњи високи представник УН и ЕУ у Б и Х), 

изјавио је пре три дана да је Русија 90-тих била боља држава него данас, јер је стремила демократији 

и западним вредностима, а данас стреми православљу. 

„У данашњој Русији ситуација је много гора. Путин демонстрира приврженост не међународним 

вредностима, већ православним. Његова подршка Асаду у Сирији може се објаснити тиме што је Асад 

штитио православне у Сирији. Поред тога, православље је опасније од исламског фундаментализма и 

због тога представља највећу опасност за западну цивилизацију.“ Извор: Восток. 

Се кажа: „...Православието е највеќа опасност по Запад, веќе од ислама !!!“ 

Зошто вака вели еден Неправославец, православомрзец за нашето православие ? Па православието било 

само на Источното Римско Царство, наследство на заедничката Римска Империја од градот држава Рим, 

кој го освојил Македонското Царство не на град држава туку држава во прав смисол. Бидејќи Македонија 

била држава, авторите пишат, Македонија имала свој народ. Ова било спротивно со градот држава Рим. 

Па за секој народ мора да постои свој народен јазик. Таков Македонците имале, а за него говорела дури и 

Македонката Клеопатра- последната египетска кралица, од бригиското семејство Птоломејци со својата-  

нашата змија, а до денес куќно бригиско= брзјачко животно останало змијата- во последно време на некои 

простори дури до смок. Нивниот јазик бил на Каменот Розета, кој македонските автори го читаат со мојот 

битолски говор од 21 век. Што ова значи ? Македонски племиња од времето на Филип Македонецот, кој ја 

приклучил и Бригија, а Македонија се протегала до реката Дунав, говорите се развивале непречено се до 

оформувањето на повеќе балкански држави. Бидејќи Македонците последни создале држава за време на 

Втората светска војна, говорите во Р.Македонија непрекинато време се развивале од постледено доба.  
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Што ова значи ? Македонците биле народ за време на Филип Македонски, а Македонија била возобновена 

за време на Источното Римско Царство. А Како ? Сите римски цареви со потекло од Македонија (од 1808 

година со Цојне Балкански Полуостров) престолнината ја преместиле на Балканот. Најголема пресвртница 

направил Диоклецијан- Рим го преместил во Никомедија на Мраморно Море. Оттаму Константин Велики 

бегајќи од Галериус да не биде убиен, тргнал по патеката Вардар- Морава- Дунав... до во близина на 

Англија каде бил неговиот татко. Што ова значи ? Македонците ја владееле цела Европа. Пак,  Јустинијан I 

ја владееле цела римска Италија и ги назначувал папите- па со Рим со Готите се завршило, а Готот 

Теодорих се прогласил Македонец- со христијански правец од Цариград. А Јустинијан владеел до со 

Шпанија итн, ама и Африка...  

Константин Велики престолнината ја пресместил во Визант Константинопол- царски град Цариград. Негов 

службен јазик бил само латинскиот, а во Рим и Италија никогаш не бил латински јазик народен јазик туку 

само нашиот варварски и пелазгиски (Дионисиј Халикарнишки- тој во Рим живеел 1- ви век н.е.). Ова говори 

само тн.словенски јазик. Бидејќи во Рим народен јазик бил само тн.словенски јазик, денешните Италијани 

се само 100% одродени тн.Словени. Пак, латински јазик бил „копија“ на коине (тн.старогрчки)- тој бил само 

едно: Александријски Птоломејов јазик- од 300 г.п.н.е. Следи на Каменот Розета освен македонски јазик со 

битолски говор, на него текстот бил и на Птоломејовиот коине, како и на хиероглифи- староегипетски. Па 

што ова значи ? Само едно: во римски Египет се пишело и говорело само староегиетски, коине и битолски. 

Да не се изуми, во Египет имало македонска колонија, како и од Елада, ама без еладски и римски јазик. 

Самото име Ватикан=вати кан ја има врската и со Готите со своите канови- кагани, а вати=в ати= оти= 

отец, отец владетел. Рим е творец на Мохамед (Алберто Ривера). Бидејќи Италија била ништожна со 

својата католичка вера, Рим направил пуч кај Меровингите, претходници на Франките, и својот правец таму 

го раширил. Пак, Меровингите самите кажувале дека биле Македонци (Фредегар, 7 век). Овој пуч на Рим не 

му бил доволен, тој во 750 година направил фалсификат тн.Константинова даровница, со која Консатантин 

Велики му дал примат на папата и врз православието. За доказ дека таа била фалсификат е доказ веќе 

наведениот Јустинијан- тој папите за уши како магариња ги тргал... Даровницата важела за папата Иван 

Павле, чија слика стои кај цариградскиот патријарх, и папата Франческо- за него Православните се болни. 

Со тоа што со ренесансата Божјата Мајка не е повеќе заблудената Македонка, туку Семирамида Курвата 

Вавилонска, за која пиши Херодот, да се биде болен не е ништо во однос да се биде неморален- за 

неморал и злостори повеќе кај повеќе автори. Следи оваа неморална црква од 1071 година во сојуз со 

својот Ислам го уништива македонското православие со Македонката Божја Мајка, Лидија... јазик коине. 

Бидејќи се наведе опасноста од православие, а освен него и неморалната католичка црква друга немала, 

на сцена стапил тн.Словен Лутер кој во католичката црква видел само неморал- курвински дејанија..., тој 

создал протестантска вера. Тој за неа создал германски јазик, а католички бил франковиот (германскиот) 

јазик. Со Лутеров јазик германска држава создал тн.Словен Бизмарк, а за ова тој говорел со Петар Велики 

на нивниот варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик. Следи 100% Европа била само на нашиот јазик. 

Кој бил Карл Билт ? Токму тој не бил само фашист, туку и лудак, затоашто сето Скадинавие било венетско= 

тн.словенско, во кое се пишело со руни, во кои имало Кирилични слова. Ова било дело на повеќебожество, 

кое само во православието останало. Па што има во јудејството, католицизмот и протестантизмот ? Само 

зло, пиење и јадење крв..., убивање деца не само неродени итн. Што нас на Православните ни останува ? 

Да се бориме такви да си останиме во кои до денес има традиции од времето на Филип Македонецот итн. 

Risto Ivanovski Во Српски окуп, СИП, од 22.12.2012, Срби бирајте: Биќете слободни народ Евроазије, или робље 

атлантиста у ЕУ, се говори ова: „...Како наводи руски стручњак за геополитику Игор Панарин, Запад већ увелико чини све 

што може како би спречио евроазијске интеграције. Главни идеолог те стратегије је агент британске обавештајне службе 

МИ6 Збигњев Бжежински. Под његовим вођством су аналитичари Оксфордског и Јејлског универзитета, као и специјални 

Аналитички центар МИ6, који се налази 100 км од Лондона (где је управо био сачињен план помоћи изненадном нападу 

фашистичке Немачке на СССР 22. јуна 1941. године), израдили операцију „Циклон-3″ о блокирању интеграционих 

процеса Евроазијске уније...“. Пак, токму тој Збигњев Бжежински говори за уништување на Русија и православието. 

Врската била хазерска... 
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ДАЛИ МАНУ Е МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА ЗА НАУКА ИЛИ ТУЃА ? 

23 мај 2015 МКД објави: „По повод денот на сесловенските браќа: Македонски манифест: Празникот не 

смее да се сведе на пазар, Камбовски само и оди на рака на бугарската на бугарската квази наука“: 

„Втора година по ред Македонската академија на науките и уметностите, преку нејзиниот претседател 

академик Владо Камбовски, учествува на прославите по повод денот на светителите Кирил и Методиј, што 

ги организира Бугарската академија на науките. На чествувањето во Софија, каде што говорат бугарски 

научници, нема македонски слависти, ниту има научници од други држави. 

Може ли претседателот на МАНУ да ја одбрани честа на сите словенски земји, иако и самиот не е 

славист! 

Македонски манифест минатата година предложи денот на солунските браќа заеднички да го слават 

сите словенски земји плус Грција и на тој начин да демонстрираат добра волја, пријателство и 

соработка. Секоја година една од словенските земји да биде домаќин на чествувањето. Дури рековме 

Охрид да биде предложен за прв домаќин. Вака, академик Камбовски само и оди на рака на 

бугарската квази наука дека јазикот на кој зборувале браќата Кирил и Методиј бил старобугарски и 

дека нивното потекло е бугарско. Тој став упорно се обидуваат да го наметнат бугарските научници 

на голем број славистички конгреси. Впрочем, бугарската државна стратегијата во однос на 

Македонија - „еден народ во две држави“ - се обидува да ја оствари, меѓу другото, преку „ширење на 

научните контакти, преку обезбедување бесплатни специјализации на  научници и професори на 

бугарските универзитети и научни институти“, потоа „со развивање културни врски на двете страни 

преку организирање собири, празници, фестивали, гостување на писатели, музичари, пејачи, 

ансамбли“ и др. 

На тоа предупредување од Македонски манифест академик Камбовски одговори: „МАНУ не е 

државна организација“! Да, ама троши државни пари. Зема народни пари, а ги троши на своја рака. 

Доколку МАНУ сака заедничко славење на 24 мај, требаше да организира научен симпозиум со 

слависти од повеќе земји. Вака, двете академии си прават пазар. Лани БАН го овенча Камбовски со 

академска титула, а сега Воденичаров ќе стане член на МАНУ. Тоа, простете, не е чин на култура, 

соопшти Македонски манифест “.   

Се кажа: „Македонски манифест минатата година предложи денот на солунските браќа заеднички да 
го слават сите словенски земји плус Грција и на тој начин да демонстрираат добра волја, 
пријателство и соработка“. 

Како е можно Македонците Солунските Браќа да не бидат Македонци кога нив во православна и 
просветителска мисија ги испратила македонската династија чие име било поврзано со нивната 
Македонија која била античка,а во антиката немало балкански народи туку само држава Македонија?! 

