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ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ- НАПИСИ ОД ФБ- СТРАНИЦИ. 
 
Од 02. јуни 2015 како 87 книга по ред е објавена мојата наведена книга, а е под број 60 во www.brigien.com. 
Во неа се најдуват моите написи објавени на страниците на ФБ, во која недостасуваат првите написи... Во 
написите се пренесени извадоци на сознанија од претходните 86 книги, а првата беше од 1998 година. 
 

Д-р Ристо Ивановски 

 
КОРУМПИРАНО ПРАВОСУДСТВО, АНТИДРЖАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО И 

НЕНАРОДЕН ПРАВОБРАБРАНИТЕЛ 

Како најдобар студент во одделот- сточарство на Земјоделско- шумарскиот 
факултет Скопје за неговите потреби бев испратен на дообразовање во Баварскиот 
завод за сточарство- Груб кај Минхен во Германија. Таму работев како научен со-

работник од 02.11.1972 до 02.11.1976, а докторирав исхрана на Универзитето за зе-
мјоделски науки во Виена- Австрија. Истиот ден се вратив назад, и се пријавив на 
факултет, од кој бев испратен на дошколување,а кој до денес нема сточарски кадар. 

На мое изненадување одма бев одбиен- факултетот бил во служба на вработените. 
И па се вработив во ЗИК „Пелагонија“- Битола... Следи во 1990 година да се 

пријавам на објавен конкурс за генерален директор на Комбинатот. Бидејќи кан-

дидат беше и функционер на ОК СКМ- Битола и бев член на ВМРО- ДПМНЕ и не-
јзин кандидат за пратеник на првите парламентарни избори, бев избркан од работа 
од 20.05.1991,а и ми се монтира судски маратонски процес. За доказ дека престано-

кот на работен однос беше монтиран еве ги доказите:јас одма протестирав до Прет-
седателот на Извршниот совет (Владата) на Р.Македонија, и беше задолжен Инспе-
кторатот за труд, кој утврдил дека нема докази и факти. Во судскиот процес имаше 
13 пресуди, од кои 7 беа против мене, а 6 за мене. Бидејќи јас останав без работен 

однос поднесов како прв од државата барање до Европскиот суд за човекови права 
во Стразбург.Бидејќи до 1997 година Р.Македонија не беше потписник, бев одбиен. 

Од 1990 година 16 пати се пријавував на објавени конкурси за македонските 
универзитети. Иако не беше дозволена, факултетите самоволно ги растураа објаве-
ните конкурси и си избираа свои интерни лица без објавени самостојни трудови, 

ниту учебник или било што... Така тие меѓусебно се унапредуваа, предлагаа и изби-

раа со сите звања до редовен професор, нанесувајќи им штета на македонското сто-

чарство и ветеринарство, и затоа сме на многу низок степен на развиток. Конечно 

решив да тужам... Како што во претходниот случај правосудството беше корумпи-

рано, обвинителството антидржавно и правобранителот ненароден, сé се повтори. 

За доказ дека сé се вршеше за лични цели, следат многу мои пријави за са-
моволија, грабежи... и уништување на многу човечки животи и нивни семејства. 
Дури масовно се труеше населението со жива преку исхрана на добитокот со запра-
шена пченка, зашто јас пријавив. Пак, јас бев поразен, а губитник беше само народ-

от кој редовно се труе преку сточни и земјоделски производи. Па за да заработи Ве-
тернарниот институт-Скопје ги вакцинира свињите против чума-штета за државата.  

Поради ваквата состојба го изгубив правото на вработување, и затоа немав 

ни 15 години работен стаж за пензија. Благодарение од стажот од Груб сум со пе-
нзија минимална и најниска од 42% која не ги покрива моите животни потреби. Јас 
имам објавено и 86 книги, за кои Р.Македонија нема дадено ни еден скршен денар, 

а и со навреди и понижување од МАНУ и Институтот за национална историја. Бла-
годарение на Германија мои книги се прифатени од Баварската државна библиоте-
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ка (кај мене е и книга и за претседателот Борис Трајковски), Европската библиоте-
ка (кај мене се скоро сите македонски академици и писатели) и Германската наци-

онална библиотека (од неа се прифатени 21 мои книги)- Р.Македонија сé само зло. 

Оваа е 88- ма моја објавена книга, а на www.brigien.com е како 61 книга.  
 

СВЕТИ ВЛАДИМИР НЕ БИЛ СРПСКИ СВЕТЕЦ ТУКУ САМО ЕДНО: РОМЕЕЦ И ТРИБАЛ- ТРАКИЕЦ 

Во TELEGRAF (rs), на 04. јуни 2015 беше објавен напис: SRPSKI SVETAC KOME SE MOLE ALBANCI: 

Srbi o njemu ništa ne znaju, a njegov praznik slavi cela Albanija! (FOTO) 

Svake godine na praznik svetog Jovana Vladimira, 4. juna po novom kalendaru, veliki broj vernika se 

okuplja kod manastira, kojeg Albanci kolokvijalno nazivaju Šin-Đon. Mole mu se i hrišćani i muslimani 

Sveti Vladimir, poznat i kao Sveti Jovan Vladimir i Sveti Vladimir Dukljanski, rođen je oko 990. godine. Bio 

je dukljanski knez, svetac, kanonizovan u okviru Srpske pravoslavne crkve. 

Vladimir je bio poznat kao pobožan, pravedan i miroljubiv vladar. Nije se uključivao u veliki rat, koji je kulminirao 

1014.godine vizantijskom pobedom nad Samuilom. 

Jovan Vladimir stupa na presto oko 1000. godine, nasledivši još u dečačkom uzrastu svog oca 

Petrislava. Njegov dvor se nalazio na brdu Kraljič kod sela Koštanjica blizu Skadarskog jezera, u predelu zvanom 

Krajina na jugoistoku Crne Gore. 

Bliske veze sa Vizantijom nisu pomogle knezu Vladimiru. Samuilo je napao njegovu zemlju 1009. ili 1010. godine. 

Vladimir se posle izvesnog vremena predao, što se u letopisu pripisuje njegovoj želji da izbavi svoj narod 

od gladi i mača. Odmah je poslat u zatvor u Prespu, prestonicu Samuilove države u zapadnoj Makedoniji. 

Vladimir se ubrzo oženio i živeo povučeno sa svojom ženom Kosarom u potpunoj svetosti i čednosti, ljubeći Boga i 

služeći mu i noću i danju. 

Vladimiru stiže zahtev 1015. godine da dođe na carski dvor u Prespu, ali Kosara odgovara muža od tog 

puta i sama odlazi tamo. Car je prima sa počastima i ponovo poziva kneza da dođe, šaljući mu zlatni krst na 

kome se zakleo da mu ništa nažao neće učiniti. 

Dva episkopa i jedan pustinjak došli su dukljanskom knezu, i predali mu drveni krst. Vladimir je poljubio krst, stavio 

u svoja nedra, i krenuo u Prespu. Čim je stigao tamo ušao je u jednu crkvu da se pomoli Bogu. Izašao je iz crkve 

držeći onaj drveni krst. 

Pred samim crkvenim vratima oborili su ga vojnici Vladislava i odrubili mu glavu. Bilo je to 4.juna 1016. 

godine. 

Motiv za ovo ubistvo nikad nije bio sasvim jasan. Sumnja se da je Vladislav bio obavešten da Vladimir želi da 

obnovi savezništvo Duklje sa Vizantijom, a to je bilo veoma nepovoljno za njega i zato je naredio njegovo ubistvo. 

Relikvija vezana za sveca je i krst za koji se veruje da ga je držao u rukama kada su ga pogubili. Taj krst se 

tradicionalno čuva u porodici Andrović iz Veljih Mikulića kod Bara. Svake godine na Trojičin dan iznosi se 

pred litijom na vrh planine Rumije. 

Sveti Jovan Vladimir se smatra nebeskim zaštitnikom grada Bara. 

Za njegov praznik ulicama Bara prolazi svečana litija uz crkvene zastave i ikone, slaveći sveca. Na centralnom 

gradskom trgu u Baru postavljena je 2001. godine bronzana skulptura Kralj Jovan Vladimir visoka 4 metra, rad 

akademskog vajara Nenada Šoškića. 

ako je Vladimir bio samo knez, naziva se kraljem u “Ljetopisu popa Dukljanina”, kao i u predanju naroda 

jugoistočne Crne Gore. 
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Od 1381. mošti su čuvane u Manastiru svetog Jovana Vladimira kod Elbasana, a od 1995. u pravoslavnoj sabornoj 

crkvi u Tirani. 

U Albaniji se ovaj svetac veoma poštuje i slavi gde se svake godine na njegovu slavu skuplja masa ljudi oko crkve 

gde se čuvaju njegove mošti. 

Svake godine na praznik svetog Jovana Vladimira, 4. juna po novom kalendaru, veliki broj vernika se 

okuplja kod manastira,  kojeg Albanci kolokvijalno nazivaju Šin-Đon. 

U jutro toga dana ćivot sa svečevim moštima se postavlja nasred crkve pod baldahin i otvara. Nakon jutarnje 

liturgije sveštenici obnose ćivot tri put oko crkve s pojanjem, dok ih okupljeni narod prati držeći zapaljene sveće u 

rukama. 

Ćivot se zatim postavlja pred crkvu da bi ga vernici celivali, pri čemu im se deli pamuk koji je držan u ćivotu od 

prošlogodišnjeg praznika. Brojne su priče o isceljenjima bolesnih, kako hrišćana tako i muslimana, nakon molitve 

kod svečevih moštiju“. 

Арбаните=тн.Албанци тврдат дека Свети Јован бил Албанец (Арбан= Скиптар= Тоска), а Србите само едно 

Србин. Ако тоа би било така, тоа никако не би било зло, Србите и Арбаните би биле еден и те ист народ. И  

ова не е грев, затоашто Балканот како генетско географско подрачје е премало денес да живеет мешанци: 

тн.словенски народи и тн.несловенски народи (Еладци, Арбани= Тоски и Власи)-Гегите се Азијати и се 90%. 

Овде е очевидна разликата: тн.Словени говорат со варварски= пелазгиски= тн.словенски= тн.Хомеров јазик 

на кој говорел и Платон, и тн.Несловени со туѓи и мешани јазици, кои никогаш не се говореле на Балканот. 

Бидејќи Арбанија и Скадар со Црна Гора биле под Охрид, следи не само Свети Владимир да бил чедо на 

наш Охрид, тоа биле и 100% Арбаните, а Скадар бил во Македонија, и Црногорците Македонци со црковно- 

словенскиот јазик кој бил само македонски од Солунско итн. Наспроти овој јазик бил оној во Цариградската 

патријаршија, кој бил само коине (тн.старогрчки), и тој бил само македонски од Александрија. Само од овој 

како реформиран произлегол еладскиот (тн.грчки) со употреба од 1868 година. Пак, српскиот јазик на Вук 

Караџиќ бил само падежен црковно- словенски јазик, кој произлегол од македонско коине. Па ова говори 

само едно- никогаш немало било какви народи. Следи погрешно е да се говори за српски и арбански народ. 

Што бил Владимир, зетот на цар Самуил за неговата ќерка Косара?Само едно: тој по мајка Ана бил Ромеец 

(Римјанин) и татко „Неман крал трибалски“. Што значи ова ? Тој бил само тн.Византиец и Трибал- Тракиец. 

Со поразот на Цар Самуил само Ромеец, и само припадник на Охридската архиепископија, ништо друго, и 

ништо инаку. Што ова значи ? Балканските народи се дело само на европските држави и тоа во последните 

векови кои го поделија едниот балкански народ тој меѓусебно да се истребува, а за поуспешно да истреби 

меѓу Врање и Шар Планина во 19 век султанот колонизирал еден милион Азијати (Черкези, Татари ...), кои 

денес се Албанци, и се борат само за исламска Велика Албанија до со Кавказка Албанија (Страбо).  

Дали некогагаш за ова ќе се свестат православните ? Ова никој не може да го предвиди, и никој не може да 

им помогне. До кога ваквата лудост ќе трае ? Се додека има српски и бугарски народ, а не македонски итн. 

Risto Ivanovski Бидејќи во Бугараши... од еден Србин се говори, Владинир бил само Србин, еве го мојот одговор: „Risto 
Ivanovski Se navede: "Bio je dukljanski knez, svetac, kanonizovan u okviru Srpske pravoslavne crkve". Sledi samo "kanonizovan 
u okviru Srpske pravoslavne crkve". Srpska pravoslavna crkva imalo samo so srpska drzava, i toa samo vo 19 vek- denes sme 
samo 21 vek.“ Значи, ништо не е спорно. 
 

ИЗГУБЕНАТА ФЛОТА НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ПРИСТИГНАЛА ВО АМЕРИКА 

Во Webtribune, а на 06.06.2015 објавен на ФБ- страниците, се говори за откритие во Америка: 

„Otkriven podzemni grad divova u Grand Kanjonu 

Neverovatna otkrića zahtevaju velike napore, a ponekad i puno sreće. Ako je verovati novinarstvu iz ranog 20. veka, 

sreća je imala ključnu ulogu u otkrivanju najčuvenijeg podzemnog grada divova 

Prema članku objavljenom u The Arizona Gazette 5. aprila 1909. godine, Grand Kanjon je nekada bio dom civilizacije čiji 

su pojedinci bili veličine kiklopa. 
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U članku se pominje otkriće ogromne podzemne citadele koju je pronašao istraživač G.E. Kinkejd splavareći rekom 

Kolorado. 

Važno je pomenuti da je Kinkejd čuveni arheolog i da dobija finansijsku podršku od Smitsonijan instituta. 

Ulaz u grad se nalazio na kraju tunela koji se prostire skoro 1,5 kilometar pod zemljom. 

„Prvo moram da naglasim da je do pećine gotovo nemoguće doći“, napisao je Kinkejd. „Ulaz se nalazi 450 metara niže od 

zida kanjona. Nalazi se na zemlji pod vlasništvom vlade i posetioci mogu da budu kažnjeni ako odu tamo“. 

„Ulaz u pećinu se nalazi iznad jednog dela koji zaklanja pogled iz pravca reke. Kada sam video tragove urezivanja na zidu 

unutrašnjosti, postao sam zainteresovan, repetirao sam pištolj i ušao unutra“. 

Na osnovu arhitekture se može zaključiti da su graditelji ovog podzemnog grada posedovali veoma napredne inženjerske 

veštine. 

Centralni deo podzemnog grada jeste ogromna odaja iz koje se hodnici prostiru radijalno na sve strane. Zidovi glavne 

komore su ukrašeni bakarnim oružjem i tablama prekrivenim hijeroglifima, pomalo sličnim onima u Egiptu. 

Drugo otkriće koje upućuje na vezu s Egiptom jesu mumificirana tela. 