На МАНУ ова не и прв случај-таа во штета на македонска Р.Македонија, а само во полза на Албанија, 
се откажала од Македонецот Ѓорѓи Кастриот- тн.Скендербег, и него го прогласила само за Албанец ! 
Па како било можно, Ѓорѓи да биде Бугарин, Грк, Албанец, Црноорец и Србин, а не само Македонец? 
Па нели Македонија е географско и етничко средиште на наведените држави ?! 

МАНУ издаде своја енциклопедија, во која таа Албанците не ги внесе како домородци во Македонија. 
Бидејќи за истото се побуниле Албанците, МАНУ не беше во состојба да го одбрани својот став- 
Албанците не биле домородци во Македонија. МАНУ не само да потклекна, и индиректно ги понижи 
Македонците како губитници, таа не докажа, а таа за тоа беше обрврзана тоа да го спроведе, дека 
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Албанците немале врска со Македонија. Ова говори, Македонците биле свое на своето. Ако МАНУ се 
бореше да го докаже, Албанците во Р.Македонија како дојденци можат да имаат само едно-граѓански 
права, а никакви национални право, како што важело за сите балкански и други држави. Нејзиното 
делување го немаше и пред 2001 година со својата обврзаност да им укаже на сите европски земји и 
САД со НАТО, сите Албанци не се со потекло од Албанија, дека според М.Барлети (16 век) во својот 
„Скендербег“ запишал, Илирик бил северно од реката Дрим, а Албанија била во Епир, со име според 
македонскиот крал Пир кој бил претставен како бригиски јарец со рогови, што важело и за Кастриот... 

МАНУ никаде го немаше да се истакне дека кај нас 90% Албанци се Геги и само 10% Тоски: првите 
живеат во северна Албанија, л=р, а во јужна Албанија Тоски= Скиптари= Арбани. Пак, вон Албанија 
се Гегите. Гегите воглавно биле Азијати: Черкези, Татари итн. Еве го најмеродавниот доказ:   

На 23.11.2014, во 24 ЧАСА, bg, ТВ програма, на ФБ. е објавено, дека според 6 годишно ДНК следење 
од Инстититут на судска медицина во Скопје, Македонците со Бугарите и Србите се најблиски. Пак, 
Хрватите се блиски со Босанците и со Србите, а само косовските Албанци се разликуваат од 
останатите народи на регионот. 

Со ова се потврди дека Македонците, Бугарите и Србите се еден те ист народ, генетско- географски 
оддалечени од нивните собраќа Хрвати и Босанци. Од нив се разликувале само косовските Албанци. 
Вакво истражување имаше и академикот од МАНУ проф д-р Георги Ефремов, кој изјави дека 
Албанците се генетско далечни, блиски на кавказко- црноморските простори. 

Ако МАНУ за наведеното се заложуваше, тој како носител на науката, ќе помогнеше за разрешување на 

сите проблеми кои ги задесил напатениот македонски народ, кој само тој во светот со агресијата на НАТО и 

Рамковиот договор повеќе нема своја национална држава а и двоконтинталните Албанци во Р.Македонија 

станале равен народ со Македонците. Ако кон ова се наведе дека Македонците во Албанија останале само 

домородни, а тие немаат никакви човекови права, МАНУ е грешникот кој на македонскиот народ дозволил 

да му се нанеси зло. Кон ова мора да се надоврзе, што МАНУ никогаш не говорел за реципрочност со за 

Македонците во Албанија; промената на Уставот и откажувањето од своето македонско малцинство во 

соседство, кое таму е домородно..., МАНУ од грешка во се поголема грешка се впушта. Само до кога ?! 

Risto Ivanovski Goce Adzievski shared Никола Проевски's photo. 

Срам невиден е за членовите од МАНУ што не се вклопиле во вистинскиот идентитет на МАКЕДОНИЈА! 

Никола Проевски 

Би требало повеќе да не запрепасти неозбилноста и индолентноста на нашите (ај за странските фалсификатори и 

арамии да не се чудиме) лингвисти и научници, кои сеуште ни повторуваат една иста метанија дека: „писменоста ни ја 

создале дури во 9 век Кирил и Методиј ...“ Па откаде тогаш чисто Македонски зборови на Македонско писмо од 564 г. во 

Сирија? Повеќе од 3 века пред официјалната приказна што ни ја продаваат како алва... До кога од МАНУ ќе ќутат за овие 

и други факти? 
Risto Ivanovski За наведеното е прикажан и натпис. Се кажа и: „Па откаде тогаш чисто Македонски зборови на 
Македонско писмо од 564 г. во Сирија?“. Во Сирија владееле Македонците, кои таму си имале своја колонија. Значи, само 
едно: антички= етнички Македонци со својот варварски= пелазгиски јазик. Ваков се говорел не само во Мала Азија со 
Балканот туку и во Италија со своите Етрурци, кои биле Пелазги со своите руни и богот Перун. Исто така, и Римјаните. 
Според Дионисиј Халикарнишки, кој во Рим живеел во 1 век н.е., Римјаните говореле варварски= пелазгиски јазик. Ова 
говори, само тн.словенски јазик. За Херодот, Тукидид, Платон... Елада била Пелазгија со своите Пелазги и варварски и 
пелазгиски јазик. Пак, за Јустин “Македонците биле еден пелазгиски народ“. Според германскиот лингвист Пасоф (1815), 
Илијада била пишана со словенски (чешки и словачки) јазик; за грчкиот лингвист Чулкас (1907) Славо- Македонците во 
Лерин говореле ран Хомеров јазик. Не случајно, Критјаните со својот тн.Хомеровг јазик го разбирале бугарскиот јазик, но 
не еладскиот (тн.грчки) од 1868 година, реформиран коине (тн.старо-грчки)- Александријски јазик од 300 г.п.н.е. Во прилог 
е и член 5 од Букурештанскиот договор (1913)- Бугарија била принудена таа да се откаже од островот Крит итн. 
 

СОЛУНСКИТЕ БРАЌА НЕ ПОЗНАВАЛЕ НИКАКВИ СЛОВЕНИ ТУКУ САМО СКЛАВИНИ 

На WebOhrid, објавено на 24.05.2015 во Македонија:  

„Свети Методиј и Кирил Рамноапостоли“, со следниот текст: 
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„Св. Кирил и Св. Методиј Солунски се родени браќа од Солун, од угледни и богати родители, Лав и Марија. 

Постариот брат, Методиј , како офицер помина десет години меѓу Македонските Словени. Потоа се оддалечи 

на гората Олимп и се предаде на монашки подвиг. Овде подоцна му се придружи и Кирил (познат и како 

Константин Филозоф). Кирил и Методиј, познати како солунските браќа просветители, имаат голема улога во 

православната македонска и општо во сесловенската историја. 

Во првата половина на IX в. словенските земји на Балканот биле своевидно јаболко на раздор меѓу Првото 

Бугарско царство и Византиjа. Во таа ситуација византиската власт не можела да ја спроведува политиката на 

отворен притисок врз словените во Македонија и Грција. Во првата половина од IX в. словенските племиња на 

територијата на Империјата сè уште се ползувале со многу широка автономиjа и нивното управување било во 

рацете на архонти од местното население, зa кои постепено и многу внимателно се правеле обиди да бидат 

заменети со византиски чиновници. Наедно со тоа и опасноста од Бугарија, која ја ограничувала слободата на 

деjствата на византиската власт, барала од неа изнаоѓање нови патишта, како поцврсто да ги поврзе 

словенските краишта со Империjата. Таа цел можела да се постигне со христијанизација на словените и 

создавање на црковна организација во нивните земји, која што би била потчиненета на Константинопол. 

Многубројните епископии, кои се појавиле на словенските земји околу 869/870 г., сведочат дека таа можност 

византиското раководство не ја отфрлало, и словенските земји станале објект на мисионерска дејност...“. 

Се кажа: „Методиј , како офицер помина десет години меѓу Македонските Словени“. 

Ова е 100% лага, затоа што ниеден автор не познавал било какви Словени- такви живисуштества никаде 

не биле познати. Следи авторите познавале само Склавини, а склавина означувала област на варварски= 

пелазгиски= тн. Хомеров= тн.Платонов и тн.словенски јазик, како спротивност на тема на коине (тн.старо- 

грчки јазик)- Александриски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник биле само од 300 г.п.н.е. 

Ако би имало склавински народ, бидејќи област на персиски јазик била сатрапија, на латински провинција и 

на коине тема, тогаш би морало да има сатраписки, провинциски и коински народи. Бидејќи ова не било и 

не се профаќа-ло, не можело да има склавински народи. 

Следи Склавини имало на целиот Балкан, во Романија и Унгарија, во Австрија, Германија, Шпанија итн., 

дури во Европа,Африка и Азија (види Мавро Орбини). Бидејќи Склавини= обласници живееле на сите стари 

континенти, тие не можеле да бидат еден народ. Па ако имало склавински народи, тие морале да бидат 

познати и во старата ера. Такво нешто не било познато. Токму затоа Римјаните Склавини не познавале се 

до со 5 век. Еве доказ: Константин Велики (4 век), кога од Никомедија бегал кај таткому, и тоа по реката 

Вардар- Морава- Дунав... никаде не видел такви живисуштества. И затоа Прокопиј (6 век) пиши само едно: 

само Склавини, но никако Словени. Склавините биле само Повеќебожци, а Римјаните само Христијани. 

Најголем доказ дека Словени никогаш немало биле Русите. Бидејќи тие пишеле со рецки (руни), тие биле 

само Рецкари („роцки народ“- „роски народ“). Кога тие од Солунските Браќа го презеле коинското слово, тие 

станале тн.грчки Словени- тогаш немало тн.старословенски јазик. Тие за првпат се изјаснале за Словени 

само во 860 година, што го пиши само цариградскиот патријарх Фотиј (860). Бидејќи Русите никогаш за 

Словени пред 860 година не се изјаснале, тие до 860 година не биле Словени. Следи словенстство било 

само според слово, а имало дури и Божјо Слово, Логос= Слово= Реч, види Евангелие според Јован итн. 

Поопширно во мојата книга „Русите не биле Словени“- види www.brigien.com. 

Risto Ivanovski Во „Гласувам за България“, од 28.2.2015, стои: „Започвам публикуването на материали за произхода на 

българската писменост отзад-напред: в тази статия ще покажа седем плочи, намерени в Родопите и изписани на 

кирилица, най-вероятно от времето на 'траките'; в следващата ще представя голям брой праисторически надписи от 

българските земи, където се крият корените на писменостите, използвани днес от голяма част от човечеството“. 

Бидејќи Траките имале кирилични слова, Кирил Солунски не создал нови слова. Ова се гледа и што стои кај Вита 

Константини- таму не се употребува глаголот создава (на нешто ново) туку само составува (на нешто старо). Следи во 

етрурските и други руни, какви што биле и на Русите, а тие биле Венети, како што било во Италија, Скадинавија, 

Германија, има мноштво кирилични слова. Со такви Р.Македонија била преполна. 
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СОЛУН БИЛ САМО ХРИСТИЈАНСКИ ГРАД- ОКОЛНИТЕ СОЛУНСКИ СКЛАВИНИ САМО ПОВЕЌЕБОЖНИ 

Во врска со тн.Брегалничката мисија, Константин бил испратен да му помогне на брата си Методиј. Според 

легендата, Константин покрстил 54000 Склавини. Па таму Склавините не го познавале коинското (тн.грчко) 

унцијално писмо и латинското писмо. Што тој направил ? Тој ги зел словата кои биле познати меѓу народот. 

Ако тој би измислил нови знаци за специфичните склавински гласови кои не постоеле во коине и латински, 

тој со тоа ништо не би направил- па Склавините (тн.Словени) и тие како коинските и латинските слова ќе 

морале да ги учат и научат. Што ова значи ? Писмото за нивниот јазик би било уште потешко за учење. Или 

инаку кажано, како што било коинското и латинското би било и кириловото- претешко за учење, за тоа да се 

научи. И затоа народот никогаш кирилското писмо како такво немало потреба да го учи за научи. Зошто на 

повеќебожниот народ би му требало некакво ново писмо, кога на Балканот имало руни, кои биле венетски, 

врска со нашиот Балкан. Токму во нив имало тн.кирилични слова со старост повеќе милениуми пред да 

биде зачнат Константин. Ова говори, Константин Филиозоф никаквии слова не зачнал. Што ова говори? 

Авторите кои пишат дека Константин зачнал нови слова си останале зачнати лудаци во прав смисол. Дали 

за ваквата зачната лудост има некакви докази ? Во Вита Константини не се употребува глаголот создава 

(нешто ново) туку само глаголот составува- склопува (старо). Па стари слова имало на Балканот. Кои биле 

тие ? Еве што пиши рускиот автор Г.Гриневич: исти знаци со исти значења имало во Русија, Подунавјето, 

Балканот и Каменот Розета во Египет. Па што ова значи ? Само едно: Русите, Подунавците, Балканците и 

Македонците во Египет биле еден те ист народ со еден те ист јазик. Текстот на Каменот Розета нашите- 

македонските автори го прочитале со битолски говор од 21 век. Значи, антички= етнички Македонци. Следи 

според Еремиј Русо, Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци. Па ако ова 

било така, Русите биле еден те ист народ со Македонците. Венетските Руси пишеле со руни, во кои имало 

кирилични слова. Венети со руни биле Складинавците, Германите и другите. Русите и како Етрурците биле 

Рунари= Рецкари со својот Перун. Па Италија била венетска и илирска. Пак, Нестор Киевски (11- 12 век) 

запишал, Русите потелнале од Илирија, а таа била само на Балканот. Значи, илирски= тн.словенски.  

Со ова се потврдува, до денес се учи само лажна историја- па до кога нас ќе не лажат ?! И дали има доказ 

дека Константин Филозов не создал нови знаци за склавинската писменост ? Еве еден: бидејќи во коине и 

латински јазик го немало темниот вокал, кој бил тн.словенски, а денес него го има во португалскиот јазик, 

наш Константин ништо ново не измислил. И токму затоа денес не само во португалскиот јазик тн.словенски 

темен вокал го има туку и во јазиците во Франција- во неа Французи се само околу 50% (Г.Вајганд). Ама и 

во романскиот јазик (Романија била Склавина и со тн.старословенски јазик до со 17 век), епирските (и Епир 

бил Склавина) јазици (влашки и шкиптарски), а Епир како провинција ја внел римскиот император Нерон, 

кој се борел против Христијаните. 

Се кажа: „Константин покрстил 54000 Склавини“. Да се разберат само едно: Римјани (Ромејци) и Склавини 

Повеќебожци. Како што Склавините биле покрстувани, тие станувале само Ромејци (тн.Византијци). И дали 

христијанството било тешко да го прифатат Повеќебожците ? Никако ! Зошто ? Повеќебожците си го имале 

Хорс, кој бил крстосан, воскреснал... Кој бил склавинскиот Хорс ? Само египетскиот Хорус. Овој Хорус имал 

137 истоветности со Исус Христос, а во споредба со индиска Кришна повеќестотини истоверности итн. 

Што бил Исус Христос ? Исус во себе ги создржел 100% тн.словенски Хорс (Хорус= Кришна), обединителот 

на народите Александар Македонски (негови населби имало дури во Тибет, врска и со летечки тањири, а и 

за Хитлер познато), дури македонскиот стоицизам од Александрија без ропство- пред Бога сите да се исти. 

Бидејќи се наведе Египет и Индија, авторите пишат Исус отишол- според едни во Египет, а за други и во 

Индија ! Зошто ? Затоашто Исус во Египет го изучувал Хорус, а во Индија го изучувал Кришна. Тоа не било 

потребно, затоашто македонските Склавини=тн.Словени си го имале својот склавински Хорс. Па зошто ова 

го пишувам ? Нека извинат Евреите, чија Библија била 100% месопотамска и египетска, и христијанството 

било 100% и од македонските Склавини со нашиот величествен Хорс. И не само тоа, Мајка Божја не била 

никаква Вавилонската Курва Семирамида најважна во Палестина туку само Македонката, заблудена, чија 

нејзината заблуденост најдобро се претставува во смртта на мајката на нашиот Александар Македонски- 

Олимпија: кога неа и го забодиле мечот во утробата, за таа што побргу искрвари, бил направен поголем 

трзај...Пред таа да падне во бесвест и да умре, што таа направила ? Таа си ја ставила шамијата да не и 
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стрчи ниеден прамен коса вон неа, а кај нас стрчењето на прамен е курвинска работа. Потоа со фустанот 

си ги покрила нозете, ракавите си ги оптегнала до нивниот крај, и таа била спремна да почине како царица- 

така до денес си ги закопуваме нашите стари мајки. Па како нашите македонски царици е претставена и 

Богородица, а не како од ренесансата онаа Семирамида во Католичката црква, која кај Херодот била само 

проститутка... Како неа се носела Евреиките во Битола..., кои страдале, како спротивност на Хазерите, кои 

денес владеат со светот, и за богатство целиот свет ќе го уништат сосе Македонија со извршител исламот. 

Зошто ова го пишувам ? Само со една цел: Македонците како единствен народ мора да изчезне ! Зошто ? 

Затоашто светот мора да им остане само на оние кои историски не биле познати. Па исламот се ништи од 

месопотамската култура...тоа ќе се случи и со македонското православие со склавинскиот Хорс, кого овој 

наш народ го слави во име Исус кој го научил учењето на Хорус во Египет и на Кришна во Индија. Што се 
ова говори ? Бидете среќни и горди Македонци на вашето македонско повеќебожество кое го славите во 

вашето ново македонско христијанство само со македонската Божја Мајка, божицата Ма (МАМА), која е 

претставена со голема карлица како родилка, и големи гради како доилка- највредното за човекот- МАЈКА. 
 

ОБЕДИНУВАЊЕ НА ПРАВОСЛАВАНИТЕ САМО СО ПРИЗНАТА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

Србин.Инфо од 30 јануари 2015 има наслов; „Хиљадигодишни злочини Ватикана против правосљавља“: 

„Од поделе хришћанске цркве на Источну и Западну 1054. године па до данас, постоји у политици Ватикана 

континуитет, у смислу настојања да под своју доминацију стави све хришћанске цркве; мењали су се само 

облици борбе, стратегија и тактика. 

Јасно утврђени правци и постојање истинске стратегије и тактике Ватикана у погледу југа Балканског 

полуострва најјасније се испољило приликом глобалних промена геополитичке карте Европе – приликом 

слома Аустро-Угарске монархије и формирања нових држава почетком XX века; приликом формирања 

профашистичких режима у време Другог светског рата и, најзад, приликом распада Југославије пред крај XX 

века.Од првих дана почетка кризе у Југославији, Света Столица је била увучена у друштвено-политичке процесе 

на њеној територији. 

Новосадски Дневник(20. августа 1992), под насловом “Еспресо критикује папу”, објавио један краћи текст из 

кога се види да је папа Јован Павле Други упутио позив на крсташки рат против Срба. Уз занемаривање 

намерне или случајне грешке о Србији као зараћеној страни, тај текст је гласио: 

“Ватикан према Хрватској има однос исте пристрасности као и према Пољској и обе државе и нације сматра 

бедемом католичанства у борби са православљем.“ – коментарише италијански недељник Еспресо. Шта више, 

папа наглашава у хрватству предводничку улогу католичанства и при том јасно ставља до знања да му ислам у 

Босни не смета, већ само православље. Римска курија подстицала је муслимане на рат против српског 

православља, иако би, по некој логици, римокатоличкој хришћанској цркви требало да буде блискија 

православна хришћанска црква него мухамеданство. Али, не, православље, макар оно припадало 

хришћанству, треба да буде уништено, а боље да се то учини исламским оружјем него римокатоличким. 

Знаковита је изјава папе, дата у време телемоста са московским римокатолицима: 

“Ако постоји једна Европа и једна валута – онда и Црква треба да буде једна!” 