Sve mumije su bile veće od 2,7 metara i sve su bile zamotane u tamno platno. Kinkejd je napisao da je uspravio jednu od 

njih i uslikao je uz baterijsku lampu, ali nije objavio tu fotografiju. 

Daljim istraživanjem je saznao ponešto o religiji divovskih stanovnika ovog grada: 

„Oko 30 metara od ulaza se nalazi hala u kojoj se nalazi idol sa prekrštenim nogama sa cvetom lotosa ili ljiljana u obe 

ruke. 

Crte lica su orijentalne, isto kao i urezi u pećini. Idol jako liči na Budu, ali naučnici nisu sigurni sa kojom religijom je 

povezan“... 

Од овој прв дел како извадок на наведениот напис се среќаваат познати поединости од трите стари 

континенти, во кои живееле белци, црнци, индијци и монголи. Кај сите крвната група 0 била првобитна. Па 

крвната група А била само поради зараза од чумата на говедото и грипот на свињата, кои како домашни 

животни биле одгледувани од белата раса, која опстојувала во Левантот за време на леденото доба со 

траење од 0,5 до 1,0 милион години. Од чумата на говедото се предизвикувала маласипаница и од грипот 

на свињата грип кај белците. Бидејќи од сипаницата на говедото, која кај белците предизвикала голема 

сипаница, која била смртоносна, како и птичјиот грип, двете не учествувале во мутирањето на крвната 

група А. Инаку монголските Индијанци имале ДНК блиска на ДНК на Кореа и Тајванд, а белците ја имале и 

крвната група А. Флотата на Александар Македонски однела во Америка многу култури и друго.  

Бидејќи белците го знаеле тн.Менделовото правило на наследување, иако белците биле само мажи, кои 

зеле монголки, тие си ја повратиле својата раса, па Кортес пиши белци. Потоа тие се покатоличиле итн. 

Жителите со крвната крупа 0 биле ловци и рибари, значи месојадци, а со крвната група А вегетеријанци. 

Ова било повод житариците и мешункастите растенија да им припаѓаат на белците. Ваков бил случајот и 

со пченката. За неа се говори, таа била од Америка, дури со наоди од 8.000 г.п.н.е. Бидејќи азиската крвна 

група В е стара од некаде 3500 г.п.н.е.  и таа не ја поднесува-ла пченката, поготово крвната група 0, се 

потврдува, Америка била генетско- географско подрачје кое не било за пченка, која се најдувала само во 

Западна Америка, откаде пристигнала изчезната флота на Александар Македонски. Авторите кои пишат за 

него наведуваат пченкови полиња, а пченката во 11 век била забележана во Далмација и Јужна Италија. 

Бидејќи Источна Америка немала пченка, каде стигнале Викинзите, таа не била донесена од Америка. Да 

не се изуми, методот на утврдената со С- 14 не е точен, за што се расправало во Упсала итн.. 

Токму и затоа, секаде каде што стигнала белата раса има градежи и пирамиди, а Монголите живееле во 

шатори. Во написот се наведија градежи, хиероглифи- египетски, балсамирање- египетско, дивови од 

нашата митологија...  Исто и тн.грчко писмо. Овде е битен и Буда. Тој не е претставен како Семирамида 
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(буф- таков бил и во Атина) туку само со бригиска симболика- со нозе и раце како гуштер. Не случајно, низ 

Азија се најдува бригиското дативно у: во Индија (Ману, Меру, Зебу...), во Кина Бату кан... и Јапонија аину.  

Бидејќи се говори за Семирамида од Месопотамија, а вадењето на срце е во врска со неа, што се среќава 
и во Америка, дури и богот Перун како Перу, очигледна е врската со старите континтненти Секаде, каде 
што стигнале белците, дувачките инстрименти (кавали...) и денес се таму итн.- темните раси такви немале. 

ЈАС СУМ ЛАИК ЗА КОМЈУТЕР, А НЕ ТВОРЕЦ НА КОМЈУТЕРСКИ ВИРУС-И 

Како Битолчанец- Баирчанец во ноќните часови си игравме со партална топка,  во маалата „Арапка чешма“, 
под една слаба сијалица. Често игравме котаре- со стапови удирајќи водевме метални кутии во централана 
дупка... Тогаш велевме, котарето... било македонско, а топката англиска. Подоцна научив, дека топка играл 
и нашиот Александар Македонски, што било пренесено и кај Маите во Мексико, Баските...и Англичаните. 

Како дете слушавме радио, а тоа беше марката Никола Тесла, чие потекло беше балканско. Па Балканот 
имал свои чеда, творци на се. Меѓутоа, ние не знаевме ниту за телевизор. Еден ден се случи, двајца наши 
Битолчани и Баирчани, првпат во Битола да гледаме телевизиска програма. Таа беше италијанската RAI за 
која во СФР Југославија на Пелистер имаше најстара телевизиска антена. Творци беа двајцата Стојановски 
- едниот Јонче, чија ќерка учеше со мојот постар брат и син со мене во нашето- баирското училиште „Тодор 
Ангеловски“ кој загинал во борба со булгарските окупатори. Телевизискиот прием беше во продавницата на 
„Технометал“, наспроти телевизиската работилиница со балкон кој на грбот на двајца беше крепен, Широк 
Сокак до старата Стокова куќа. Како што е обично, со италијанската телевизиска програма се заврши. Пак, 
ова не беше прв случај: СФР Југославија на Пелистер требаше да подигне олиписко село за Олимијата во 
Мексико. Каква случајност, врската со истата надморска висина со Мексико, а Македонците со своите Бриги  
трагале исти географски висини, а и повисоки: Пакистан, Тибет, Америка со својот Перу Перунски... 

Во Битола се сметаше со механички машини, вртејќи ја рачката со чија помош се подвжуваа запчаниците 
кои ги носеа броевите за собирање, вадење, множење и делење. Вакви имаше и во Пула, каде учев две 
години после 1960 година во 12- та класа поморска подофицерска школа- техничко (машински смер). А кога 
бев во Минхен- Германија, од 02.11.1972 на дообразовање, работевме со канонки. Бидејќи ние немавме 
никакви технички помагала, во пресметки бев побрз од во канонката да се внесат податоците и тие така 
соберат итн. Бидејќи подоцна и неа ја прифатив, сега не можам две бројки да помножам- самиот не си 
верувам. Мојата докторска работа се обработуваше во Баварското министерство за земјоделство, исхрана, 
шумарство иу водостопанство во Минхен, во близина на кралската резиденција- со нејзин ист нацрт е и она 
собранието во Елада, која била само македонска. Па и комјутерот бил македонски- Џон Винсен Атанасов. 

Јас својот докторат го обработував, датите на картиците од други беа дупчени...Следи јас ништо со него 
немав. Јас немав интернет се до 01.01.2014...Бидејќи пишев работи кои не се во согласност со на учењата 
на соседните држави, ми се закануваа со исклучување од фесбук..., дури бев исклучен. Па бев префрлен 
на Опера... Денес (09.06.2015) до 15,30 часот не бев дома. Кога го отворив фесбукот, ми се јавувале, дека 
јас сум внел вирус. Бидејќи јас се бавам со биолошки вештини, јас го познавам само биолошкиот вирус. 

САМО ПОРАДИ МЕНЕ ВИ Е ВНЕСЕН ВИРУСОТ- НА СИТЕ ВИ СЕ ИЗВИНУВАМ 

Како дете имав свој сосед млад Илинденец- Смилевчанец, кој за тоа добиваше смешен додаток, што не е 
предмет на написов. Јас него го прашував за Илинденското востание...Во петто одделение во баирското 
училиште „Тодор Ангеловски“ од Христо си го променав името во Ристо. Матичарот ме праша: Зошто Ицо 
го менуваш името ? Одговоров: Јас сум Словен, а не Грк или Влав- Власите беа гркомани. За овој потег се 
одлучив, затоашто тогаш дознав како на наша Македонка во Егејскиот дел на Македонија нејзиното дете и 
било загушено со нејзините тогаш извадени црева. Оттогаш Еладците (тн.Грци) не можам да ги замислам. 

Во школото имавме учител по историја, Благој Масларов, стар човек кој не се плашеше за својата слобода- 
потоа почина, и тој ни велеше: Деца ова не е македонска историја. Па македонска историја се Солунските 
Браќа и нивните ученици ! Ако некој за нив не знае, нема да премине ! Следи за Македонија имало борци. 

Се запишав во војната поморска техничка школа во Пула- Хрватска, каде бев цели две години, и тоа во 12- 
та класа. Тогаш сфатив дека Словените се најголема лага. Таму ние питомците се поделивме на две групи 
луѓе: Словени (Македонци, Црногорци и Срби) и Илири (Хрвати и Словенци). За ова ние разговаравме. Со 
тоа што Хрватите и Словенците не сакале да бидат Словени, сфатив дека Словените се најголема лага. И 
во поморските карти се гледаше дека тн.домовина на тн.Словени не била населена итн. 
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Се запишав Средно земјоделско школо- сточарство во Битола. Па продолжив сточарство на Земјоделско- 
шумарскиот факултет-Скопје и во БЛТ- Груб кај Минхен и докторирав во Виена на 04.04.1976. Со сточарска 
наука се убедив дека сите домашни животни во Европа биле балкански. Што ова значи ? Сите Европјани се 
со балканско потекло- преселени од и преку Балканот. Еве и други докази: бидејќи крвната група А, според 
П. Адамо, била стара од 15.000- 25.000 г.п.н.е., која била создадена само во Источното Средоземје, ако во 
Европа Европјаните би биле домородци, тие само со првобитната крвна група 0 95% би изумреле, како што 
било и со монголските Индијанци кои не ги познавале говедото и свињата од чија чума и грип се создадени 
малата сипаница и грип. Тие во Америка се населиле по лов на бизонот, кој и припаѓал на белата раса, и 
тоа според влакната, како спротивност на монголско- индијскиот бивол со ретки влакна како на слонот итн. 

Бидејќи јас не сум историчар, со говедото и коњот сум потврдил, никогаш немало било какви словенски 
инвазии, кои се 100% лага. Следи тн.словенски јазик бил тн.Хомеров (Пасоф 1815 и други) и тн.Платонов. 
А тн.старогрчки бил само Александријски Птоломејов јазик коине, со прв речник и граматика од 300 г.п.н.е. 

Бидејќи Балканот бил мало генетско- географско подрачје, на него не можеле да живеат различни народи- 
тн.Словени и тн.Не-словени. На првите јазикот им бил варварски= пелазгиски= тн.словенски, а на вторите 
мешани (повеќерасни) јазици. Дури кај скиптарскот јазик има татаро- турски зборови (Густав Мајер). 

Токму овие мои пишувања беа повод во 2014 година да бидам блокиран во ФБ, што е и во 2015 година, од 
денеска, настан што се случи вчера (09.06.2015), што го дознав вчера само после 15,30 часот. По ова моја 
пригода им се извинуван на сите оние пријатели кои само поради мене им биле создадени пречки во со 
нивниот ФБ- страница. Меѓутоа, ако јас бев кодош и изрод, тоа никогаш немаше да се случи- се извинувам. 

БИДЕЈЌИ  САМО СПОРЕД БУЛГАР ЦАР САМУИЛ БИЛ САМО БУЛГАРИН, И ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ, 
СОЗДАВАЧ НА ТЕМАТА БУЛГАРИЈА, БИ МОРАЛ ДА БИДЕ БУЛГАРИН ! КАДЕ СТЕ БУЛГАРИ ? НИКАДЕ ! 

Сведоци сме за подигнувањето на споменик на Цар Самуил во Скопје и Софија. Меѓутоа, никаде го нема 
споменикот на Василиј II Македонски. Зошто ? Затоашто за историчарите тој бил Грк, дури Булгароктонос 
со значење за нашите слепци во прав смисол „Булгароубиец“ ! Следи прашање: на кој јазик Булгароктонос 
означува Булгарубиец ? На ниеден јазик! Зошто ова е прифатено од булгарските и македонските автори ? 
Само поради едно и единствено- без булгар и грк не можело денес да постојат грчки и булграски народ-и. 
Зошто ? Па такви народи никогаш не постоеле, ниту некогаш ќе постојат. Па што тие биле ? Само црковни 
народи, и тоа двата само римски (ромејски) народи. Зошто ? Затоашто под ромејскиот цар, кој столувал во 
Цариград, директно под него биле двете цркви: народна Охридска архиепископија и царска Цариградска 
патријаршија. Пак, Трновската црква немала важност за со неа да се говори за било каков Трновски народ. 
Па кој бил доказот ? Поглаварот на Црквата не бил под царот на Цариград туку само под патријарјхот на 
Цариград. Па што ова значи ? Трновската црква не била самостојна, дури потчинета под туѓиот патријарх.  

За да се види важноста на македонската Павлова црква, која за време на Ромејот Јустинијан прераснала 
само како Јустинијана Прва, а потоа како Охридска архиепископија, е следниов доказ, за кого често меѓу 
Рим и Цариград се расправало. Следи канонски цркви биле само Павловата македонска црква и Петровата 
римска црква. Бидејќи Цариградската црква не била поврзана со апостол, таа не била апостолска црква. 
Таа била дело само на Јустинијан, кој насилнички неа ја создал, и таа токму и затоа била само царска. 

Затоа имало само две ромејски цркви: народната (булгарната) Охридска архиепископија, според поимот 
булгар= волгар= волг ар: волг= волк= Volk= фолк= полка до полка или Бург-ас од бург= булг итн. Па царска 
била само Цариградската патријаршија. Во втората службен јазик бил коине (тн.старогрчки) Александријски 
Птоломејов јазик, а него христијански јазик го направил Апостол Павле. Ова било само поради тоа што тој 
коине го познавал, кој бил службен и трговски јазик во Западна Азија. Тој не го познавал службениот јазик 
во Атина, кој бил јонскиот со писмо од Милет, кој како службен јазик во македонскиот царски двор го внел 
Филип Македонски. Со ова се потврдува, во Атина и Пела народен јазик бил само варварски= пелазгиски= 
тн.словенски јазик. Токму на тој јазик булгар означувал народ, а октонос од октон=окто он. Токму тоа окто 
до денес означува само окто, а окото може само да се окати. Следи окто окати, Водоча, Слепче итн. Со 
наводот се потврдува, на македонската династија мајчин и татков јазик и бил само тн.словенски јазик. Ако 
Василиј II Македонски би бил „булгароубиец“, истото би морало да означува и „русоубиец“. Зошто ? Па и на 
Русите како повеќебожци- неверници им се окатувале очите, а неверници биле богомилите на Цар Самуил.   

Во прилог се наведува и доказот за јазикот во Платоновата академија. Бидејќи Платон творел само на еден 
пелазгиски јазик, кој бил само тн.словенски, во Платоновата академија се предавало само на варварскиот= 
пелазгискиот јазик. Бидејќи во 6 век Атињаните не го прифаќале христијанскиот јазик коине, Платоновата 
академија си го задржала јонскиот јазик. Со затворањето на Платоновата академија во 529 година, коине 
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како христијански јазик го внел само Јустинијан. Бидејќи Платонците биле Повеќебожци, тие биле Хелени. 
Истото се случило и со Русите. Бидејќи Русите биле Повеќебожци, тие биле наречени само едно: Хелени. 

Објаснувајќи го јазикот на Ромејците и името Ромејец (Римјанин), Булгар, Грк- припадник на Царигрдската 
патријашија, може да се премине на Цар Самуил, на кого од македонската династија неговиот татко бил 
поставен за гувернер во Македонија. Што ова говори ? Тој како таков морал да биде Ромеец и Македонец. 
Бидејќи тој му припаѓал само на народната (булгарната) Охридска архиепископија, тој можел да биде само 
булгар. Следи тој бил по род булгар, ама само Ромеец, кој се борел само против македонската династија 
која неговиот татко го поставила за намесник во Македонија. Па што ова говори ? Василиј II Македонски и 
Самуил биле само едно: само Ромејци (Римјани). Ромеи биле сите припадници на православното римско 
царство, кое го водела македонската династија. Да не се изуми, имало и македонска ренесанса. А таа во 
Италија станала и италијанска. И конечно, што било Источното Римско Царство ? Само возобновување на 
македонското царство, а во тоа царство целиот полуостров бил само македонски. Неговоро име се менало 
само со Цојне (1808) кога тој го внел поимот балкански. Бидејќи дури Белград и Смедерево се најдувале во 
Македонија, а грбот на Бранковичи бил македонски лав, кој подоцна бил заменет со православниот грб на 
источното римско царство двоглав орел, Балканот= Македонија 100% биле македонски под цариградскиот 
цар, кој бил надлежен врз православието на целиот Балкан, што важело и за Далмација со глаголицата. 

Бидејќи православното источно царство било во судир со Персијците и исламот на Арапите, цариградскиот 
цар ја водел православната војска во борба протов Персијците и арапскиот ислам. Борбите биле успешни- 
царевите го совладале исламот на Арапите. Ама тој продрел во Персија. И токму затоа само со Персија и 
нејзиниот ислам подоцна се појавиле Османите, кои биле на просторите на Фригија, а Фригите биле само 
наследници на Бригите. Османите биле Македонци Комнени, што го признал и Мехмед II. Следи наведето 
говори, немало етнички турски народ туку само верски исламски, а православниот народ бил само еден. 

Кога увидел Самуил дека царот бил зафатен во судир со истокот, тој во борба за власт ја присвоил нашата 
Охридска архиепископија и сакал да биде прогласен за крал. Тоа го направил со помош на ненадлежниот 
папа во православието. Тој за да постане цар, архиепископијата ја воздигнал во патријаршија, а царската 
круна му ја доделил папата, гробарот на православието. Бидејќи православен цар бил еден со една своја 
патријаршија, тој го соборил богомилскиот и ватиканскиот охридски цар со својот охридски патријарх, тој 
останал понатаму надлежен во православието, а во борба проти Ватикан. Што направил царот ? Црквата 
тој не ја ставил под цариградскиот патријарх, како што било со Трновската црква, туку директно само под 
него. Па што значи ова ? Само едно- за Василиј II Македонски имало само македонска апостолска павлова 
црква, која прераснала во Јустинијана Прва,и конечно Охридска архиепископија. Бидејќи тој бил Македонец 
а македонската династија го задолжила Македонецот Константин Филозоф да го реформира коине, јазикот 
останал ист. Не само тоа, Василиј II Македонски во Охридската архиепископија ништо не променал итн. 

Па против кој се борел Самуил ?Тој не се борел против Гркот Василиj II Македонски, затоашто тогаш името 
Грци се уште не било во употреба. Тоа име почнало да се употребува само со Франкот Отон I кој бил цар 
на католицизмот. Следи имало преписки меѓу Отон I и македонската династија, која владеела со во Јужна 
Италија. Отон од Македонците барал тие да ја ослободат Јужна Италија, и тие биле наречени Греики= греи 
ки, а до денес греи= греј означува дојди. Па Македонците биле наречени само Дојденци во Јужна Италија. 

Па Цар Самуил се борел само против Василиј II Македонски со неговата царска цариградска патријаршија. 
Зошто ? Затоашто во негово време немало друг цар со своја патријаршија, а Трновската била на најниско 
равниште под својот цариградски патријарх. Следи немало никогаш тн.булгарски цар со патријаршија чиј 
патријарх би бил под него. Ова говори, трновското 100% било потчинето под цариградскиот патријарх, кој 
бил под цариградскиот цар. Или инаку кажано, Самуил бил окупатор на православните простори на онаа 
Трновска црква која била само под цариградскиот патријарх. Бидејќи тогаш се уште Пеќката црква била под 
Охридската црква, која била под царот од Цариград, Самуил се борел само против цариградскиот цар. Да 
се потсетиме, внукот на Цар Самуил Петар Делјан во Белград бил прогласен за цар. Па каде биле Србите 
? Никаде ! И конечно, Самуил се борел против цариградскиот цар и во Далмација. Дали има некој важен 
доказ ? Најглавниот- цариградскиот цар во 1060 година на папата му дозволил во Далмација да има свое 
влијание, но не таа да биде и негова. 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. Токму македонскиот лав и брзјачкиот јарец- богот Арес (аре- Охрид и але-Битола) станале европски. 

Се говори, Цар Самуил со своите внуци бил булгарин по род, и тоа само поради поимот булгар. За да се 
потврди дека од општи поими (грк, булгар, србин, арбан, влах...) не произлегуваат етнички народи, еве го 
доказот: Василиј Втори Македонски создал македонска тема Булгарија со центар Скопје, а во Подунавјето 
создал теми Паристрион и Пардунавон. Бидејќи тој создал тема Булгарија и тоа со центар во Скопје, тој би 
морал да биде само булгарин, дури и по род булгарин, според плочата од Битола, под која била и Атина. 



 10 

Е кутри Булгари, до кога од општи поими ќе создавате ваш народ, иако Булгарска егзархија било дело не 
на Булгари туку на султанот за меѓусебно да се убиваат православните како Грци и Булгари, а булгарска 
држава во 1908 година не била дело на Булгари туку на вилаетот Битола со бунотот на турската војска. 

Од наведеното се заклучува, ништо немало булгарско, а цар Самуил бил само Ромеец а и Македонец- 
неговиот татко бил поставен за намесник во Македонија од македонската династија, а во неа припаѓал 
Василиј II Македонски под кого 100% биле тн.булгарски простори се до поразот од Османите- Македонците. 

НА КОЈ ЈАЗИК ГОВОРЕЛЕ ФРАНКИТЕ ВО 15 ВЕК Н.Е. ? САМО ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ! ПА ДАЛИ 
ДЕНЕС ИМА ДОКАЗ ДЕКА ФРАНЦУЗИТЕ, ПОРТУГАЛЦИТЕ...БИЛЕ ТН.СЛОВЕНИ ? ДА ! СИТЕ ТИЕ ДЕНЕС 
ГО ИМААТ ТН.СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ КАКО ШТО ГО ИМААТ РОМАНЦИТЕ, ВЛАСИТЕ И АРБАНИТЕ. 

Македонската династија го задолжила Македонецот Константин Филозоф, тој да го реформира коине. Што 
тој направил ? Истото што го направиле Птоломејците во Египет, од староегипетски без семитски зборови 
до пелазгиски= тн.словенски јазик на кого говореле фараоните. Па пелазгиски јазик бил на белата раса, 
која стигнала во Јапонија, а Јапонците ја имаат крвната група А на белата раса 38%, со ген прилив 40%. До 
таму е однесено дативното бригиско у на белата раса аину со влакна: в + л + к + аину = влакину-влаи=влаји 

На 11.06.2015 прочитав ФБ напис за Библијата преведена од Македонецот Методиј. Еден дел гласи вака: 

„Всъщност, става въпрос за разновидност на евангелието, направена за улеснение на свещеника. Тя се нарича Апракос и 
съдържа откъси, които се четат на съответния празник, съобразно православния обред. Останалите 62 страници са 
изписани на т.нар. хърватска (ъглеста) глаголица, като съдържат апостолски послания и празнични паремии по 
католическия ритуал. Някои специалисти смятат, че е написана през 1395 г. от монасите на Емауския манастир в Прага, 
които са датирали глаголическия текст. Според легендата церемонията по коронацията на френските крале става в 
катедралата "Нотр Дам" в град Реймс, защото там меровингският крал Кловис е приел християнската вяра още през 496 
г. Смята се, че първият френски владетел, заклел се в българското евангелие при коронацията си през 1574 г., е Анри III. 
Той е последният монарх от династията Валоа. Наследилият го знаменит владетел Анри IV, положил началото на нова 
могъща династия, първият Бурбон на френския трон, обаче пропуснал клетвата пред евангелието, защото е коронясан в 
Шартр. Смята се, че всичките му наследници с името Луи, сред които Кралят-слънце и обезглавеният по време на 
Революцията Луи ХVI, са се заклевали, слагайки ръка върху свещената книга, след което ги помазвали с мляко и мед и ги 
увенчавали с короната. След реставрацията на Бурбоните, последният коронясан пред Реймското евангелие през 1824 г. 
е Шарл Х, който се пада прадядо на нашия последен цар и бивш премиер Симеон Сакскобургготски, издънка на 
Бурбоните по майчина линия. Има три основни версии за произхода на евангелието, на които ще се спрем по-долу. Ще си 
позволим да загатнем и четвъртата възможна. Да се върнем на  

първия френски владетел, коленичил пред Реймското евангелие 

Това е Анри III, за когото вече стана дума. Неговата майка е прочутата кралица Катерина Медичи Съпруга на Анри II, 
майка на последните трима крале от династията Валоа, на една кралица на Франция и една на Испания, тя е смятана и 
за един от големите политици на времето си. И подозирана в отровителство, разбира се. Самата Катерина е правнучка 
на първия фактически владетел на Флоренция от рода на Медичите Козимо Старши, известен като един от основните 
подбудители и двигатели на Ренесанса, покровител на литературата, изкуствата, просветен мъж, хвърлил луди пари за 
откриване и превеждане на творбите на древните мъдреци. Той е човекът, създал двореца галерия "Уфици", новата 
Платонова академия, като е назначил гениалния философ-полиглот Марсилио Фичино за неин ръководител и му 
възложил да преведе събраните от хората му трудове на Платон, Плотин, Порфирий, Дионисий Ареопагит, Прокъл. Днес 
тези преводи са също класика и се ценят наравно с оригиналите. Той подпомагал всячески и прочути хора на изкуството, 
като Фра Анджелико, Фра Филипо Липи и Донатело. От историята се знае, че Козимо Старши е изпратил в българска 
Македония, според тогавашните представи - земите около Филипопол, днешен Пловдив, емисари, които да купуват стари 
книги. Оттам му донесли множество безценни ръкописи, знае се, че сред тях са и т.нар. "Химни на Орфей", четири 
теогонични орфически песни, създадени в древните времена на тракийските мистерии, чиито текстове са запазени 
частично в старогръцки преводи. Какво по-естествено от това т.нар. Реймско евангелие, написано на старобългарски 
език, също да е донесено в резултат на тази експедиция, а правнучката Катерина Медичи да го е взела със себе си във 
Франция заедно с други дарове за Църквата, които носи, когато пристига за сватбата си с Орлеанския херцог, който по-
късно става крал на Франция под името Анри II. В самата Реймска катедрала дълго време смятали, че разкошното 
евангелие е написано на някакъв мистериозен свещен език. Говорели, че е гръцки, сирийски, индийски и дори етиопски.    
 Загадката разрешава руският император Петър Велики 

Колкото и невероятно да звучи, именно Петър I разкрива тайната, без никакво усилие. През 1717 г., когато всъщност е 
още само московски цар, той гостува във Франция, а на 27 юни посещава Реймс. В катедралата му показват безценната 
книга, за да се похвалят с нея, да смаят царя, защото тя е наистина забележителна с изкусната си изработка. 
Подвързана е със скъпа червена кожа, инкрустирана със злато и седеф, в ъглите върху най-фин емайл изящно са 
изобразени четиримата евангелисти. Рисунките в нея също са изумителни. Поставяли евангелието на трона в църквата, 
както е в православието, защото се смятало, че така в храма присъства сам Христос. Цар Петър поема книгата с 
благоговение, разтваря я, усмихва се, след което започва да чете на глас един текст от първата част на ръкописа - тази 
на кирилица. Не ще да му е било трудно, защото в руските църкви, както по негово време, така и днес, се служи именно 
на старобългарски език, който е формирал и огромната част от речниковия фонд на руския. След години - на 18 юни 1726 
г. - и неговият вицеканцлер посещава Реймската катедрала, за да докосне евангелието. Той дори превежда няколко 
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страници на френски по молба на домакините. С втората част видял зор. Признал, че книгата съдържа църковни 
текстове, писани на славянско древно писмо, което не разбира добре. През Френската революция ценният обков е 
отмъкнат, но евангелието е запазено. Император Наполеон Бонапарт заповядва да го приберат в трезора на градската 
библиотека, в раздела за стари ръкописи, където се пази и днес под номер 255. Твърди се, че евангелието е изнесено 
през 1469 г. от вече падналия под турска власт Константинопол от византийския книжовник Михаил Палеокапа. Според 
Архиепископията на Реймс, то е дарено на катедралата от архиепископ Шарл де Лорен на Великден 1574 г., който го 
купил по време на участието си в Църковния събор в Тренто, Италия, заседавал между 1545 и 1563 г. Една от версиите е, 
че Реймското евангелие пристига във Франция още през 1051 г. заедно с принцеса Анна, дъщерята на великия княз на 
Киевска Рус Ярослав Мъдри, която минава под венчилото с френския крал Анри I. Тази теория обаче се позовава на 
редица неверни факти.   
Светослав Пинтев“. 

Самуил со еден свој брат, непознат кој, со Франкот Отон I  говорел на склавински= тн.словенски јазики. На 
таков склавински јазик кој се говорел во околните склавини на темата Солун, и на тој Солунски говор бил 
јазикот на кој Библијата ја превел Методиј. Неа на склавинскиот јазик ја разбирале во Моравија, а неа и 
била сосед Франкија, а според франковиот хроничар Фредегар (7 век), Франките и Македонците биле еден 
те ист народ- со исто потекло, Тројанско од Пријам. Според други, дури од со Александар Македонски итн. 