На коју се Цркву мисли – Православну или римокатоличку, нема места сумњи. Дакле: једна држава, једна 

валута, један папа. Мање је познато да Нови Светски Поредак треба да чине Светска Влада (за невернике) и 

Светска Црква (за вернике). Дакле, механизам глобалне управе и у материјалној и у духовној сфери. У првој 

својој посланици, за Божић 25. децембра 2005, папа Ратзингер, иначе давнашњи припадник “Хитлерове 

младежи”, позива на подршку новом светском поретку “утемељеном на исправним етичким и економским 

принципима”. 

Римокатоличка црква, која је и била иницијатор свих крсташких ратова, данас је једна од најмоћнихих светских 

корпорација и изузетно значајан играч, како на берзи тако и у прерасподели глобалне контроле светским 

богаством. А ко има богаство има и политички утицај. Не треба заборавити да је Света столица пред Први 

светски рат подржала ратне трубе Аустроугарске, да је током Октобарске револуције из сенке стала уз Лењина 
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и била актер у стварању комунизма, како би осујетила руског цара Николаја Романова у намери да створи 

унију православних земаља јер је католичка курија хтела да се створи моћан католички блок. 

Пред Други светски рат папска држава подржала је Хитлера, а по завршетку пацовским и другим каналима 

спасавала поражене нацисте.Да није било Ватикана, не би било католичења Стона, Пељешца, западне 

Херцеговине, великих делова Далмације, Лике, Кордуна, Баније, Жумберка; да није било Ватикана, не би било 

такве србофобије на Балкану. Да није било Ватикана, не би Хрвати са жаром 1914. године убијали по Србији. 

Да није било Пија Дванаестог и Алојзија Степница (обојица “блаженици” Римске цркве), не би било благослова 

на ками Анте Павелића и његових усташа. 

Према америчким изворима преко 1400 католичких свештеника у Хрватској, Босни и Херцеговини је у току 

Другог светског рата лично клало, мучило, силовало, убијало на разне начине и насилно преводило у 

католицизам Србе. 

Ватикан је први признао Словенију, Хрватску и Босну у авнојевским границама, и тиме нанео (скупа са 

Немачком) непоправљиву штету праведном решењу српског питања на Балкану.….. 

Боље да нас нема него да постанемо оно што су, вековима, били несрећници који су се одрицали себе за 

комад буђавог хлеба…… “.        

Се наведе: „Римска курија ги потикнувала муслиманите на војна против српското православие“. 

Па какво е тоа српско православие ? Нели Римскиот папа Никола I (858-867) во 859 година изјавил: 

Римската курија за вистински цркви ги смета оние што беа основани од апостоли, како што се- 

македонската, римската, антиохиската и александриската црква. Иако црковните високодојстојници на 

цариградската и ерусалимска црква се нарекуваат патријарси, тие немаат такво значење, и тоа само 

заради тоа што тие не се уредени од апостоли. Следел судир само на Рим со Цариград, но не и со Охрид. 

Се наведе Далмација и Херцеговина... Меѓутоа, авторот на текстот заборавил дека во Далмација, како и на 

Венеција, симбол бил само македонскиот (од Солунско) лавот, а на Истра бригискиот= брзјачкиот јарец= 

богот Арес со своите Власи (според тн.словенски бог Власи [Велес= Волос] само за овчари) итн. Да не се 

изуми дека Ватикан глаголицата од Солунско во Далмација била во употреба од 1060 до 1927 година. 

Бидејќи со Готите со Рим се завршило- таму повеќе немало цар, а со Италија управувал Цариград, што 

било видливо и со Јустинијан, кој на папите како на магаришта им ги тргал ушите... Во 750 година Ватикан 

прави фалсификат тн.Константинова даровница во име на Константин Велики за божемниот примат и врз 

православието што се остварило делумо со крстоносните војни. Меѓутоа, од ова влијание одбегнала само 

Руската црква со рускиот цар. Ватикан успеал да биде убиено цело царско семејство, но не и патријархот. 

Видливо е дека никогаш немало било какво српско православие да се оспорува македонско православие. 

Се говори за Балканот и православието, а авторот на текстот заборавил едно: првата православна држава 

на Балканот не била Србија. Во 18 век која била прва православна држава ? Никоја- таква никаде немало ! 

И затоа немало српска држава со свој српски народ, кој би морал да има и своја православна црква, норма 

што владеело до денес во православието. Во 18 и почеток на 19 век немало ниедна православна држава. 

Па како ќе имало православен народ кога сите (100%) православни на Балканот живееле само петвековно 

турско= исламско ропство. Дали Србија била прва православна држава за да се говори за нешто српско со 

своите српски земји, во која српските изроди до денес ја сметаат и македонската земја ? Пак, македонската 

земја се до со 1808 година била се до реката Дунав, чиј центар не бил некаков Калемегдан- турска тврдина 

туку само Цариград, во кој со векови владеела македонска династија и Македонците (Комнените со своите 

наследници). Ова говори до Дунав на Балкано немало било некакви Срби- такви немало, туку имало само 

едно: сите Балканци 100% православни граѓани биле само едно: Римјани (Ромејци). Следи кој создал прва 

православна држава ? Само Русите, чии копнени војски дошле до Мисулунгија, со помош на морнарицата 

на Венецијанците. И само тие ја ослободиле Елада за таа да биде правослана држава, но не со своја црква 

за Еладците да бидат народ- тие како православни и припаѓале на Цариградската патријаршија и тие како 

такви биле само Грци. Па Грци биле и сите православни до реката Дунав. И затоа немало ништо српско. 
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Востанието за ослободување не го дигнале било какви Еладци- таков народ и никогаш немало, туку само 

Македонците, браќата Ипсилантис од семејството Комнени. А тие биле само во служба на правосланата 

Русија, чија црква на Киевска Русија имала врска со македонската Павлова црква, која потоа прераснала во 

Јустинијана Прима и конечно Охридска архиепископија, под која била Печката црква до крстоносните војни. 

Со нив се завршило со православието. Следи единствена канонска православна црква била само Руската 

црква со својот патријарх. И затоа ништо немало српско, за македонското православие да стане српско... 

Што направиле Комнените ? Тие кренале востание, кое било северно од реката Дунав, а не во Елада. И 

тие со Русите ја возбновувале тн.Византија- во Цариград Русите имале Византиски институт итн. И што 

направиле Македонците Комнени како Ромејци и православни Грци со свој Цариград ? Од Елада 100% 

биле убиени Турците= Муслиманите. Па се ова говори, немало никаков друг народ освен Ромејци и Грци ! 

За ослободувањето на тн.Србија се бореле само Ромејци и Грци, а такви биле и од просторите на античка= 

етничка Македонија. Следи во српското кнежество со главен град Цариград се почнало само со Белградска 

митрополија, која била под Цариград. Што биле нејзините свештеници ? Само едно: само Ромејци и Грци. 

Било како било, Србија станала држава, со своја црква, и во 1912/13 година окупирала дел од Македонија, 

како што било и со Елада и Бугарија. До денес црквите во Егејскиот дел на Македонија се под Цариград, а 

новата српска држава со својот нов српски народ и нејзината нова црква со злато ги откупиле црквите од 

Вардарскиот дел на Македонија. Бидејќи златото кое Србија го дало за македонските цркви се ништожни во 

однос на она што Србија плачкала од овој дел на Македонија..., не само што се е отплатено, Србија како 

Елада и Бугарија ќе мораат да платат на зулумите и плачкањата кои ги правеле и прават во македонските 

делови...Замислете, српската црква- се извинувам Белградската митрополија- ја оспорува МПЦ, а со тоа и 

македонската држава и нејзиниот народ. Дури каква дрскост да се говори за српски, бугарски и грчки земји! 

Што треба да се направи ? Прво меѓусебно да си ги признаат сите злодела извршени врз се македонско, 

тоа да биде и дел на историјата, сите меѓусебно да се признат, и само така сите верски и обединат. Европа 

во до со 19 и 20 век само војувала, и се обединала, дури крволочниот православен непријател се залага 

за:  „Ако постои една Европа и една валута- тогаш и Црквата треба да биде една !“ 

Па таа изјава се спроведува: се промена календарот, и во Европа се делува според Ватикан: Ватикан не 

дозволи да се обединат тн.Словени, што го започнал Јан Колар (1824)... Ватикан ги натера меѓусебно да се 

убиваат православни (Срби) и католици (Хрвати), распаѓајќи ја СФРЈ... Ватикан не само да  создала нова 

Албанија со нејзините Италија и Австрија, со негова подршка Србија беше бомбадирана со бомби дури со 

осиромашен ураниум; го создале Косово; во Р.Македонија во 2001 година се изврши агресија... и се што се 

случува со за албанските Муслимани= Турци во Елада, Р.Македонија, Србија и Црна Гора, од Ватикан и 

Европа со САД има подршка. Зошто страдаат Македонците, Србите и Црногорците ? Само поради едно- 

тие се само едно- тие се само православни. 

Поради проблемот со Албанците (Муслимани= Турци) се говори за обединување на Православните. На ова 

итно мора да му претходи: стоп на геноцидот на Македонците во Егејскиот дел на Македонија; итно Србија 

да го признае македонскиот и црногорскиот народ со свои цркви; ова важи и за Бугарија која не ги признава 

Пиринците и Вардарците како Македонци, што важи и за Егејците. Само ова е предуслов за обединување. 

Дотогаш Исламот со помош на Ватикан ќе го доуништува православието. Во наведените држави имало и ќе 

има изроди во полза на неправославниот свет, кој од 1071 година без прекин го истребува православието. 

Кој може да биде водач на православна држава ? Само православна личност, која ја сака својата и другите 

православни држави, својот и другите православни народи и својата и другите православни цркви. Па која 

може да биде обединител на православието ? Само Руската црква со рускиот патријарх, и тоа само во име 

на македонското православие, кое го поминало својот развоен пат од Апостол Павле преку Јустинијана 

Прима и конечно Охридска архиепископија. Следи Руската црва ќе мора да се врати на својот корен-Охрид. 

БУЛГАРИНЕ ЗОШТО СЕ СРАМИШ ДА СЕ НАРЕЧЕШ БУЛГАРИН 

Само за потсетување, што рекол Отец Паисиј, Булгарине зошто се срамиш да се наречеш булгарин !... 