Па од кога имало Франков јазик ? Бидејќи Франките не го разбирале латинскиот, „копија“ на коине и тоа 
само од Греикот Лив Андроник (240 г.п.н.е.), а подоцна биле внесени уште околу 10.000 коински зборови, за 
кои се говори за грчко и латинско потекло, бил направен вулгарен (народен) латински,кој бил само Франков 
јазик. Овој бил само католички, како што бил латинскиот. Следи Србинот Лутер создал протестантски јазик, 
а со него Германците ги обединал Србинот Бизмарк. Неговиот јазик бил ист како оној на Петар Велики.  

Конечен доказ: во латинскиот јазик го нема (само) тн.словенски темен вокал, а тој постои во сите јазици во 
Франција... португалскиот, романскиот, влашкиот и арбанскиот. Па тие јазици биле одродени тн.словенски. 

БИДЕЈЌИ ИЛИРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО ТН.СЛОВЕНСКИ, А АЛБАНСКИОТ Е И МОНГОЛСКИ, СТОП СО 
МОНГОЛИЗИРАЊЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ СО ИСЛАМСКА ВЕРОПИСПОВЕД ВО Р.МАКЕДОНИЈА ИТН. ! 

Албанците говорат дека Албанците биле Илири, а Македонците Словени. Па ова е повод Албанците да се 
гласноговорници против Македонците, и тоа со јавните истапи..., Македонците како Словени да си одат од 
Македонија, оти таа им припаѓала само на илирските Албанци. При тоа тие не кажуваат за какви Албанци 
се говори, за оние кавказките на Страбо, или оние во Арбанија која отсекогаш била само под Охридската 
црква. Следи каквазки Албанци во 19 век меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани околу 1 милион, 
воглавно Черкези, Татари... со антрополошки одлики како на Монголи...Овие со Арбаните не се разбираат. 

Бидејќи се говори за азиски Албанци- Арнаути= Геги кои вон Арбанија се 90% и европски Албанци- Тоски= 
Скиптари 10%, кои како еден народ само во Југославија ги обединил католикот и масонот Ј. Б. Тито, кој со 
потекло по еден родител бил Хрват и мајка Словенец, значи, само Илир, како дело и на авторите од ...15, 
16... век, и Виенската канцеларија со илирската провинција на Напалеон Бонапарта, за Илирите се говори. 

Овде се прашува: кој бил најстар автор кој го употребувал поимот Илир ? Па тој бил киевскиот свештеник 
Нестор (11- 12 век), кој запишал, Русите потекнале од Илирик. Илири биле покрај Хрватите и Словенците и 
Русите. Следи М.Барлети (16 век), во својата книга „Скендербег“ запишал, Илирик бил северно од реката 
Дрим, а јужно од неа Епир. Според него, Илири биле покрај наведените и Црногорците. Што ова говори ? 
Според него, Албанците, л=р, биле Епирци, според македонскиот крал Пир, а името Епир го внел Нерон. 
Следи Пир да е претставен како бригискиот бог Арес- јарец со рогови на јарец. Токму истот важело и за 
тн.Скендербег (Георг Кастриот), ама и него го родила змија, исто така змијата била бригиска-куќно животно. 

Историски Епир отсекогаш бил бригиски и македонски, како што бил и Ѓорѓи Кастриот, со имот на Комнени, 
кои биле Македонци. Не случајно, Франсоа Пуквил напишал, тој бил Македонец. Следи ништо кавказко. А и 
затоа Арбаните во својот нов јазик, само после 1767 година, кога султанот ја укинал Охридската црква, ги 
имаат сите бригиски гласови, бригиското дативно у во презимињата..., илирски= тн.словенски темен вокал, 
дури и гласови од Вук Караџиќ. Бидејќи тој живеел само во 19 век, арбанскиот јазик е најнов. Токму ова го 
потврдуваат мноштво автори. Еве некои: Ами Буе...Филип Јаков Фалмерајер...Енциклопедија „Ларус“ итн. 

Бидејќи тој бил нов и непознат јазик се до 1767 година, арбанскиот јазик не бил јазик на еден народ Илири= 
тн.Словени, туку на четири народи. Според Густав Мајер, албанскиот јазик содржел зборови на грчкиот, 
романскиот, словенскиот и татаро- турскиот јазик. Па овој мешан е изолиран јазик немал и врска со Европа. 

Токму со овој јазик им се и монголизира јазикот на Македонците со исламска вероисповед, чиј јазик наш е 
најизворен, најчист... илирски= тн.словенски, пелазгиски јазик, јазик на белата раса, гордост на Белците. 
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Наведеното говори, овој мешан и монголски јазик итно мора да се забрани не само во тн.словенски држави 
и во Арбанија, каде со генерации се монголизираат чедата на белата раса. Нивното и монголизирање е од 
1924 година, кога во Арбанија први школи на таков јазик подигнале католичка Австрија и Италија. Меѓутоа, 
во Арбанија во 1913 година Албанците немале национално чуство (Вилкинсон). 

Бидејќи арбански јазик немало се до 1767 година, Арбаните во 1913 година немале национално чуство и до 
1924 година немало арбанска школа за тој нов јазик, 100% дела на Виена и Рим, стоп за овој јазик, кој врши 
одродување на чедата на белата раса, Пелазги (Херодот, Тукидид, Платон...) и наш илирски=тн.словенски 
јазик (Орбини, 1601). Па со овој нов непознат дури мешан јазик и со монголски зборови мора да се заврши. 

НАЈИТНО СОЗДАВАЊЕ НА ГРАЃАНСКА ИНЦИЈАТИВА ЗА ДА СЕ БОРИ ЗА ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ 
КОИ НА АЛБАНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА ИМ СЕ ЗАЛОЖНИЦИ, А ВО АЛБАНИЈА САМО ВО РОПСТВО, 
ШТО ДУРИ И СО ОД НАТОВСКОТО КОСОВО ВЕЌЕ СЕ ДОЖИВУВА ВО КОСОВО И ВО Р.МАКЕДОНИЈА. 

Нападот е најголема одбрана: Македонците немаат своја граѓанска инцијатива која ќе ја шири вистината 
дека во Албанци се пресметуваат и оние кои во 19 век од околу 1 (еден) милион колонизирани Азијати меѓу 
Врање и Шар Планина со своите наследници како Геги, а Гегите вон Албанија се мнозинство- 90%, како и 
дека Албанците се 100% само муслимански= турски колонисти на кои им следат само граѓанските права, а 
никако и никакви некои национални права-  тие веќе општините ги освојуваат. Ова го нема нигде во Светот. 
Следи итно мора да се бара реципрочност за се за во Албанија и Косово за Македонците на тие простори, 
кои немаат никакви граѓански права, како и за признавањете на уставното име на нашата Р.Македонија...  

Бидејќи скиптарскиот јазик е само малцински јазик само на 10% Албанци, таквиот јазик не смее да биде 
заеднички албански јазик. За наведеното Граѓанската инцијатива треба да се протестира пред Албанската 
и другите амбасади, а воглавно пред Турската амбасада за Турција да си ги земе Муслиманите= Турците 
во азиската Турција кои таа ги колонизирала итн. Само да не се изуми, Албанците (Геги и Тоски) само како 
Турци=Муслимани се селеле во Турција. Ова било само поради тоа што тие никогаш немале национално 
чуство, и денес нивните заложби биле и останале само за исламска Велика Албанија. Па еве го и доказот: 
ниеден албански одборник, пратеник, министер, заменик министер ...директор или било што друго никако 
не е христијанин, не дај боже православен, а Балканот бил најправославен. 

Па се ова ќе биде во полза на македонски одговор против заканите на Еди Рама..и рамковиот договор- овој 
до денес останал само расистичко- фашизоиден само на расисти и фашисти, а такви го владеат Светот. 
Тие се создавачи на исламска Велика Албанија на најправославни простори, што го води Ватикан без свој 
прекин од 1071 година. Па центар на се останала Албанија со своето Косово- центар за дрога, криминал... 
вадење и продавање на православни органи... Албанските договори и насилија почнуваат од пред џамија. 

Што ова говори ? Македонците на мирен начин мора да го рушат митот на Албанците, кои биле и ќе бидат 
само дворасно- двоконтинентален исламски= турски тн.народ. За ова не се свесни Албанците- христијани. 

БИДЕЈЌИ РИМЈАНИТЕ ПРВИОТ ВЕК НОВА ЕРА ГОВОРЕЛЕ САМО ВАРВАРСКИ И ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК = 

ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК И ЈА ВЛАДЕЕЛЕ ЕВРОПА, 100% ЕВРОПЈАНИ ГОВОРЕЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 

Европјаните пишат само дека со латинскиот јазик низ Европа имало латинизирање. Што значи да се говори 
латинизирање на просторите вон Италија за која редовно се пиши, во неа латинскиот бил јазик не само на 
Латините туку тој бил јазик на цела Италија ? Па како можело во Италија да се врши латинизирање кога во 
Италија народен јазик бил само варварски= пелазгиски= тн. Хомеров= тн.Платонов= тн.словенски јазик. Па 
кои живееле во Италија ? Само еден те ист народ, историски познат како венетски и илирски, а венетски и 
илирски биле само тн.словенски. Ова се потврдува и со Етрурците, создавачи на Рим, кои биле само едно- 
Пелазги, чиј јазик бил само пелзгиски ! Следи Етрурците пишеле со руни (рецки), а и Русите биле Рецкари 
(Рунари) во кои имало и Кирилични слова. Дури Русите и Етрурците како Венети го имале тн.словенски бог 
Перун, кој во антиката бил во употреба на северните простори во Мала Азија итн- следи од Перунј до Перу. 

Дали може да се докаже, дека Етрурците биле само Пелазги= тн.Словени ? Тоа се потврдува одма и тоа и 
индиректно. Бидејќи денес најброен народ во Европа биле-останале тн.Словени, како и соседи на северна 
Италија, за споредување на јазикот на Етрурците мора да се врши и со тн.словенски јазици, а најповеќе со  
говорите во Словенија и Хрватска. Меѓутоа, тоа не е така. Зошто ? Затоашто против тн.словенски јазици со 
векови има заговор. Како ова се објаснува ? Едноставно- јазикот на Етрурците се споредува со јазици и на 
Црнци и Монголи, а никако со тн.словенски јазици. Еве и следен доказ: германските автори Венетите не ги 
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прифаќаат како Словени, затоашто германските простори биле венетски со венетски руни во кои имало и 
Кирилични слова. Што тие пишат ? Германите руните ги презеле од Етрурците. Пак, Герман бил само тн. 
словенски бог, а deutsch е според деут= теут- Теута, а германска... и англиска култура била илирската. 

Бидејќи ваква била состојбата, Македонците и Еладците говореле еден ист пелазгиски јазик, само со свои 
говорни разлики. За да се потврди дека Европејците биле и останале само големи лажговци, тие го кријат 
еден најпрочуен јазичар кој живеел во 1 век нова ера во Рим. Кој бил тој ? Само Дионисиј Халикарнишки ! 
Што од него кријат Европјаните кои во вториот милениум во новата ера биле канибалисти ? Го кријат тоа 
што тој напишал неколку реченици, за јазикот со кој Римјаните говореле во 1 век н.е.. Па каков јазик тие 
говореле ? Само како јазикот во Елада и Македонија ! Кој бил тој ? Само варварски и пелазгиски ! Па што 
бил латински јазик ? Само ненароден мртов-денес ! Кој него го создал ? Дали тоа бил Римјанин ? Бидејќи 
Римјаните биле назадни, латински бил дело на Греикот (Гркот) Лив Андроник, и тоа во 240 г.п.н.е. Па како 
тој настанал ? Само како „копија“ на коине кој бил Александријски Птоломејов јазик- и само од 300 г.п.н.е. 
Бидејќи латинскиот бил беден со зборови, во него се внесени уште околу 10.000 коински зборови. Токму и 
за нив се говори за коинско (тн.грчко) и латинско потекло. Конечно, во 15 век пребегнатите научници од 
Цариград... латинскиот го доразвиваат. Со ова се потврдува, латинскиот бил само едно: вулгарен коине. 

Бидејќи коине и латински не била народни, нив народот не ги разбирал. Следи да се прават вулгарно, в=б, 
(народно) латински. Таков бил и Франковиот јазик. Тој го заменил католичкиот латински јазик. Бидејќи се 
појавил и протестантки христијански правец, Србинот Лутер создал и протестантски јазик. Токму со него ги 
обединал Германците и католици Србинот Бизмарк, а Бизмарк со Петар Велики говореле на венетски јазик.  

Како еден доказ дека Европјаните биле 100% одродени Пелазги= тн.Словени е пелазгискиот= тн.словенски 
темен вокал кој го нема во латинскиот јазик. Темен вокал денес се употребува во Франковиот (француски) 
јазик, а во Франција Французи се околу 50%. Следи и во другите француски јазици има темен вокал. Дури и 
во оној- поругалскиот кој се употребува во Бразилија. Ама и романскиот. За него пиши Вотсон. Според него, 
романскиот јазик бил само латинизиран словенски јазик. Па тој бил само вулгарен латински. Темниот вокал 
постои и во влашкиот и арбанскиот. Денес постојат само неодродени тн.Словени и одродени тн.Несловени. 

Skorpija Ceca Bas mi e drago sto se osvrnavte na jazikot bidejki vo posledno vreme tokmu ova mi se vrtese vo glavata kako 

zboruvale Evropjanite... 

Mirko Tomovski Со сета почит кон Вас Г-не Иваноски, но тој таканаречен „Словенски јазик“ е Македонски и секое 

искривување на вистината е зло за нас Македонците. Ве разбирам, Вие го цитирате како „така наречен“ но нели 

„Словените дошеле“ во VI век од каде таков јазикво I век? Многу ми смета наименувањето „Словени“ бидејќи се работи за 

СЛАВЈАНИ народи кои припаѓаат на една јазична група, а не на една етничка припадност како што се сака да се прикаже. 

Имајте убави мигови!!! 

Risto Ivanovski Секој оној кој пронајде материјален доказ за преселби на било каков словенски народ северно од реката 

Дунав на Балканот итно нека ја добие Нобеловата награда и било која друга. Токму и затоа следи само варварски= 

пелазгиски= тн.словенски јазик. 

Mirko Tomovski Сосема сте во право Г-не Ивановски, но ана „словенски ми го пара погледот, ме растревожува зашто 

знам дека е туѓо, наметнато, понижувачко... 

Risto Ivanovski Областит=Склавините се само тн.Словени, а Словенство е само писменост според слово, имало Божјо 

Слово и Логос= Реч= Слово. Следи Русите до 860 година никогаш не се изјаснале за Словени, а 860 година за прв пат 

тие се изјаснале за Словени (Фотиос). Тоа било само по преземање на коинското слово од Македонците (Константин и 

Методиј), кои во Русија биле во тајна мисија да го шират христијанството со христијанскиот јазик коине од времето на 

Апостол Павле. 