Види и моја книга „Бугарите биле Македонци“ и други на www.brigien.com., како и Додунавска Македонија.  
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На 14 февруари 2015 беше објавен напис, со насловот: „Божидар Димитров додека бил шпион откопал во 

Ватикан дека Охрид е бугарски град“, со следен текст: 

„Божидар Димитров, контроверзниот политичар и историчар од Бугарија, кој сега е на чело на 

националниот музеј во Бојана, најавува за идната среда промоција на нова книга, за која очекува да ја 

разбранува јавноста. Според неговото објаснување, станува збор за автобиографска книга за неговиот 
период кога работел како разузнавач за бугарската тајна служба во Ватикан во периодот од 1974 до 1990 

година. Тогаш, како што ни објаснува Димитров, дошол до некои интересни архивски материјали. 

-Станува збор за 30 евангелија што Ватикан ги чува во тајност, а се однесува за односите меѓу Исус и 

Марија Магдалена. Ако ме прашате дали тие биле во брак, одговорот е не, но во евангелијата со открива 

дека имале односи- вели Димитров. 

Тој не може да ја одмине ни ‘македонската тема’ и не информира дека во Ватикан ‘откопал’ непознати 

истории за Бугарија. 

-Не е само познатата историја на отец Паисиј од 1762 година. Најдов и истории од Петар Богдан Бакшев 

(католички бискуп). Едната е Историја за Охрид- бугарската престолнина на Бугарија од17 век. Ете, Петар 

Богдан не знаел каде е Охрид- саркастично коментира Димитров“. 

Бидејќи Македонија била до реката Дунав Булгарија била во Македонија. Па во Македонија биле Белград и 

Смедерево, а на просторите на дунавска Булгарија живееле Срби- тогаш имало само српско кнежество и 
српска митрополија. Само потоа следи булгарско кнежество, а булгарска држава со бугарски народ само во 

1908 година. И ваквата булгарска држава не било дело на било какви булгарски Булгари туку само на моја 

Битола која во 1908 година се уште била во Отоманското Царство. Токму во битолскиот вилает избувнала 

побуната и младотурската револиција, која била повод за булгарска држава со народ. Следи браво Битола. 

Во третото издание на мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“, на стр. 544, стои: 

(Густав) „Вајганд пиши: Булгаринот (наспроти Гркот) е глупав. ‘Бугарската глава’, што се изразува за 

глупав. Тоа се објаснува оти селанецот израстува без никакво училишно образование и без познавање на 

светот. Ама овде е Булгарин насопроти Грк: првиот припадник на Охридската архиепископија, а вториот на 
Цариградската патријаршија... Поимот (булгар) означувал едноставно- прост, како што значи самиот збор 

вулгарис (булгарис). Ова важи и за гравот вулгарис како едноставно растение и бактеријата вулгарис за 

создавање на млечна киселина, а нејзиниот производ кисело млеко е наречено вулгарно (булгарно). Значи, 

никогаш поимот не можи да се користи за било каков народ. (Дополна- кобилата кога ќе пометне, таа се 

избугарила итн. Ама и Угарит + б = бугарит- Угарит бил ридчест предел, а неплодните ридови се угарат...) 

Инаку, Бугарите го примиле Вајганд во 1902 година за дописен член во Бугарската академија за наука, а тој 

нив ги нарекол ‘глупав’ народ ?! А, пак, Македонците како Европјани да постанат Бугари, кои од него се 
опишани одлично, што се изјаснува поповолно отколку за денешните Бугари...(Тој разликувал Белци 

паметни и Монголи глупи- очевиден пример со Гегите како поглупи од Тоските- првите се Азијати, а вторите 

Балканци) 

Се наведе: „познатата историја на отец Паисиј од 1762 година“. Тој бил само припадник на народната 

Охридска архиепископија, која била укината во 1767 година. Бидејќи народ означувал булгар, како болгар= 

волгар= волг ар: волг= волк= Volk= полк- полка, и Бургас тн.старогрчко (коинско- александријско) име од 

бург= булг се доаѓа до булгар. Следи вулгаренкоине бил латинскиот, Франковиот бил вулгарлатински итн. 

Во прилог за да се воочи направениот фалсификат за Отец Паисиј- 29.05.2015 го видов овој преносен дел: 

О неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш македонец и не четеш, и не говориш на своя 
език? Или македонците не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били 
славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. 
И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с 
македонските царе. От целия славянски род най-славни са били македонците, първо те са се 
нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. 
Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли 
от македонския род и език, както и за това подред написах в тая история. И за това македонците 
имат свидетелство от много истории, защото всичко е истина за македонците, както вече и споменах. 
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Се наведе дека Македонија била до реката Дунав, а имало српско предание, според кое Белград и 
Смедерево биле во Македонија. Преданието било препреано на современ српски, кој како рускиот 
биле само македонски падежни јазици наследници на црковнословенскиот јазик- наследник на коине. 
Следи врската била само со Македонија, а во булгарското кнежество во употреба бил српски јазик... 

ДАЛИ ДЕЛОТО НА ОТЕЦ ПАИСИЈ (1762) МОЖЕЛО ДА СЕ ФАЛСИФИКУВА- БУЛГАРИЗИРА ? 

Овде се говори за Отец Паисиј. Па следи: Паисиј Хиландерски, во неговата „Славјанобулгарска историја“ 

се наведува: За народот, царевите и светците од иеромонахот Паисиј од Самоковската епархија, живеел 

во Света Гора Атонска 1726 година и ја напишал историјата во 1762 година во полза на булгарскиот народ. 

„А кои не сакаат да знаат за својот булгарски род, но се впикуваат во туѓи нарави и во туѓ јазик и не се 

грижат за својот булгарски јазик, но се учат да читаат и говорат на грчки и се срамуваат да се наречат 

Булгари- о, неразумни и глупави !- зошто се срамиш да се наречеш Булгарин и не читаш на свој јазик и не 

говориш ? Или не си имале Булгарите држава и власт ? Толку години царувале и биле славни и прочуени 

по целата земја и многу пати земале данок од силните Римјани и од мудрите Грци“...„И од целиот 

славјански род најславни биле Булгарите“. 

Се говори за туѓ јазик. Кој бил јазикот ? Тој бил само македонскиот Александријски Птоломејов јазик коине 

(тн.старо- грчки), чија прва граматика и прв речник биле составени само во Александрија и тоа само во 300 

г.п.н.е. И затоа правописот, граматиката и алфабетот биле само со декрет на Птоломејците во Египет. Овој 

јазик го познавал Апостол Павле, кој станал христијански јазик. Тој во Елада (тн.стара Грција) останал како 

христијански и трговски јазик- еладски јазик немало се до 1868 година. Ова говори, овде се работело само 

за народен= булгарен црковно- словенски јазик (реформиран коине) и само коине: црковно- словенскиот 

јазик бил службен во народната= булгарната Охридската архиепископија, како македонска Павлова, па 

Јустинијана Прва, а наспроти Цариградската патријаршија со коине. Бидејќи во 18 век немало било каква 

булгарска егзархија, туку само Цариградска патријаршија, имало само Грци, а никакви Булгари. Пак, она 

што пишел Паисиј во 1762 година, а тој бил само припадник на Охридската архиепископија, тој се залагал 

само за слабата и немоќната Охридска архиепископија, која ненадлежниот султан во 1767 година ја укинал. 

Па овде се работи само за временска разлика од 1762 до 1767 година- само пет години. 

Тој продолжува: „Но заради што ти, неразумник, се срамиш од твојот род и се впикуваш во туѓ јазик ? Но 

кажуваат некои: Грците се помудри и покултурни, а Бугарите се прости и глупави и немаат истенчен збор, 

затоа- кажуваат подобро да се изразат со грчки“. Па тогаш немало еладски јазик туку само коине. Тоа 

важело и за бугарскиот јазик, кој бил создаден само во 19 век. Тој конечно кажува: „подобре бугарската 

простота и добродушност. Простите Булгари секого дома го примаат и нагостуваат, и даруваат милостини 

на оние, кои од нив просат. А мудрите и културни Грци никогаш тоа не го прават, ами им одземаат од 

простите и грабат неправедлово“. 

Следи да се говори само за припадници на Цариградската патријаршија, само како дело на Јустинијан I. Тој 

само на насилнички начин неа ја направил царска, како спротивност на апостолските цркви: македонската и 

римската црква. Што се однесува за она на Татарите= Булгарите, нејзиниот поглавар не бил под татарскиот 

=булгарскиот цар, ниту под цариградскиот цар, туку само под цариградскиот патријарх- без ништо татарско. 

Говорот на кој Паисиј пишел бил само македонски говор. Токму и затоа тој за нас бил и е лесно разбирлив. 

Во книгата „Македонско прашање“ од Институтот за историја на БАН, од Софија, од ноември 1968 година е 

напишано: Се родиле б’лгарски дејци, кои работеле против погрчувањето и грчката патријаршија: Паисиј 

Хилендарски, Јордан Џинот, браќата Миладиновци, Неофит Рилски, Рајко Жинзифов, Кузман Шапкарев, 

Григор Прличев, Георги Динков (учител на Димит’р Благоев) и др. Предначел пред две столетија Паисиј, 

роден во селото Банско во Македонија, кој рекол: „зошто се срамиш да се наречеш болгарин !“ 

Еве го булгарскиот фалсификат- наведените дејци, освен Паисиј, биле само Грци- и тоа после 1767 година 

имало само Грци- никако Булгари. Не само Грци како припадници на Цариградската патријаршија, тие биле 

и само Ромејци= Римјани. Следи Григор Прличев учел само на коине, и тој своите две дела ги напишал на 

коине. По создавањето на државата Елада, името Грци станало политичко, и сите наведени дејци, освен 

Паисиј, се заложувале да се возобнови Охридската архиепископија и поврати црковно- словенскиот јазик, 



 212 

како и мајчиниот јазик. Па на кој мајчин јазик Григор Прличев се залагал ? Дали бугарскиот јазик со говор од 

Варна, кој преродбениците доволно не го разбирале ? Григор Прличев велел, тие да си пишат на својот 

брсјачки јазик. Па што ова значи ? Па „б’лгарски дејци“ не сакале да пишат на булгарскиот јазик од Варна. 