Mirko Tomovski Колку што јас сум упатен и кај Русите и кај Украинците се користи наименувањето „Славјани“ а не 

„Словени“. 

БИДЕЈЌИ ЕТНИЧКИ БУЛГАРСКИ НАРОД НИКОГАШ НЕМАЛО, ...ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ СО ВАНЧО 
МИХАЈЛОВ И ДРУГИ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ САМО ЦРКОВЕН НАРОД БУЛГАРИ И ЗА ТОА СЕ БОРЕЛЕ 

Во источното Римско Царство имало само две цркви. Тоа биле само Македонската Павлова црква, која за 
време на Римјанинот со потекло од скопско Јустинијан прераснала во Јустинијана Прва. На оваа и бил 
основоположник апостол Павле, како спротивност на Римската црква со основоположник апостол Петар.  
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Бидејќи на римскиот=ромејскиот цар Јустинијан му била потребна и царска црква, тој насилнички ја создал 
Цариградската патријаршија. Бидејќи неа не и бил основоположник апостол, таа црква Рим никогаш и не ја 
признал. Следи меѓу Цариград и Рим само за неа имало судири, што никогаш не се случило за Павловата 
црква.  Оваа како македонска прераснала во Охридска архиепископија. Охридската со цариградската цркви 
биле директно под царот, кој столувал во Цариград. Судир се појавил само меѓу цариградскиот цар Васил II 
Македонски и Самуил синот на македонскиот намесник назначен од македонската династија, како што бил 
и Василиј II Македонски. Судирот бил само затоашто Самуил во соработка со папата, кој не бил надлежен 
во православието, се прогласил за крал во постоечката архепископија, а за цар тој неа ја воздигнал дури во 
патријаршија. Тек тогаш се јавил судар, што бил изразит со неговата војска богомили, неверници, на кои им 
се ваделе очите. Следи тој да биде наречен Булгароктонос= булгар октонос, окто= окото окати- око вадач. 

Бидејќи на ниеден јазик булгароктонос не означува булгарубиец, туку само булгароктон- окто окати, докази 
се со Водоча, Слепче итн., овде се објаснува поимот булгар. Самиот поим вулгар= булгар означува народ. 
Следи Татарите да бидат наречени само народ- поимот Монгол (=мон гол) бил понов, и тогаш се уште не 
бил во употреба. Па булгар= булг ар: булг=волг= волк= Volk= фолк= полк до полка, и Бургас=бург...=булг. 
Поимот бург бил балкански, поврзан и со Одисеј, што го наведува и Тацит во Германија. 

Овде се говори за булгар и бург, но не Грк. Зошто ? Затоашто поимот Грк никогаш не бил во употреба. За 
него се говори само за време на Франкот Отон I, кој бил римски= католички цар. Бидејќи тој како цар сакал 
да ги владее просторите на Јужна Италија, која била владеена од македонската династија, тој од неа со 
нејзините Македонци барала, тие него да му ја предадат Јужна Италија. Меѓутоа, Македонците тоа го 
одбиле. Ова било повод за време на неговото владеење Македонците да бидат наречени Греики=греи ки, а 
до денес македонски, словенечки греј... означува дојди- поимот означувал Дојденци. За ова има преписки... 

Се наведи Татарите како народ= булгар-и, кои имале свој владетел Татар со чувашки- татарски јазик. Па 
тој сакал да има своја црква, со што тој бил можел да биде крал со архиепископија и цар со патријаршија. 
Бидејќи Источното римско царство било во судир со Истокот, тоа било ослабено, и било принудено, тоа на 
Татарите да им дозволи да имаат свој цар. За тој да биде канонски, под татарскиот цар требало да биде и 
поглаварот на црквата. Цариградскиот цар го изиграл татарскиот цар, и тоа само поставувајќи го неговиот 
црковен поглавар на пониско равниште, тој да биде под цариградскиот патријарх, кој бил само под царот од 
Цариград. Што ова говори ? Всушност, татарскиот цар бил изигран, тој му бил потчинет на цариградскиот 
патријарх. Со ова се потврдува, татарскиот цар и Трновската црква не биле канонски- како да не постоеле. 

Еве ги и следните докази: Цар Самуил како припадник на Охридската црква бил окупатор на просторите на 
Трновската црква. По поразот на Цар Самуил од Василиј II Македонски, вториот 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 без своја канонска црква. 

Пеќката црква неканонски била отцепена од Охридската архиепископија и тоа од папата за време на 
крстоносните војни. Кога завладеале Османите, а Османи биле Комнените Македонци, тие ја укинале 
Пеќката црква и ја вратиле кон „Мајката“ Охридска архиепископија. Потоа се вмешале пашите Турци, неа ја 
возобновиле. И конечно, таа била укината како и Охридската и Трновската црква. Оттогаш имало само 
Грци. Следи Вук Караџич во Виена можел да оди само како Муслиман= Турчин или Православен= Грк. 

Внукот на Самуил, Петар Делјан, бил прогласен за цар во Белград. Токму и затоа во негово време немало 
ништо српско. Бранковичи го имале македонскиот грб лав, и тоа од Скопје, кој бил замене со двоглав орел, 
кој бил православен на Источното римско царство. Бранковичи владееле до со реката Дунав, што се гледа 
и во српско предание, во кое се говори, Белград и Смедерево биле во Македонија. Па Македонија била до 
реката Дунав, што се менало само со Цојне во 1808 година, кој го внел Балкански Полуостров. 

Па бидејќи до 1767 година имало Охридска архиепископија, нејзините припадници никако немале врска со 
Трновската патријаршија. Од 1767 година имало само Грци- припадници на Цариградската патријаршија. 
Само со создавање на Булгарската егзархија, што било дело само на султанот, на Балканот имало покрај 
Грци и Булгари. Следи тие биле само црковни народи. Пак, бугарска држава имало само од 1908 година. А 
тоа не било дело на некакви си Булгари туку само на Муслимани= Турци, и тоа од битолскиот вилает. 

Што биле Македоците ...Браќата Миладинови, Григор Прличев и другите ? Само Грци- припадници на една 
Цариградска патријашија. Па султанот ја создал Булгарската егзархија, и тоа само со цел меѓусебно да се 
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испотепаат Грците и Булгарите. Бидејќи поимите Грци и Булгари станале политички, Македонците велеле: 
Ние не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Булгари. За се ова стоеле католички Рим и Виена. 

Еве еден пример. Тодор Александров кажал: „Ако некой ми каже, дека не съм Македонец, ке му отрежа 
езикот ! Ако некой ми каже, дека не съм Българин, ке му отрежа главата !“ 

Следи тој бил Македонец, а како припадник на Булгарската егзархија, само Булгарин, никако Грк. Тој можел 
да биде покрај Грк и Булгарин и Србин ? Од кога можело да има Срби ? Само кога имало српска црква, и 
тоа како архиепископија и патријаршија. Бидејќи српското се почнало само со Белградската митрополија во 
турското кнежество Србија, не можело да има Срби. А и Булгарите биле под Цариград,под турскиот султан. 

Бидејќи ваква била состојбата, Македонците до 1908 година се бореле за Македонија и турската Булгарна 
егзархија, а булгарна држава со свој народ немало се до 1908 година. Тодор Александров се борел и потоа 
како Македонец за турската Булгарска егзархија, што било и со Ванчо Михајлов. Ваква судбина доживеале 
и многу други. Наведеното говори, немало етнички туку само црковен народ Булгари- Булгарна егзархија. 

И конечно, бидејќи некој да се определи, што тој е, е негово лично право, што секој сака да биде. Со тоа 
што на Македонците им се оспорува државноста, нацијата и црквата е невоспитаност и дрскост од секого. 

 

ВМРО БИЛО МАКЕДОНСКО ДВИЖЕЊЕ, А ВМРО- ДПМНЕ САМО РЕГИСТРИРАНА ПАРТИЈА ОД ВЛАСТА  

Македонците со векови се бореле за своја самостојна држава. Борбите биле усмерени за ослободување од 
петвековното турско ропство, како и против пропагандите на балкански држави, во историјата никогаш и не 
познати. Оние кои овозможиле да бидат создадени балканските нови држави, тие до денес се против се 
што е македонско, и затоа тие до денес финансираат. Па денес се говори за петоколонаши- само изроди. 

Македонците за време на втората светска војна, во која биле вклучени од сите слоеви на народот, заедно и 
братски се бореле без разлика на политичко убедување: конзервативци, свештеници и комунсти. Нивната 
борба беше препозната од Хитлеровата доктрина, чија победа требаше да се заокружи со три победнички 
споменици. Тоа беа во: Варшава, Битола и Олимп. Следи Македонија со светите Битола и Олимп биле во 
жижата на збивањата. Не случајно, Хитлеровата армија на Македонците им се обраќала како македонска 
армија, македонски генерален штаб и македонска власт. Таа била дури АСНОМ- ска, со делегати отсекаде. 

После содавањето на македонска држава, врз македонската власт се изврши пуч, со кој сите македонски 
дејци биле позатворани, убивани, прогонувани итн. Иако ваква била состојбата, македонската држава си 
опстојувала, и таа до денес опстоила. Бидејќи никаде на друго место нема македонска држава, ВМРО било 
поврзано само со Р.Македонија, а никако за било која соседна држава или во странство. Ова било повод, 
македонскиот народ да опстои како државнотворен народ само во Р.Македонија, никаде на друго место. 

Се извршија промени во СФРЈ, и во Р.Македонија дојдоа патриотски генерации, кои се бореле нивниот 
народ во својата држава да напредува. Со такви промени се изврши промена на правецот. Се создаде и 
македонски воен кадар, а таков беше и генералот Васко Карангелевски, а со него поврзани други. Следи 
секој оној кој го напаѓа македонскиот кадар кој се борел за развиток на Р.Македонија, тој во неа постигнал 
огромен успех, а величи личности кои живееле во странство сите тие ја одбегнуваат вистината, а таа била 
една: Р.Македонија својот развиток го имаше од повоените генераци, кои со својот народ многу постигнаа. 

Бидејќи на власта им беше потребна национална партија, таа ја регистрира за потребите на македонскиот 
народ. А се тоа беше во екот на распаѓањето на СФР Југославије. Дотогаш за македонскиот народ паднаа 
жртви во западниот свет само битолчанецот Шамбевски и куманавчанецот Богдановски. Сите други беа во 
сите тие земји за да заработат, и да спечалат, чии средства им беа потребни само за нивните семејства. 

Ова се наведува со цел да се наведе, дека никој друг ВМРО- ДПМНЕ не ја создал, туку тоа било дело само 
на македонскиот народ, кој со генерации го почитувал ВМРО. Што ова говори ? ДПМНЕ без ВМРО би било 
нула. Значи, народот на ВМРО- ДПМНЕ му се приклучил не за некакви поединци, кои самите си се редат, 
божем тие ја создале нивната ВМРО- ДПМНЕ. Од сите поединци, секоја им чест само на Шамбевски и 
Богдановски, кои своите животи ги инвестирале во својот македонски народ и неговата слобода. Што ова 
говори ? Ниеден освен Богдановски со својот македонски народ само во Р.Македонија не е носител за 
создавањето на македонската партија ВМРО- ДПМНЕ. Значи, ДПМНЕ без ВМРО ќе беше 100% губитник. 
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Што направи ВМРО- ДПМНЕ ? Бидејќи во неа беа лица кои беа заинтерсирани за грабеж, а не за тој 
напатен народ, таквите изроди партијата ја повлекоја од власта, со што на постоечката СДМС- овска 
гарнитура им се овозможи да го оплачкаат македонскиот народ кој својата држава ја подигал одма после 
Втората светска војна, неа ја развивал се додека македонскиот народ не бил оплачкан. Кога доаѓа на власт 
партијата на изродите, тие не ги затворија арамиштата и не го вратија украдениот капитал, туку и тие исто 
направија- народот го оплачкаа. Со ова се потврдува, партијата не била народна туку само на поединци, 
кои како моќници биле само арамишта. Дури македонскиот народ го прогласија како бугарски, со бугарски 
корени, дуро Македонците биле коминтерновска творба. Не случајно, се укина и Македонската матица итн. 

За ова да се потврди, другите македонски партии барале и денес бараат, партијата да биде само ДПМНЕ- 
без ВМРО. Зошто ? Затоа што без ВМРО партијата ДПМНЕ ќе беше нула. Токму со ова се потврдува едно, 
партијата ВМРО- ДПМНЕ била само партија на македонскиот народ во Р.Македонија и Богдановски. Кон 
овој може да се вброи и само Шамбевски. Еве го доказот: двата за македонска Македонија и македонските 
Македонци животите ги вложиле, ништо не заработиле и живееле во сиромаштија. А другите ? Сите тие си 
биле на печалба и многу заработиле. Дали тие со нивните пари подигнале нови капацитети ? Никој. Па 
какви биле тие патриоти ? Само на збор и сликање. За Шамбевски и Богдановски има досија во власта на 
Р.Македонија. За другите не. Зошто ? Тие биле во служба на власта, и ги кодошеле двата страдалници. 

И конечно. Кој ја создал ВМРО- ДПМНЕ ? Само секој Македонец кој чесно работел во СР (Р) Македонија ! 

 

Risto Ivanovski За Шамбевски и Богдадовски беа испратени кодоши, и затоа само тие страдале- никој друг. Па само 

такви страдале а не кодошите. Токму и затоа сите Македонци беа регистрирани во милицијата. Сите тие кога сакаа дома 

си идеа и назад си се враќаа. Токму и затоа ВМРО- ДПМНЕ беше под контрола на милицијата. И затоа Богдановски беше 

избркан од партијата. А тоа не го направиле Македонците туку бугарашите. Следи судир на Драган Богдановски и Лупчо 

Георгиевски за МПО итн. Во време на судирот, никаде ги немаше тн.основачи на партијата- таа беше дело на власта, која 

ја регистрира партијата итн. 

Risto Ivanovski Партијата ја создал само народот, а не поединци, самибендисани, кои се борат да влезат во историјата.... 

Партијата се повлече од власта за народот да се оплачка. Кога таа дојде на власт, таа не се погрижи да се врати 

оплачканото и казнат арамиите. Нивните пулени станаа плачкаши на народот... Најбитно е што ниеден од странство не 

подигнал било што ново во Р.Македонија, туку скоро со минамална сума купил= оплачкал народен имот. Токму и затоа 

ниеден кој учествувал во плачкањето на македонскиот народ нема-л ништо заедничко со националната партија ВМРО- 

ДПМНЕ за македонската Македонија и македонските Македонци- без било какви бугараши, србаши итн. 

Zvonko Stankovski added 2 new photos to the album:DOSIE''RASAMON''-DRAGAN BOGDANOVSKI. 

7 hrs ·  
Operativen rabotnik Zoran Mitevski 21/10/1990/dobiva izvestaj od kodosot ''boban''koj e istruiran da dobie 
informaci od Mane za aktivnosta na Dragan Bogdanovski vo vrska so propaganden matrija-LETOCI , za 
predizborna kampanja za VMRO_DPMNE ..dokument Arhiv Makedonija/ 
Risto Ivanovski Богдановски страдаше од кодоши, кои до денес се со власта. 

Risto Ivanovski Македонските патриоти од странство колку пари инвестирале во Р.Македонија ? Ништо или ништожни 

средства, а со тие пари без трошка човечност го оплачкале народот во Р.Македонија. Кој изгубил ? Само народот ! Кој 

добил ? Само тн.патриоти- арамишта ! А ако партијата беше само ДПМНЕ, и тоа без ВМРО, ДПМНЕ ќе беше ништожна, а 

македонскиот народ нема да беше оплачкан само од договорните бандити на СДСМ и ДПМНЕ на Лупчо Георгиевски со 

неговата бугарашка банда. 

Igor Dimitriev Da napomenam deka zoran todorovski bese bugaras-bugarofil. 

Risto Ivanovski За него Крсте Петко Мисирков бил булгарин. Секако, ако тој би бил булгарин, тој во Булгарија ќе беше 

награден, а не тој да живее и умре во сиромаштија. Тој се бореше дури да го одвои македонскиот јазик од бугарскиот, што 

многу говори итн. 

Risto Ivanovski Патриотот си е патриот- секоја му чест на секој Македонец кој има чесен однос кон својот македонски 

народ. Меѓутоа, овде се говори за лица кои го мразат македонскиот народ, и на него заработуват. 

ДО КОГА АВТОРИТЕ ЌЕ ГИ ИЗБЕГНУВААТ 1 МИЛИОН АЗИЈАТИ КОЛОНИЗИРАНИ МЕЃУ ВРАЊЕ И ШАР 
ПЛАНИНА, И ТОА САМО ВО 19 ВЕК ? ДО КОГА ТАКВИТЕ АВТОРИ ЌЕ ГО ОДБЕГНУВААТ ГУСТАВ МАЈЕР, 
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СПОРЕД КОЈ, АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК СОДРЖИ ГРЧКИ, РОМАНСКИ, СЛОВЕНСКИ И ТАТАРО- ТУРСКИ 
ЗБОРОВИ ? ДО КОГО МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ, ЦРНОГОРЦИТЕ, АРБАНИТЕ... САМИ ЌЕ СЕ ЛАЖАТ ? 

Каде се околу 1 милион колонизирани Азијати (Черкези, Татари ...) меѓу Шар Планина и Врање, и тоа само 
во 19 век ? Еве ги авторите: Шових додаток на книгата на Јозеф фон Хамер; Ирби- Мекензи..., како и Густав 
Вајганд (1924). Според Вајганд, по Кримската војна се колонизирале 100.000 Татари и 500.000 Черкези, од 
кои во Македонија малку дошле. Па Татарите биле од Црноморието, а Черкезите од Кавказ. Па следи се до 
денес во Јужна Србија, меѓу Врање и Шар Планина,живеат воглавно Азијати, со ист начин на живеење како 
на Кавказ, со белото кавказко капче, кое воглавно се носи вон Арбанија- дури и во Северна Арбанија биле 
колонизирани на крајот на 18 век Азијати. Ваквите Азијати се со ДНК блиска на Кавказ, со повисок удел на 
монголската крвна група В, како и мешаната АВ. Токму затоа тие во Косово ја донеле монголската овца со 
долга опашка, и затоа косовската овца е долгоопашна. Тие го донеле монголскиот ген на коњ, што се чита 
и кај Кавали Сфорца- до границата на Р.Македонија имало колонизирано Азијати (Монголи). Овие во 19 век 
на султанот им служеле само како акинџии лесни летечки монголски коњски одреди. Черкешкиот ред бил 
познат кај Османите, кои во своите редови ги користеле најкрволочните ѕверишта со човечки лик Черкези и 
Татари- смрт за домородците. Како било можно, никој ова да не ги запримети, страшила за православните- 
ножаџии ... Па тие се бават со дрога, бело робје...дури ваделе и продавале органи на православни итн. Ако 
кон ова се додаде и нивното монголско размножување, од нив за нас нема спас. Па што биле и останале 
Гегите= Арнаутите ? Само „чума“ на Домородците и „краста“ за Православните, одлично корисно за САД... 

Па овие денес се Геги, а тие вон Арбанија се 90%- Тоските (Шкиптарите) се само 10%. Арбанија до 1767 
година 100% била под Охридската архиепископија, и до таа година во неа 100% било само тн.словенско. 
Денешниот арбански= скиптарски јазик е мешан јазик. Според Густав Мајер, тој содржел грчки, романски, 
словенски и татаро- турски зборови итн. Бидејќи српските, македонските...автори ги одбегнуваат околу 1 
милион Азијати и авторот Густав Мајер, сите тие им се непријатели на своите народи: македонски, српски, 
црногорски, арбански итн. Само до кога ќе не лажат и сами ќе се лажеме ?! Види дури и www.brigien.com, 
Германска национална библиотека... под Ристо Ивановски. Во тие мои книги има и други извори итн.  

ВО 19 ВЕК ВО БУЛГАРИЈА ЖИВЕЕЛЕ СТАРИ БУЛГАРИ (ГАГАУЗИ) И НОВО БУЛГАРИ (МАКЕДОНЦИ) 

Филип Македонски го обединал целиот Полуостров, и тој само така постанал Македонски Полуостров. 

Состојбата останала и за време на Римската Империја, а сите нејзини жители биле само едно: Римјани 

(Ромејци). За ова да се потврди се наведува доказот што Еладците (тн.Грци) сите векови на римското и 

османовото владеење биле само Ромејци. Ако кон ова се додаде тоа што Цариград станал Втор Рим, што 

било дело само на балкански императори, говори,Источното Римско Царство било само едно: возобновена 

античка Македонија. Со тоа што Османите биле Комнени, значи Македонци,кои биле само исламски водачи 

наспроти нивните православни браќа Ромејци, се потврдува, имало верски народи: Ромејци и Турци.  

Под Ромејци се разбирале два црковни народи: припадници на народната= булгарната само македонската 

Охридска архиепископија, која била на апостол Павле, потоа и Јустинијана Прва, и царската Цариградската 

патријаршија, која било дело само на Јустинијан. Нејзините припадници само од 10 век биле Грци- ова име 

го наменале Латините. Бидејќи од 1767 година била укината Охридската архиепископија, имало само Грци. 

Бидејќи Трновската и Пеќката црква не биле апостолски и не биле под цариградскиот цар, тие не важеле.  

Дали за верски народи има докази ? Востанието за Елада не го подигнале биле какви Еладци- жители на 

Елада- туку само нашите Македонци Браќата Ипсилантис. Тие биле Комнени- пред нив била македонската 

династија. Тие како Ромејци биле во служба на царска Русија. Токму и затоа Русија ја ослободила Елада, 

чии копнени сили дошле до Мисулунгија, а на Русија и помогнала само венецијанската флота која спречила 

да дојде флотата од Египет... И што станало во македонско- руската Елада ? Злостор: 100% биле убиени 

сите Муслимани= Турци. Кои биле извршители ? 100% Православните= Ромејците. Ромејци биле жителите 

- Православни на Македонскиот Полуостров, чие име опстоило се до 1808 година. Тогаш се уште не бил 

битен некој Вук Караџич, за само со него да има српски јазик, а тој не бил народен туку само македонскиот 

црковно- словенски падежен јазик, дело на Македонецот Константин Филозоф. Па бидејќи до 1808 година 

Македонија била до реката Дунав, за што имало и српско предание дека Белград и Смедерево биле во 

Македонија, целиот денешен Балкански Полуостров бил само Македонски Полуостров. Ова го менал само 

Цојне според ппанина Балкан, истоветно од Апенини до Апенински и Пиринеји до Пиринејски Полуостров. 
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Бидејќи во 19 век на просторите на Булгарија немало булгарски народ туку само Православни Ромејци кои 

го употребувале српскиот јазик на Вук Караџич, не можело да има булгарски народ. Токму и затоа авторите 

говорат, немало Булгари туку само Срби, а Србите како Православни биле Ромејци и Муслимани= Турци. 

Ваквата состојба останала и после 1950 година, кога сите Муслимани од ФНР југославија како Турци се 

селеле во исламската држава Турција. Такви биле и Албанците, кои знаеле дека се Турци до денешен ден. 

Османите колонизирале во 19 век меѓу Врање и Шар Планина 1 милион Азијати (Черкези, Татари...). Следи 

Татари и Черкези има Албанци. Историски биле познати Узите, како и Гагаузите=гага узи. До денес гага е  

крадење. Не случајно, во Р.Македонија се говори за арамии, арамиско... Очигледна врска со Гегите. Денес 

вон Арбанија живеат 90% Геги и 10% Тоски= Шкиптари. Значи, тие се дворасно- двоконтинтален тн.народ. 

Што се денешните Булгари ? Старите Булгари биле само Татари,а во 19 век се попишале за Стари Булгари 

Гагаузите. Следи да се разберат: Стари Бугари (Татари со Асен...и Гагаузи) и Ново Булгари 100% одродени 

Македонци. Бидејќи Македонија била до реката Дунав, Булгарите како белци биле и останале Македонци. 

Risto Ivanovski Секој Булгарин треба конечно да се определи дали тој е само булгар= татар или само белец само со 

варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов јазик, кој бил само тн.словенски јазик- тн.старогрчки (коине) бил само 

Александријски Птоломејов јазик од 300 г.п.н.е. Секој оној булгарин, кој не знае и не може да се определи за едното, тој е 

само за жалење. Белец, кој сака да биде татар= булгарин, итно е за влудница- никој него не може да му помогне. 

Risto Ivanovski Јан Колар во 1824 година напишал, Словените се еден народ, кој треба да се обедини. Па како ќе се 

обедини, кога Македонците се прават Бугари, Срби и Грци ! Тие нека си фрлат ждрепка, конечно да утврдат, што се 

Македонците, и еднаш за секогаш нека се обединат тн.Словени. Е кутри изроди Бугари, оспорувате македонско име кое 

го наведедува Херодот (5 век п.н.е.). Проклети да сте бугараши- крвници... 

100% ЗАБЛУДИ НА ВАНЧО МИХАЈЛОВ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ БУЛГАРИ 

Ванчо Михајлов живеел после 1908 година од кога имало булгарска држава со свој булгарски јазик со говор 
од Варна. Бидејќи овој бугарски говор бил многу далечен од македонската Македонија, нашите Македонци 
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“. Тоа што пишел Ванчо Михајлов и други, кои тој ги наведува за булгарскиот јазик, бил за говорот 
од Варна,кој Македонците тешко го учеле и разбирале. Што ова говори ? Тој јазик не бил македонски ! Кој е 
денес македонски службен говор ? Само оној на кој Григор Прличев ги терал своите собраќа тие да општат 
меѓусебно. Следи заклучокот: јазикот на Григор Прличев не бил булгарски туку само македонски- брзјачки. 

Зошто наведените Македонци од Ванчо Михајлов пишеле на булгарски јазик ? Бидејќи немало македонска 
држава, туку само еладска (тн.грчка), српска и булгарска, Македонците морале да пишат на трите државни 
службени јазици. Во што е гревот ? Никаков ! Зошто ? Па како што било случај со Србите и Хрватите кои 
пишеле на унгарски, Хрватите и Словенците на германски, Македонците можеле да пишат еладски, српски 
и бугарски. Токму и затоа како што Србите, Хрватите и Словенците денес се Срби, Хрвати и Словенци, ова 
важело и важи за Македонците. Значи, Македонците во својата држава Р.Македонија со свој македонски 
јазик брзјачки= бригијски говор, а египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.) запишал Фригите се постари од 
Египтјаните, ф=б, види моја книга за бригискиот јазик на мојата вебстрана, кога немало балкански народи, 
со гордост денес се служат со бригијскиот јазик, кој бил прајазик на белата раса која во леденото доба со 
траење од 0,5- 1,0 милион години престојувала во Левантот и стигнала до Јапонија со својата писменост. 
Не случајно, Булгарите си го менале својот јазик. Кога ? Во 2/2 на 20 век. Што ова говори? Самите денешни 
Булгари им се приближувале на Македонците, но никогаш обратно- обратно правеле Ванчо Михајлов и др. 

Еве докази: ...Браќата Миладинови, Григор Прличев и други биле само Грци. Зошто ? Затоашто имало само 
Цариградска патријашија ! Па Григор Прличев го учел сама македонскиот Птолемејов Александријски јазик 
коине (тн.стар-грчки), и на него напишал две дела- за Сердарот бил девтер Омер: девтер=де втер=втор. Па 
што ова значи ? Бидејќи еладски (катаревуса),кој произлегол од коине станал службен јазик во 1868 година, 
до таа година немало еладски народ со еладски јазик. Кога немало еладски народ со свој јазик немало ни 
српски, никако булгарски. Српскиот бил во употреба на просторите на Булгарите, и тие се нарекувале Срби. 



 19 

Како што биле Еладците Римјани=Ромејци, и Србите и Булгарите биле Ромејци, а како припадници само на 
Цариградската патријаршија само Грци. Бидејќи султанот создал Булгарска егзархија, имало убиства меѓу 
Грците и Бугарите. Кога овие црковни поими станале политички, Македонмците велеле, ние не сакавме да 
бидеме Грци сега ли ќе бидеме Булгари ! Наведеното говори, дека во 19 век имало црковни- ништо инаку. 

Бидејќи овде се говори за масон и масовниот убиец Ванчо Михајлов, еве ги неговите заблуди за некаквата 
булгарштина, која не е историска: Во Македонско- български преглед Врдаръ е изјавата на Ванчо Михајлов: 

Ванчо Михайлов за измислената "македонска" нация 

дата: 05 Юни 2006 г. , автор: Иван ( Ванчо ) Михайлов 

Авторът оборва с редица доказателства мита за наличието на "македонска " нация ...  

 

Изявление на Иван (Ванчо) Михайлов малко преди неговата смърт: 

 

Освен чрез насилието, което и днес е налице под форма на тотално безправие, в Титославия пропагандата най- 

старателно се опитва да използва непросветеността на много хора. Действително, не са малко на брой хората в тая 

държава, които нямат просвета, или имат в слаб размер; а главно има мнозина, които са получили “просвета” тъкмо чрез 

училищата, в които бе наложена от 1945 година една сърбокомунистическа програма. Преди всичко, в тези училища не се 

преподава честно и точно историята; вместо история там се преподава пропаганда. Забранени са, запрещени са всякакви 

пътища, за да може хората да четат и чужда литература по редица въпроси. А са принудени да изучават каквото им се 

поднесе от държавната власт. И затова ще срещнете лица от Югославия, чиито познания по редица исторически, 

политически, национални въпроси, ви карат просто да ги съжалявате. 