Дури Димитар Благоев, во говорот во Софија, потврдил, тој не бил од Булгарија туку од Македонија. Ова го 

озаконил Ѓеорѓи Димитров. Што ова говори ? Ако Паисиј бил во неко заблуди, тие денеска се незначајни ! 

За да се потврди дека немало етнички грчки и булгарен народ е и овој доказ. Се кажа, тие биле само Грци. 

Со создавањето на Булгарната егзархија, што не било дело на некакви си Булгари- таков народ и никогаш 

немало, туку само на султанот за меѓусебно да се убиваат православните Грци и Булгари, тој во Цариград 

создал Булгарска егзархија. Бидејќи како прва заложби на Македонците бил црковно- словенскиот јазик, во 

султанско- цариградската булгарна егзархија црковно- словенскиот јазик бил остварен. Тие токму и затоа 

кон неа тие се приклучиле. Кога булгарското кнежевсто под Цариград говорело за посебни Булгари, името 

станало и политичко. Само тек тогаш нашите дејци велеле: „Не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме 

Булгари“. И да завршам: во Македонија имало Грци, Бугари и Срби, само според црквата. Тие како такви и 

меѓусебе се убивале. Гробовите биле грчки,српски и булгарски, но во Македонија немало само македонски. 

Меѓутоа, според патеписците во Булгарија немало било какви Булгари туку само Срби. Па тие се осознале 

за Булгари, и тоа само благодарение на султановата цариградска булгарска агзархија, која делувала не 

само во цариградското кнежество Булгарија, дури низ целиот Балкан до реката Дунав до со Србија- во 

српско кнежество под Цариград имало само белградска митрополија- ништо српско. И конечно булгарска 

држава имало само во 1908 година, и тоа благодарение на мојот роден град Битола- ништо булгарско. 

Книгата на Отец Паисиј била издадена во јуни 1947 година и затоа таа можела да биде и дотерана. Дали 

имало било какви Булгари како етнички народ ? Па монголските Булгари се изјаснале за Стари Булгари, а 

овие Белците кои Македонците ги оспоруваат биле и се само Нови Булгари- тие не си го знаат својот род. 

Се наведе, што пишел Отец Пасисиј: „И од целиот славјански род најславни биле Булгарите“. 

Што овде треба да се направи ? Само едно- булгарското да се замени со македонското, во кое има многу 

совпаѓања, но не со било што булгарско. Па тоа било поврзано и со она што пишеле ...Винко Прибојевиќ, 

Мавро Орбини (1601) и други, сите претходници на Отец Паисиј. Видлива е можноста за фалсификат. 

БУЛГАРИТЕ ВО 19 ВЕК БИЛЕ СРБИ, НИКАКО НЕКАКВИ СИ БУЛГАРИ- ТАКОВ ЕТНИЧКИ НАРОД НЕМАЛО 

Во врска со моите написи за Отец Паисиј се јавија некои бугараши, кои мене ме навредуваат. Следи ова: 

Англискиот патеписец Вилијам Макмајкл во 1818 година направил посета и запишал: „Месните 

христијански жители на оваа земја (позната порано под името Мизија, која сега е резделена на два дела: 

Србија и Булгарија) главно себеси се нарекуваат како Срби и говорат словенски јазик. Булгарите биле 

Татари, кои дошле во Бугарија во 5 столетие од бреговите на Волга. Тие подоцна од страна на своите нови 

сонародници Срби, го примиле словенскиот јазик, зачувајќи само неколку зборови од својот претходен 

јазик“. Макмајкл го посетил округот Хасхово (денешен Лубимец), каде присуствувал на една селска свадба 

и наведува: „Тој ден патувањето го завршивме во Хевице... Вечерта излеговме од поштенската станица и 

се упативме на крајот од селото за да ги набљудуваме народните веселби, кои претходеа на свадбата на 

еден српски селанец“. Исто така, постојат и постари сведоштва: францускиот дипломат Ожие Гизлен 

Бузбек, пратеник во Цариград од „кралот на Римјаните“ Фердинант (француски амбасадор), тврдел дека во 

Булгарија живеат Срби. Така Бузбек два мандати останал кај Отоманите (вкупно осум години од 1554 до 

1562 година) и на двапати ја посетил Булгарија. Освен тоа, е познато дека „Булгаринот“, роден во Видим, 

монахот Јован Раиќ (1720- 1801) се изјаснил за Србин и тврдел дека во Булгарија живеат Срби. Тој оставил 

значајни дела за српската историја, кој денес се слави во Србија. Втор бил Никола Пашиќ од Тетевен, кој 

исто така оставил дела за српската историја. На српски пишувал во 19 столетие булгарскиот преродбеник и 

поет Љубен Каравелов, оти немало булгарски јазик. Во четириесеттите, пеесеттите, шеесеттите години во 

19 столетие почнале да пишат на еден србизиран јазик, кој денешните Булгари тешко го разбираат. Затоа 

текстовите на ваквите автори се преведени на современ булгарски јазик. Такви биле Константин Фотинов 

од Смирна во 1842 година, Димитар Мутев од Колофер во 1858 година и други. Кај булгарските 
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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.  

Nikolov Goran Србија во 19 век светот ја викал Servia, не случајно. Рим за да го спречи продорот на Варварите од север 

и да ги асимилира Етрурците од Северна Италија, кои биле Пелазги, а не Латини, ги населила покрај Сава и Дунав и во 

тоа време тие биле познати какоservus legius = во служба на Рим. Етрурците во глинените плочи пронајдени во Северна 

Италија напишани на Пелазгиски=Словенски јазик, себе се нарекувале Растјани, а својата земја Растија. Тие, Србите, 

заедно со Русите =Раскија, се единствени два народи кои пишувале со РАСКИ=ЦРТИ. Бугарите се Турк- Татари и во 

Филипол се најдени записи на една плоча од еден Бугарски хан, пишувани со латиница и на турке јазик. Бугарите 3 века 

по пишувањето на кирилицата од Кирил и Методиј го зеле ова кирилско писмо како официјално во своето царство. Кирил 

во своите летописи запишал дека Бугарите се човекојатци, значи дека не се дури ни христијани, а камо ли Словени!!! 

Nikolov Goran Инаку Шопјата како огромна национална група во денешна Бугарија, која населува огромен простое, од 

Софија источно до српска граница, па се до Пиринска Македонија на југ, кога се правело Словенско кнежевство со 

гувернант Русин, подочна наречено Бугарскокнежевство, кренале востание против оваа руска творевина, затоа што не 

сакале да живеат во иста држава со Татарите. Помогнати си српско оружје, стигнале на 20км од Софија = Шопија, па 

морала да интервенира руската војска, да ги разоружа и да ги протера во Пирот и околината, заедно со српската војска. 

Подоцна, со осамостојувањето на Македонија, овие Шопја од Пирот доаѓаат во кривопаланечко, делчевско, кумановско и 

сега се Македонци. СОФИЈА е римско име. Антички топоним за овој град е СОПИЈА, а северните пелазги гласот С ->Ш и 

сега оваа област се нарекува Шопија, како нејзиниот главен град  
 

ОПШТИТЕ ПОИМИ (ГРЦИ, БУЛГАРИ, СРБИ, АРБАНИ, ВЛАСИ...) НЕ ОЗНАЧУВАЛЕ ЕТНИЧКИ НАРОДИ 

Во WEB- TRIBUNE.com, од 30 мај 2015, беше објавен напис: Османлијски документ који доказује да су 

Албанци новопридошлице на Балкану и КиМ- у: Турски попис становника  из 1455.- На Косово 13.000 

српски куќа, само 46 албанских ! 

Prema poslednjem popisu stanovništa na teritoriji AP Kosovo i Metohija koji je sproveden početkom aprila 2011. 

godine, tamo je živelo 1,7 miliona ljudi. Ovaj broj uglavnom obuhvata Albance, pošto popis nije sproveden u četiri 

opštine na severu pokrajine, a i najveći deo Srba južno od Ibra ga je bojkotovao. 

Ova ogromna albanska većina koja je trenutno činjenično stanje, zajedno sa ilirskom hipotezom o albanskom poreklu, predstavlja 

temelj prava koje taj narod polaže nad tlom o kome se govori. 

Do te većine došlo je, naravno, samo i isključivo terorom, genocidom i progonom koji su u poslednjih pet stotina godina 

sistematično sprovodili Turci, dok su ovim predelima vladali, i Albanci muslimanske veroispovesti. 

Zato je neobično da srpsko istorijsko pravo na Kosovo i Metohiju brani upravo jedan osmanlijski dokument, koji dokazuje ne samo 

da su Albanci novopridošlice na tu zemlju, već ujedno dovodi i u pitanje ilirsku hipotezu o kojoj je više reči bilo u zasebnom tekstu. 

Naime, otomanski defter (odnosno opšti katastarski poreski popis) iz 1455. godine koji je skupljen u zemlji Brankovića (drugim 

rečima, otprilike isto što je danas teritorija Kosova i Metohije) zabeležio je neverovatnu stvar: situacija tada je bila obrnuta u 

odnosu na današnju, i to drastično. 

Osmanlijski popisivač je zabeležio da na KiM postoji 480 naseobina u kojima živi 13.696 odraslih muškaraca, 12.985 kuća, i još 

14.087 nosioca domaćinstava (pošto je postojalo i 480 udovica). Neki odrasli muškarci nisu imali svoje kuće, pa su tako 

zabeleženi kao siromasi. Neke kuće su deljene na više domaćinstava. 

Pažljivim proučavanjem onoga što je zabeležio osmanlijski popisivač na KiM ustanovljena je frapantna etnička struktura 

stanovništa. 
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Sredinom 15. veka postojalo je skoro 13.000 srpskih kuća u svih 480 sela i varoši na Kosovu i Metohiji. Pored naših, tu je bilo i 75 

vlaških domaćinstava u 34 sela, 46 albanskih u 23 sela, 17 bugarskih u 10 sela, pet grčkih u Lauši i Vučitrnu, jedno jevrejsko u 

Vučitrnu i jedno hrvatsko. 