 

Там, например, има множество неуки хора, които смятат,че управляващата клика в държавата се състои от хора набожни 

- понеже църквата сега не е толкова преследвана, както по- рано. 

 

Там се намират лица, които вярват, че всяка отделна “република” имала право да се отцепи от Югославия - стига да 

пожелае. Те не знаят, че всеки подобен опит би откарал авторите му не само в затвора, но даже и пред бесилката. 

 

Там мнозина простички хора си въобразяват, вярват на думите на демагозите - властници, че всяка република наистина е 

държава, в пълния смисъл на думата; а не знаят, че всичко важно се ръководи от Белград. 

 

В Македония “вардарската област под югославска власт“ тираничната власт никога не разяснява на неуките хора, че 

нямаме нищо общо с Александър Велики, чиято държава и народност е изчезнала отпреди две хиляди години. Нарочно 

този въпрос не се изяснява, за да си мислят простичките хора, че титовата “ македонска народна република“ е чисто и 

просто някакво продължение на старото македонско царство - това именно, в което живя и царува Александър Велики 

Македонски. 

 

Пак в тая македонска област се крещи по всички посоки, за заблуждаване на неуките, че някаква “македонска народност“ 

от векове насам била потискана от някои други; и че едвам сега откакто е на власт Тито, тая народност за пръв път се 

показвала пред света. Този пункт е даже станал като “ централна позиция “ в титовата пропаганда. На него ще се спрем, 

бегло макар, тъй като с него си служат белградските агенти и всред нашата емиграция в Америка и Австралия. 

 

Никога не е съществувала македонска народност в миналото; и затова тя не се е проявявала с нищо, не се е показвала 

изобщо пред хората. А никой не я е потискал - щом като не е съществувала. 

 

Безброй са свидетелствата от други народи, които говорят, че в Македония е имало само български славяни, и нищо 

друго; и то - от много векове насам. Тук не ще се спираме на тия неизчерпаеми свидетелства. Но изтъкваме само някои 

изолирани доводи, на които титовци няма да са в състояние да дават каквото и да било обяснение. 

 

Питаме: защо Охридският Архиепископ Теофилакт, наскоро преди смъртта на Цар Самуил, в началото на 11 век, изрично 
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пише, че живее всред българи в Охридско, които миришели на овчи кожи? Ако тамошното население беше от македонска 

народност каква причина имаше Теофилакт да го нарича българско? 

 

Питаме: защо Отец Паисий от Банско “Македония“ се провикна преди повече от двеста години, че сме българи и не бива 

да забравяме народното си име и да се наричаме гърци? Ако беше македонец по народност - защо не би отправил своя 

знаменит позив към “македонците“? 

 

Питаме: защо Император Василий Втори, след като победи при Беласица Цар Самуил, се нарече “ Българоубиец “ - и така 

стои името му във всички истории дори и до днес? Защо не се нарече “Македоноубиец“, ако Самуил и войската му бяха от 

македонска народност? 

 

Питаме: защо всички гръцки стари сведения гласят, че Петър Делян подигна в Скопие българско въстание през 1040 

година? Ако населението беше от македонска народност - защо гръцките историци го посочват за българско? 

 

Друг въпрос: Защо Йоаким Кърчовски и Кирил Пейчинович издават книжки още преди 150 години и изрично отбелязват, 

че книгите им са писани на български език, за да ги разберел и простия българин? Самите тия двама автори са българи. 

Кой ги е заставял да се наричат така? И кой би им попречил в онова време да се нарекат “македонци“ по народност, ако 

са били наистина такива? 

 

Друг въпрос: Кое караше Григор Пърличев открито да заявява в Атина пред толкова учени хора там, че е българин? 

 

Пак въпрос: Кое накара братя Миладинови да обявят книгата си с народни песни под наименованието “ Български 

народни песни “? И кое ги е карало да се наричат сами българи, за което и умряха? 

 

Питам пак: Защо Великите сили в 1876 г. В Цариград, събрани на известната Конференция заедно с Турция, определят 

Македония като втора автономна област “с мнозинство българско население“, като я включват под управата на главен 

град София? А за източната българска автономна област, пак под суверенитета на Султана, определиха град Търново. 

Нима самата Турция и великите сили не знаеха, че славяните в Македония са българи и че сами така се наричат? Или 

Турция и великите сили е трябвало да чакат да се яви някой като днешния ренегат Лазо Колишевски, за да ги просвети и 

осъзнае? 

 

Продължаваме да питаме: Нима Русия не знаеше в 1878 година, че в Македония има българи, когато включваше в 

границите на Сан-Стефанска българска държава и Македония. 

 

Нима Гоце Делчев, Дамян Груев, Мише Развигоров, Христо Узунов, Георги Сугарев, Лазар поп Трайков, Васил Чакаларов, 

Петър Ацев, Ефрем Чучков, Васил Аджаларски, и цял легион борци - водачи, не знаеха, че са българи? Защо те не се 

нарекоха “македонци“ по народност - кой им пречеше? 

 

Защо подир 1908 година, когато в Македония “ Серско“ Сандански и Димитър Влахов си обявиха своя легална партийка 

под име “федеративна“, се наричаха българи? Те пишеха и говореха все на български литературен език. 

 

Защо Димитър Влахов, когато беше депутат в цариградския Парламент, отиде там като българин, представител на 

българското население от южна Македония? Това население не е било повлиявано от никаква пропаганда в България. То 

се намираше вън от границите на българската държава отпреди 500 години, както и самата България бе с векове 

покорена от турците. Запазени са в турските архиви в Цариград сведения, че депутатът Димитър Влахов е бил българин и 

е представлявал именно българско население. Защо институтът за фалшификации в Скопие, който си е прикачил име 

“Институт за национална история“, не изпрати свои хора в Цариград, за да проучат в архивите какви речи е произнесъл 

Влахов все в защита на българското население в Македония? Щом за него толкова много пишат скопските ренегати - 

защо не проучат и тази му дейност? Никъде в Турция Влахов не е отбелязан като нещо друго освен като българин. 

 

Защо сръбските вестници толкова хвалби написаха за македонските българи, когато се водеше борба миналия век за 
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извоюване на българска национална църква в Македония? 

 

Най - добрите свидетелства са сръбските, че за създаването на Екзархията допринесоха преди всички македонските 

българи, със своята борба срещу гръцката църква. Значи, не беше Екзархията, която създаде македонски българи, а точно 

обратното - те създадоха Екзархията. И това става в едно време, когато нямаше налице никаква българска държава. 

България биде освободена осем години след създаването на Екзархията. 

Скопските ренегати разправят, че братя Миладинови, Григор Пърличев, Гоце Делчев, и въобще всичките наши 

възрожденци - българи от Македония не са се били още “осъзнали “ национално докато бяха живи. С други думи, всички 

тези велики българи, според скопско - белградската пропаганда, били македонци по народност. Но ако те, и самия наш 

народ в Македония бяха от македонска народност, пита се: защо турския Султан, - в своя ферман по създаването на 

Екзархията - говори за откриване на Велешка българска Екзархия? И защо същият Султан позволи да бъдат открити и 

българските епархии Битолска, Охридска, Струмишка, Неврокопска, Скопска, Дебърска? Или Султанът трябваше да чака 

щото Блаже Конески да се роди, та да му посочи какви народности има в Империята му? 

 

Всички първенци на нашия народ в Македония отправиха до великите сили мемоар, за да искат щото в общата българска 

държава, в 1878 г. да влезне и Македония. Първенците тогава хиляда пъти по- добре изразяваха чувствата и интересите 

на народа ни, отколкото днешните сръбски трагикомични парламенти. Оригиналният мемоар на нашите тогавашни 

македонски първенци е запазен в един наш музей в България. 

 

А какво ще ни кажат скопските изменници за плочата, която и сега стои в Битоля, на която Цар Иван Владислав е 

написал, че е българин? Той е внук на Цар Самуил. По тази плоча учените вече писаха каквото се следва. От нея се 

направиха и снимки. Плочата бе намерена в последно време. 

 

Титовците от Скопие няма да отговорят на поставените по- горе въпроси, защото се боят народа да не узнае истината. 

 

Всички борци във ВМРО са били само българи. Но те правеха жертва и приемат Македония да стане независима държава, 

с равни права на народностите, които в Македония живееха от векове, и които целия свят признава. Който отрича тези 

народности и ги преследва, той е противник на независима  

Македония. 

Borko Oncevski  Интересно е што ние останатите словенски племиња полесно ги разбераме, отколку они нас кога 
говориме на Македонскиот јазик. А пак факт во педагогијата е дека децата, (бебињата), најлесно ги разбира нивната 
мајка. 

Петър Мицков Едно од најпознатите веродостојни докази за тоа дека бугарскиот книжевен јазик бил неразбирлив за 
Македонците се спомените на македонскиот револуционер Иван Атанасов (Грчето), кој сведочи следното:  
“Првиот впечаток од Делчев беше дека тој е чист и непорочен, а при тоа решителен човек. Тој зборуваше доста книжевно 
та не сите го разбираа. Луѓето сѐ прашуваа: аџаба убаво зборува, ама што, не можевме сѐ да разбереме." 

Goce Homer MakeDonski Janevski Од некогашниот книжевен до денешниот книжевен бугарски јазик е"изминат пат на пет 
реформи", сите направени од , верувале или не- Руси. 

БИДЕЈЌИ БУЛГАРИЈА СЕ ОТКАЖАЛЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА, БУЛГАРИТЕ СО ЕЛАДЦИТЕ 
САКААТ СЕ МАКЕДОНСКО ДА УНИШТАТ ВО САМО НАШАТА СЛОБОДНА Р.МАКЕДОНИЈА И ТАА ДА НЕ 
БИДЕ ПРИМЕНА ВО ЕВРОПА И НАТО,СЕ ПОТВРДУВА, МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ САМО ЕДНО: МАКЕДОНЦИ 

Во Источното Римско (Ромејско) Царство имало само еден христијански ромејски народ со еден службен 
христијански јазик коине (тн.старо-грчки), кој бил само Александријски Птоломејов јазик. Токму овој јазик го 
познавал Апостол Павле, но никако атинскиот службен јонски јазик, кој го прифатил и Филип Македонски... 

Па Источното Римско Царство имало две цркви: прва била македонската апостолска Павлова црква, која за 
време на Јустинијан прераснала во Јустинијана Прва, и конечна Охридска архиепископија. Таа била само 
народна= булгарна, според булгар= булг ар: булг= вулг= волг= волк= Volk= фолк= полк- полка; бург= булг. 
Втора била царската Цариградска патријаршија, која насилнички ја создал Јустинијан. Овие две цркви биле 
под царот во цариград. Бидејќи Трновската и Пеќката црква не биле апостолски, и директно под царот во 
Цариград, тие никогаш не биле важни за тогашниот православен свет, чиј центар бил Цариград под царот. 
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Со ова се потврдува, немало некакви народи со своја канонска Трновска и Пеќка црква. Бидејќи никогаш 
немало еладска и арбанска црква, а денес има еладски, српски, булгарски и арбански народ, тие биле само 
политички. Па што тогаш имало ? Само едно: само Римјани (Ромејци) и тоа само како црковни народи. 

Припадниците на Охридската црква, која била народна= булгарна, биле Булгари. Во неа се служело на 
јазикот на Константин Филозоф, а царски јазик кај Цар Самуил бил коине. Ова говори, тој бил само Ромеец, 
како сите припадници на Источното Римско Царство. Токму него со своите богомили го прогонувал Василиј 
II Македонски, кој му ја ослепил војската. Тој бил наречен „Булгароктонос“. Значи, само булгар октонос, од 
октон= окто он. Или окто- окото окати, око окатувач, ослепувач, до Водоча и Слепче итн. 

Па следи Охридската црква ја укинал ненадлежниот султан во 1767 година, и нејзините цркви ги приклучил 
кон Цариградската патријаршија. И до денес црквите во Егејскиот дел на Македонија се под Цариград. Ова 
било повод да има само еден грчки црковен народ. За ова да се објасни се наведува и следниот доказ: под 
Цариградската патријаршија била мал дел на Тракија, а другиот дел бил под Охридската архиепископија и 
тоа сосе Елада. И до укинувањето на Охридската архиепископија селото Атина било под Охрид. Бидејќи во 
Битола Св. Димитрија станала соборна црква, селото Атина било под Св. Димитрија- Битола. Ова говори, 
тогаш како Грци биле селаните во Атина, а атинска метропола била Битола. Во 19 век имало само едно: 
Грци. Како доказ дека Грците биле само Римјани (Ромејци), за еладскиот службен јазик во Битола во 1924 
година се велело, тој бил румејка (ромејка), што го наведува Густав Вајганд (1924). Значи, само Римјани. 

Кога се укинала македонската апостолската Павлова црква Ватикан ја остварил својата цел. Па по налог на 
Рим султанот ја создава Булгарна егзархија, и започнува меѓусебни борби на Грците и Булгарите. Што се 
добивало со ова ? Султанот православните ги мирел- Ватикан го ширел католицизмот. Бидејќи католиците 
биле омразени од православните, масовно се ширел исламот. Значи,губитничко било само православието. 
И што ова говори ? Тогаш имало само цариградски Грци и Булгари на султановата Булгарска егзархија која 
не била софиска туку само цариградска. Со ова се потврдува, имало само верски и црковни народи. Па ова 
говори, дека црковно= црковно, а етничко= етничкото. И никогаш немало етнички грчки и булгарски народ. 

Со поделбата на Македонија, во 1913 година, и преселбите на население, тие биле само верски и црковни: 
Муслиманите= Турците и Грци на Цариградската патријаршија и Булгари само на новата булгарна држава 
и тоа само од 1908 година со своја црква. Истото било и со Србите со своја црква. Пак, Еладците до денес 
се само Грци. Ова било повод, Еладците да говорат дека се што било грчко= цариградско било нивно итн. 

Овде е битно да се утврди, дали Македонците биле Македонци или Булгари. Втортата можност редовно ја 
подржува Бугарија, која говори, Македонците отсекогаш биле Бугари. Следи тоа овде да се образложи и со 
Егејците- политички поим за жителите на Егејскиот дел на Македонија. Па бидејќи Р.Македонија редовно за 
нив говори, тие биле Македонци, таа отсекогаш се бори за нивните граѓански права. Ова е во спротивност 
на Булгарија, која од нив се откажала. Не само Булгарија не се грижи за нивниот јазик, игри, ора и се друго 
нивно, таа се откажала од нивните имоти,а тие се поврзани со сите околни простори...шуми и планини. Ова 
е спротивно на Р.Македонија, која без прекин се бори за нивните права, повраток на своите имоти итн. Со 
ова се потврдува, за Р.Македонија во Северна Елада живеат само Македонци со свои македонски говори.  