Od svih imena i prezimena koja se pominju u popisu, 95,88 odsto su bila srpskog porekla, 1,90 odsto romanskog, 1,56 

neutvrđenog, 0,26 albanskog, 0,25 grčkog, i tako dalje. 

Dakle, pre 500 godina, postojalo je na Kosovu samo 46 albanskih domaćinstava u 23 sela (u proseku dve kuće po selu, nijedno 

jedino čisto albansko), dok je srpskih bilo skoro 13.000 u svih 480 naseobina. Slovima: trinaest hiljada u četiri stotine i osamdeset 

mesta naspram četrdeset i šest u dvadeset i tri. I ne samo to nego ne postoji zabeležen čak ni jedan jedini toponim albanskog 

porekla (uostalom, i danas Albanci na KiM uglavnom koriste srpske toponime, počev od imena samoproklamovane države 

Kosovo koje na albanskom jeziku ne znači ništa, odnosno, imena koje je srpskog porekla, pa sve do naziva prestonice – Prištine). 

U 14. stoleću etnička struktura je bila još dramatičnija; naime, Dečanska hrisovulja iz 1330. godine sadrži detaljan spisak 

domaćinstava koja su popisana u Metohiji i današnjoj severnoj Albaniji, na metohu manastira Visoki Dečani, pa tako znamo da su 

od 89 sela samo tri bila albanska, te da su od 2.166 zemljoradničkih gazdinstava i 2.666 stočarskih samo 44 bila albanska, drugim 

rečima 1,8 odsto. 

Се наведе: „Od svih imena i prezimena koja se pominju u popisu, 95,88 odsto su bila srpskog porekla, 1,90 odsto 

romanskog, 1,56 neutvrđenog, 0,26 albanskog, 0,25 grčkog, i tako dalje“. 

Се говори за имиња и презимиња со српско потекло. Херодот не познавал било какви Срби- такви никогаш 

и немало. Тој познавал само Траки и Илири, а според изворите, денешните српски простори биле само на 

Траките и Илирите. Од друга страна, бидејќи Србите се само тн.Словени,значи само едно Пелазги, нивниот 

јазик бил само пелазгски= тн.словенски. Дали можело да има српско потекло, и тоа само според имињата и 

презимињата ? Никако- се тоа останало со ист корен. Па дали имало српски јазик ? Никогаш таков немало ! 

Дали има докази ? Еве ги: На просторите на српското додунавско кнежество се говорело исто како јужно од 

него, а и во денешна наша Македонија, дури и во Русија итн. Следи се велело: пушкава- пушкана- пушката. 

Значи, со в- н- т. Дали денес е така ? Не ! Зошто ? Затоашто во Русија се внел нов руски јазик, со кого прв 

успех постигнал Пушкин. Па кој јазик бил тој ? Само македонскиот падежен црковно- словенски јазик бил во 

употреба во Русија. Тој бил заменет со внесување во него руски думи, со што се направило најголемо зло, 

се создал нов руски народ со нов руски јазик, кој станал службен со кого се потиснале руските безпадежни 

говори само со в- н- т.  Со него настапило најголемото зло за пелазгискиот= тн.словенски народ- тој почнал 

да се цепка. Не само тоа, рускиот дури почнал да го истиснува црковно- словенскиот јазик дури и од други 

простори. Тоа се случило и во Србија. Како прво рускиот бил во употреба во Србија, и не се сакало рускиот 

да се промени во српски. Во прилог е еден доказ, кој беше коментар на еден мој напис во ФБ- страниците: 

Петар Петров пиши: „Кирил и Методиј беа Македонци од Солун, високи службеници на разузнавачките 

служби на Римската Имерија на истокот! 

Секогаш имаа значајни задачи, предводеа мисии од витално значење на Римската Имерија на истокот.  

За жал повеќето мисии беа неуспешни, како мисијата кај Хазарите, мисијата кај Арабјаните ... 

Па и моравската мисија е неуспешна. 

Прашањето е зошто ние не ги учиме и овие мисии, зошто во нашата историографија ги учиме како 

создавачи на глаголицата, а знаеме дека глаголицата си постоела најмалку 4 века пред нив и била во 
широка употреба во цел Илирик! 

Зошто не се каже дека денешната кирилица е всушнист прогласена со декрет на Петар Велики од Русија 

(исто како и старо-грчкиот јазик, правопис, граматика и алфабет што се прогласени со декрет од 

Птоломеите во Египет). 

Петар Велики дал налог и била изработена кирилицата на наједноставен начин, со прилагодување на 

истиот алфабет востановен од Птоломеите, прилагоден на гласовите на СЛАВЈАНИТЕ, значи со додадени 
Ч, Ж, Ш, Щ, Я, Ю, Б, Д, Ъ ... Подоцна еден неграмотен шумадинец, не можејќи да научи да пишува и чита 
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правилно, направил корекции, а нашиве белградски послушници тоа веднаш го присвоија тоа правило, па 

сега сеуште имаме таканаречен апостроф кога треба да напишеме некој збор, или буквата “Р“ “граматички“ 

ја прогласивме и за согласка (што природно си е) и за самогласка, зависно од ситуацијата, само и само да 

се избегне “темниот“ вокал “Ъ“, демек бугарска буква била таа“.  

Па зошто ова го направил Вук Караџич ? Во времето кога Германите се обединувале со протестантскиот 
германски јазик, Вук Караџич бил заведен од Браќата Грим и др., и тој покрај руски јазик создал и српски 

јазик. Значи, покрај руски и српски народ. Што ова значи ? Раздвојување на пелазгиското= тн.словенско 

ткиво. Па дали Вук Караџиќ бил голем Србин ? Тој бил најголем непријател на Србите- па како нов народ 

српското кнежество како држава се ширело на југот. Па Белград и Смедерево биле во Македонија, а со нив 

владееле Бранковичи, чиј грб бил македонскиот лав, а подоцна е преземен и тн.византиски двоглав орел. 

Па дали имало српски народ- само според поимот србин=срб ин. Па срб е само срб= срп, со кого само се 
српи- жнее. Не случајно, во македонското народно творештво на Србите не им се псуела српската мајка 

туку само жетварската мајка- така Србите не сфаќале дека ним им се пцуе мајката. Бидејќи поимот Србин 
се среќавал од Балтичко Море се до Сирија и Египет, поимот бил општ за српчија, косач, жетвар, и затоа 

тој никогаш не означувал било каков етнички народ. 

Пак, Грк бил само Греик=гре ик, со значење греи= греј... граи дојденец, поим кој почнал да се упоребува со 
од времето на Франките- Отон I владеел со Католичката црква. Тој од македонската династија барал, таа 

да ја ослободи јужна Италија. Бидејќи Македонците тоа не го прифаќале, тие биле наречени само Греики- 

Дојденци. Па за ова има преписки меѓу Франките и Македонците. Следи името Греики било наметнато за 

Источно Римјани (Ромејци). Исто било и со поимот Византија, кој Источно Ромејците не го употребувале. 

Пак, на Арабјан близок бил Арбан=ар бан: ор= ора- ница и бан- управител. Па Абаните биле земјоделци. 

Ова било спротивно на булгар - л = бугар - б = угар + ит (бригиско= брзјачко трето лице еднина) = Угарит. 
Угарит како ридчеста област имала име Угарит- угарот се угарит. Следи Булгар за селанец- прост- глуп... И 

Влав, според Влас (Велес= Волос) само овчар. Па Власите друго и не биле. Такви има и во Истра. Бидејќи 

Арбаните и Власите биле од Епир, со име според македонскиот крал Пир, за нив бил бригискиот симбол 

богот Арес= јарес= јарец, со кој бил претставен Пир, дури Георг Кастриот= тн.Скендербег, а и Власите во 

Истра. Денес во Истра симбол е јарец, а во Далмација македонскиот лав со македонската глаголица. 

Од изложеното се заклучува едно- имало само црковни народи: Грци само припадници на Цариградската 
патријаршија, која била царска; народната= булгарна Охридска архиепископија; Пеќката црква одвоена за 
време на Латините од Охридската архиепископија. Следи имало три црковни народи, чии имиња се само со 

општи значења,но никако со било какви етнички значења. Токму и затоа народите се најголем фалсификат. 

Па зошто денес се говори за посебни народи на Балканот ? Латините општите поими ги злоупотребиле, за 
на Балканот да има меѓусебно истребување на едниот ист народ, од кои Грците, Арбаните и Власите само 

се одродиле: Грците се одродиле со македонскиот Александриски Птоломејов јазик коине, а Арбаните и 

Власите од разните влијанија- според авторите, Власите биле повеќе романизирани од Арбаните итн. 

СКЛАВИНИ ОЗНАЧУВАЛЕ САМО ЕДНО- ОБЛАСТИ, НИШТО ДРУГО НИТУ ИНАКУ 

Се појави напис на 02. јуни 2015 со наслов: „Околу етимологијата на името Македонија“, каде стои: 

понеделник, јуни 1, 2015: Славјанин- релгиозен термин. 

„...По паѓањето под власта на Рим, Македонија е поделена на Склавинии во чии што граници Македоните 
се преименуват во Склави .Sclave - роб во денешниот романски јазик 
Sclave - роб во она што се нарекува грчки јазик 
Slave - роб во денешниот англиски јазик.За Македонците пак најтешко од се било делењето на Македонија 
на четири дела (meris, mere, partes,regiones) со забраната на меѓусебна трговија и женење .1  
Поднасловот е Римска Македонија ,политички и административни преименувања *  
а периодот е од 168 пред нашата ера до 284 од нашата ера...“. 
Во врска наведеното за поимот Склавини има несовпаѓање, кое создава огромни збрки, со последици за 
вистината на Македонија. Секако, Македонија подпаѓа под Рим- таа била поробена, поделена итн. Меѓутоа, 
не само на Балканот, туку низ цела Европа никаде не се среќаваат било какви Склавини со значење само 
на област, како спротивност на Словени според слово, а имало и Божјо Слово- Логос= Слово= Реч. За ова 
може да се прочита и во Евангелието од Јован. За најдобар доказ се Русите. Бидејќи тие пишеле со рецки, 
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биле само Рецкари („роцки народ“, „роски народ“...), ни никако Словени. Тие словото го презеле од Браќата 
Константин и Методиј, кои во Русија од македонската династија биле испратени во тајна мисија. Па Русите 
го прифатиле македонското Александријско Птоломејово коинско (тн.старогрчко) слово. Само по мисијата 
на Солунските Браќа Русите се изјаснале за Словени. Единствен и прв кој навел дека Русите се изјаснале 
за Словени бил само цариградскиот патријарх Фотиј- тој тоа го запишал само во 860 година- Русите пред 
860 година никогаш не се изјаснале за Словени. За доказ дека само тогаш Русите се изјаснале за Словени 
е тоа што Русите 100% препишуваат од наводите на Фотиос, само не таа реченица- Русите се изјаснале 
Словени. Следи заклучок, Склавините биле области, а словенството само писменост, и тоа македонска ... 
Најдобар доказ се писмата на Константин, кој подоцна станува и Велики. Тој за итно да не биде убиен од 
Галериус, Константин на Галериус му соопштил дека тој следниот ден од Никомедија на Мраморно Море, 
главен град на Римското Царство од времето на Диоклецијан, ќе тргне кај својот татко. Тој место другиот 
ден, тој тргнал одма, и тоа по друмот покрај реката Вардар- Морава- Дунав ... до таткому кој бил близу 
Англија. Во неговите писма, испратени до пријателот на неговиот татко во Никомедија тој наведува се што 
тој по пат сретнал, јавајќи на коњи- старите коњи ги заменувале, земале одморени и така стигнал кај 
таткому и не бил убиен од потерата на Галериус. Писмата на Константин сум ги навел во неколку книги. 
Овде е битно, дали Константин со својата придружба сретнал било какви живисуштества Склавини или 
Словени. Во неговиот 4 век низ цела Европа немало такви живисуштества. Па такви Римјаните никако и не 
познавале. Тие за првпат Склавини сретнале само во следниот век, 5 век, кои биле само области. Такви на 
Балканот се појавиле само во 6 век. Следи Склавините биле само Повеќебожци, а Римјаните Христијани. 

Бидејќи Склавини имало не само на Балканот туку и во цела Европа сосе Шпанија, дури на трите стари 
континенти, Склавините не можеле да бидат еден народ. И ако Склавините би биле еден народ, истото би 
морало да важи и за Обласниците на персиски јазик од сатрапија- сатраписти, латински од провинција- 

провинцијалци, на коине од тема- темани. Бидејќи ова не важи, истото морало да важи и за склавините. 
ЗАВРШЕТОК: 

Некои написи во последните месеци во 2014 година и потоа беа објавени во Македонска нација и тоа со 

помош на Мане Јаковљевски преку кого ги испраќав написите тие да бидат објавени во наведениот наслов- 

пред тоа таму не се сакаше моите написи да ми бидат објавени. Како прво беше наведено да не објавувам 

други написи за Албанците, затоашто претходниот напис за Албанците бил доволен. Па токму само тие се 

најголем наш проблем за нашето опстојување- од нив нема(ло) понајбитни. Одма потоа неколку написи беа 
објавени... Потоа испратив напис, во кој се говори шкиптарскиот јазик бил линвистичка лакрдија. Се јави 

Мане Јаковљевски, да го менам името Шкиптари кое било навредливо. Бидејќи самите Шкиптари се викаат 

Шкиптари, тоа не можело да означува некакво навредување. Следи спротивно на моите заложби, јас тоа го 

променав во Албанци, иако Албанци 90% се Азијати (Арнаути=Геги) и само 10% Балканци (Арбани=Тоски= 

Шкиптари)- написот беше објавен. Одма потоа испратив нов напис, во смисол, ако нема Словени ќе нема 

балкански народи. Добив одговор да ги бришам Србите- сум ги величел Србите. Па јас објаснив, со името 
Срби не се означува етнички народ туку само срб=срп... Следи друга замерка, како било можно да пишам, 

Лутер и Бизмарк биле тн.Словени итн. Кога не беше како таков објавен написот, наведените замерки си ги 

бришав, што за мене беше понижување од страна на лица кои се нарекуваат Македонци... И потоа написот 

не беше објавен. Бидејќи ваква беше состојбата, повеќе во неа не испраќав написи. Се потсетив, како во 

Македонско сонце од мој пријател Битолчанец, кој живее-л во САД, беа забранети моите написи итн. Што 

тоа значи ? Јас од самонарекуваните Македонци сум навредуван..., спротивно од Германците- благодарм. 

Написот „Без еладски народ, никако српски и бугарски, во никој случај арбански=тн.албански“ не беше 

објавен- токму во него има историска основа за непостоење на балкански народи. 

По објавувањето на мојот напис, истиот ден до Мане Јаковлевски, на 18.03.2015, испратив нов напис:  

БЕЗ ЕЛАДСКИ НАРОД, НИКАКО СРПСКИ И БУГАРСКИ, ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ АРБАНСКИ=ТН.АЛБАНСКИ 

Кај Р.Вилкинсон- Ливерпул (1951) „Картите и политиката“, македонско издание од Македонска книга- 

Скопје,1992, во глава II, страна 42, е насловот- „Турци, Грци и Илири, 1730- 1840: „Europa Polyglotta, 1730“. 

Токму во него се објаснува, дека во 1830 година немало ни Грци, Срби, Бугари и Албанци=Арбани. 

На 20.03.2015 ми се јави Мане Јаковлевски, кој ми соопшти, дека написот нема да биде објавен. Одма 

тогаш испратив нов напис: ЦРКОВНО- СЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО ЕДНО: ИСТОЧНО- РОМЕЈСКИ 
ЈАЗИК. Па дваестина минути од Мане Јаковлевски го добив овој подговор: „Jas na FB imam mnogu albanci 

prijateli, plus Jas \iveam vo Gostivar i mnogu me po;ituvaat, nema potreba da gi navreduvame“. Па јас на 

21.03.2015 во 8,0 часот му одговорив: „Во написов ништо нема за Албанците. Со поздрав“. 
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По повод на извадокот од еден читател за мене, тој имаше наслов: „ГОЛГОТАТА НА ЕДЕН НАУЧНИК 
КОЈ НЕ Е ПОЛИТИЧКИ ПОДОБЕН !“. Па се јавија со свои ставови, на што јас одговорив и вака: „ ... се 

приклучив на ВМРО-ДПМНЕ на нашиот Драган Богдановски чија Македонска нација во Минхен редовно ја земав. Кога тој 

во Нова Македонија беше напаѓан од новинарот од Битола Тоде Петревски за најгруби зборови, јас во весникот напишав 

напис за Драган Богдановски да го заштитам...Потоа ме сретна Тоде Петревски и ме нарече Бугарин. Јас него му реков, 

јас сум само Македонец, а тие си останал србоман уште од дете...Потоа Димитар Црномаров си го составил својот 

централен комитет со кој тој управуваше...Во ВМРО- ДПМНЕ беше бугарското крило на Лупчо Георгиевски... Во време 

кога јас него му испраќав писма преку Црнаморов за да ми се помогне за судскиот спор, се случи еден немил настан: на 

мое изненадување Црномаров ми рече, дека ќе го повикат да дојде царчето Симеонче. Бидејќи јас не бев спремен на 

ваква пробугарска провокација, се искаравме- ќе дојдеше до тепачка. Следните денови се одржа состанок, и јас 

присуствував. Како секогаш што земав збор, и тогаш зедов збор. Црномаров ми го одзеде зборот, и ми рече: бидејќи тие 

не си член на централниот комитет, немаш право да зборуваш, и да си одиш. Па јас бев избркан од него со подршка на 

неговите, и тоа само што јас сум бил само Македонец...“. Па на Мане Јаковљевски му напишав за една ГРЕШКА: Овој 

напис бeше испратен: ЦРКОВНО- СЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО ЕДНО: ИСТОЧНО- РОМЕЈСКИ ЈАЗИК- згрешив, па го 

испратив другиот: ШТО СЕ РУСИТЕ ? САМО ИЛИРСКИ ЧЕДА СО МАКЕДОНСКИ ПРАВОСЛАВЕН ГРБ- 
ДВОГЛАВ ОРЕЛ И МАКЕДОНСКИОТ КОЊАНИК СВЕТИ ЃОРЃИЈА. На ФБ следеа слики со Љубчо 
Георгиевски и Доста Димовска. Па на 30.03.2015 го објавив последниот мој напис: НЕМАЛО ЕДЕН 

БУГАРСКИ НАРОД СО ЕДЕН ЈАЗИК ТУКУ ДВА БУГАРСКИ НАРОДИ СО ДВА ЈАЗИКА. Како што со мене 

завршило Македонско сонце, и со мене заврши Македонска нација. Јас не сум Словен, а само Македонец. 

Објавени написи во „Македонска нација“: До кога ќе се расправат Македонците дали имало 
Словени ?! Русите не биле Словени до 860; Анти...Венети...; Обединување на М. Б, С, ЦГ... 
Р..., Сумерите биле Белци...; Французите и Португалците биле одродени тн.Словени; 
Перун не бил словенски бог; Скотите и другите Европјани биле Македонци; Докази дека во 
Елада (тн.Грција) се говорел само наш или тн.словенски јазик; Скиптарскиот јазик 
лингвистичка лакрдија; Браќа македонци со исламска верописповед останете со горди 
македонци за навек- арбанскиот=тн.албански јазик е срамота за белците; Англискиот јазик- 
само едно: само јазичен рак; Тројца Македонци со четири книги за тн.Троја- тн.Троја била 
во Македонија;Бидејќи Српската црква не била канонска,излишни се разговорите меѓу МПЦ 
и СПЦ; Црковни народи на Цариградската и Охридскара црква, но не на Трновската и 
Пеќката црква, никако и никогаш на Атинската и Тиранската црква- такви никогаш немало; 
Елада ја создале само Европјаните. 