Ваквата состојба делумно беше променета кога во Р.Македонија на власт дошле бугарашите- тие во полза 
на Булгарија се откажале од Македонците во Пиринскиот дел на Македонија кои не смеат да се Македонци. 
За ваквата цел, тие изроди издејствувале да се измени уставот на Р.Македонија, со кој само Р.Македонија 
немала свое малцинство во соседните земји, за чии права другите европски земји и војни би воделе итн. 

Булгарија до денес не ги признава Македонците, а се откажала од нејзините „Булгари“ во Егејскиот дел на 
Македонија, дури прави сојуз со Албанците, во Р.Македонија и Албанија, л=р, живееле Албанци и Булгари. 
Овде се постава прашање: дали Егејците за Булгарија се поблиску и помнозинство отколку „Булгарите“ во 
Албанија. Со наводот, на Булгарија не и пречи никој друг туку само македонските Македонци. Токму само 
заради нив, Булгарите со Еладците прават сојуз да се уништи се македонско во Р.Македонија, и таа да не 
може да биде примена во Европа и НАТО. Секако, Булгарија не знае, булгарскиот јазик бил тн.словенски. 
Токму заради јазикот на Булгарите им се поблиски само Македонците, а не Еладците тн.словенски крвни 
непријатели. Па Булгарија заборавила дека Македонците и Булгарите се иста јазична група. За таа група 
уште Јан Колар (1824) се заложувал, да се обединат Словените како еден народ, што тн.словенски изроди 
Булгари и по скоро два века тоа не можат да го сфатат- кога бог некого казнува, нему му го зема умот. 

Со тоа што без посебни народи Словени никогаш не можело да постојат балкански нови посебни народи, 
балканските држави како нови творби ги убедувале Македонците, дека тие биле Словени. Бидејќи досега 
нема ниеден материјален доказ/наод дека северно од реката Дунав имало навлегување на тн.словенски 
народ, тн.словенските преселби се најголема историска лага. Па токму и затоа Македонците имале свои 
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преданија за Орфеј, Филип, Александар и Букефал. А тн.словенски јазик бил само варварски= пелазгиски, 
на која била пишана Илијада (Пасоф, 1815), дури јазикот на Славо- Македонците во Лерин бил само ран 
Хомеров јазик (грчки лингвист Чулкас, 1907) и Критјаните во1913 година го разбирале бугарскиот јазик, но 
не еладскиот од 1868 година, кој бил реформиран македонски коине. Ова говори Македонците говореле 
само тн.Хомеров= тн.Платонов јазик, а коине бил само службен- ненароден јазик. И затоа коине е мртов. 
Изложеното говори, дека Македонците си се само Македонци, чиј јазик бил не само Критски и Хомеров. 

Геор ги Върбанов Балканска съдба! След битката при Пидна има поробени 150 000 души македонци отведени в Рим, 
и 300 000 души македонци изселени. Т.е. близо половин милион македонци просто ИЗЧЕЗВАТ от територия та 
Македония! А изобщо останали ли са македонци на Балканите? 

АЛБАНЦИТЕ И НИВНАТА УЧК НА МАКЕДОНЦИТЕ УЧКА ИМ СЕ КАЧИЛЕ- САМО ДО КОГА ?! 

Досега за Албанците сум пишувал во Фокус, Дело, Македонска фаланга и Македонско сонце. За нив сум 
објавил мноштво книги- и во сите мои книги (86) сум наведувал за нив, и тоа како „чума“ за Домородците и 
„краста“ за Православните, од кои нема спас. Единствен спас е само еден- Турција да си врати назад. Мои 
книги има и на мојата вебстрана, како и една книга во Германската национална библиотека. За нив сум се 
јавувал на фесбукстраниците, и од сите фесбукнаписи сум објавил книга (216 страни), види моја вебстрана. 

Денес во INFOMAX јуни 30. 2015 прочитав, што една германска пратеничка изјавила. Еве го написот: 

Германска пратеничка рече,, Целата влада на Косово е составена од поранешната УЧК. Во сенката 

на германскиот тенк обновената терористичка организација сее терор и во соседните земји, како што 

е Македонија-за што пратеничката доби громогласен аплауз 

Говорот во Бундестагот на пратеничката ја ,,запали“ Германија и предизвика бурни овации. 

Пратеничката со турско потекло изнесе тешки обвинувања на сметка на Косово и УЧК. 

Ова го изјави германската пратеничка, дискутирајќи на седницата на Бундестагот за барањето на 

германската влада и НАТО, германскиот контингент на КФОР во Косово да добие нови 45 милиони 

евра за уште една година, која исто така наведе,,Бундесвер во Косово е присутно 16 години, а ни 

една цел не е исполнета“. 

-Целата влада на Косово е составена од припадници на поранешната УЧК. Припадниците на УЧК кои 

неодамна ја загрозија безбедноста во Македонија. Тие терористи на УЧК кои загинаа во Македонија, 

во Косово беа погребани како херои, во присуство на високи претставници на власта и се 

прикажуваат како маченици-рече пратеничката Дагделен и истакна дека Косово прерасна во регион 

во Европа од каде што заминуваат најмногу борци за т.н. Исламска држава Ирак и Сирија. 

– Се регрутираат пред очите на НАТО и војската која ја испративме таму. Мислам дека Германија не 
може да продолжи со поддршка на големоалбанскиот национализам, УЧК и на терористичкиот 
центар во Косово, кој во регионот и на Блискиот исток носи насилство и терор- истакнува 
пратеничката Севим Дагделен“. 

БИДЕЈЌИ НЕ СМЕ МАЈМУНСКИ СЛОВЕНИ ТУКУ САМО ПЕЛАЗГИ СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ И ПЛАТОНОВ 
ЈАЗИК, АЛБАНЦИТЕ КАКО ДВОРАСНО- ДВОКОНТИНТАЛЕН ТН.НАРОД НЕ СМЕАТ ДА ГО УЦЕНУВААТ 
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, ДУРИ СПОРЕД ЈАЗИКОТ, А НИВНИОТ ЈАЗИК ДУРИ Е И МОНГОЛСКИ ИТН. 

Сме 21 век, а уште во употреба се Словените, кои како народ не ги познавал Хомер, Херодот, Тукидид, 
Платон, царот Хадриан во своите мемоари, Константин Велики кој бегал кај таткому по реката Вардар- 
Морава- Дунав- Рајна... тој никаде не забележал суштества со човечки лик, а никако Прокопиј. Следи 
Словени како живисуштества никој не ги познавал. Пак, Прокопиј пиши за Склавини. Бидејќи Склавини 
имало на сите три стари континенти, тие не можеле да бидат народ. Ова се потврдува со доказот, што 
склавина означувала област на варварски= пелазгиски, а на коине тема. Ако Склавините би биле еден 
народ, тогаш народ би биле теманите, провинцијанците и сатрапистите. Бидејќи ова не се прифаќа, се 
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потврдува, Словените како преселници на Балканот биле и останале најголема лага. Еве ги доказите: за 
Готите, Хуните, Бугарите= Татарите, Аварите... има материјални докази/наоди за преселби, но никакви 
нема само за европските мајмунски Словени. Секој оној кој такви пронајде е за Нобелова награда и други. 

Коине (тн.старогрчки јазик) бил македонски Александријски Птоломејов јазик, од кој со реформа настанал 
еладски јазик во употреба од 1868 година. Бидејќи Арбанија 100% била под Охридската архиепиоскопија, 
Арбаните биле само 100% одродени тн.Словени= Пелазги со пелазгиски= тн.словенски јазик. Пак, овој 
денешниот арбански јазик, според Густав Мајер, содржи зборови на грчки, романски, словенски и татаро- 
турски јазик. Што ова говори ? Проклети да се македонските академици, историчари и сите други кога сите 
тие за нос ги влечат крволочните ѕверови со човечки лик Албанци, кои до денес ја цицаат македонската 
крв. Секако, пијајците, кога ќе се донаисцицат, тие ја оставаат својата жртва. Меѓутоа, Албанци= Албанци. 

На 3 јули 2015 во МКД беше објавено долунаведениот наслов, а Македонците како кукавици само молчат: 

„Тачи со порака до Хан: Новото име на Македонија не смее да содржи словенски префикс или суфикс 

Мендух Тачи, претседателот на Демократската партија на Албанците (ДПА) пред почетокот на разговорите, 

рече дека тој и Ахмети на еврокомесарот Јоханес Хан денеска ќе му пренесат дека новото име на државата не 

смее да содржи никаков словенски префикс ниту суфикс. 

„Ахмети и јас на состанокот со Хан и останатите лидери ќе излеземе со заеднички став, иако од тоа 

не може да произлезе нешто сериозно бидејќи проблемот е во македонските лидери“, рече Тачи. 

За оставките на претставниците на владејачката ВМРО-ДПМНЕ министрите за внатрешни работи 

Гордана Јанкулоска и за транспорт Миле Јанакиески, како и на директорот на Управата за 

безбедност и контраразузнавање, Сашо Мијаклов, Тачи вели дека тие биле поднесени поради 

аферата со прислушувањето, а не поради Куманово“. 

Risto Ivanovski Само за потсетување: На референдумот 2004 година за поделбата на Македонија од 1.7 милиони 

гласачи против гласале само 22 илјади. Па поделбата на Македонија беше поткрепена од вкупно 427 илјади гласачи, а 

дома останаа 1.2 милиони !? 

БУЛГАРИТЕ БЕЗ НИШТО СВОЕ БУЛГАРСКО- БУЛГАРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ ДЕЛО САМО НА СТРАНЦИ 

По поделбата на Македонија од новите балкански држави тие започнале да ја шират својата историја дека 
Македонците биле Грци, Срби и Булгари. Следи тие морале да го учат грчкиот, српскиот и булгарски јазик. 
Дури имало и Вукови школи за Вуковиот српски јазик, кој бил во употреба дури на просторите на денешна 
Булгарија, а нејзините жители биле Срби- никако Булгари. До денес се говори за српската Вукова кирилица, 
што е најголема лага. Па следи денешната кирилица е всушнист прогласена со декрет на Петар Велики од 
Русија, а во неа го нема темниот вокал, и се внесени тн.Вукови гласови итн. Иако ваква била состојбата, се 
говори, македонската азбука била булгарска, што ја менале србоманите во Р.Македонија со Блаже Конев...   

Денес (04.07.2015) на ФБ прочитав во Кајгана од 20 април 2011 година, каде се говори за булгарски јазик: 

"Американските мисионери кои работеле во Бугарија во 1850 го создале првиот стандардизиран 
бугарски ракопис, како основа на националниот јазик го избрале дијалектот на Тракија и Источна 
Македонија, наместо тој што се зборува во регионот на северна Бугарија. До ова дело на 
американските мисионери, сеќавања на едно црковното минато во Бугарија биле зачувани во голем 
дел само од страна на словенските монаси. Американскиот одбор на мисионери, со својата мрежа на 
локално делегирани мисионери, намерно или не го спомогнаа зародишот на бугарските национални 
елити да фалсификуваат поинаква слика на минатото. 
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Д-р Елијас Ригс, на пример, ја преминал "Европска Турција" кон крајот на 1840 и во 1847 ја составил 
бугарската почетна граматика. Според Цанов (1919: IX), американските мисионери биле тие, кои ја 
открија (или, како што може да се каже, помогнаа да се измисли) бугарската нација. Тие ги објавиле 
некои од првите книги на бугарски, а во 1864 година почнале со издавање на првиот месечен магазин 
во регионот напишан на бугарски. 

Како што забележал еднаш црногорскиот Принц Фердинант: Доколку не биле американските 
мисионери ќе ја немаше Бугарија" 

[IMG] Од книгата на Анастасиа Каракасиду: Fields of Wheat, Hills of Blood страна 83. 

БИДЕЈЌИ ИЛЈАДА БИЛА САМО ФАЛСИФИКАТ, ТРОЈА НЕ БИЛА ВО МАКЕДОНИЈА 

Атина како град немала историска важност. Следи се што во Атина било подигнато, било со потекло 

од Египет со Месопотамија, чии традиции ги прифаќале Јонците, а најзначајен јонски град бил Милет. 

Со Милет се одгонетнува, дека во Атина се пишело со рецки (руни), а потоа тоа писмо било заменето 

со словата од Милет. Токму и затоа Илјада била напишана на руни, па потоа препишана на милетско 

писмо, и па во 3 век п.н.е. била преведена во Александрија на Александријски Птоломејов јазик коине 

(тн.старогрчки), кој како христијански јазик бил реформиран- тој станал еладски јазик во 1868 година. 

За да се потврди дека Атина со Атика и Елада немале никаква важност се наведува атинскиот буф, 

кој денес е дури масонски симбол. Меѓутоа, буфот како ноќна птица му припаѓа на духовноста. Свети 

дух била Семирамида + в = свемир а мида, а никако Богородица, која е претставена како Бригијка, во 

Охрид и сите други бригиски места: Битола (100% уништени се црковно), Прилеп,Преспа,Подградец... 

Со тоа што Семирамида била претставена како буф, а таа никогаш немала важност на Балканот, се 

потврдува, таа немала врска со Балканот, туку само со Месопотамија. За потврда на ова се наведува 

Буда, кој бил претставен како гуштер во нозете и рацете. Токму гуштерот било поврзан со Бригија. 

Бидејќи во Египет и Месопотамија имало дела, а слично дело сакал за Атина да има и Пизистрат, тој 

го задолжил редакцискиот одбор да склопи дело слично на оние на Египет и Месопотамија. За таа 

цел тој од Гилгамешовиот еп го зел бокалот за вино, и тој го променал во коњ, а Мала Азија и Елада 

никогаш не биле коњарски. Еве ги доказите: коњот бара умерена клима и планинска паша, што се 

гледа во строежот на нозете, во тетивите и лигаментите. На просторите на Мала Азија и западно од 

неа сосе Елада виреат смокви и маслинки. Тие захтеваат висока температура, која не е поволна за 

коњот- тој нема да јаде и ќе мирува. Еве споредба: во Далмација на планинските предели каде е 

поладно е коњот, а на приморските е магарето. Во прилог се наведува и Свети Ѓорѓија. Следи тој во 

Кападокија е претставен без коњ, а во Бригија е коњаник. Како него бил и Крали Марко во Прилеп. 

Редакцискиот одбор на Пизистрат составил дело Илијада од три генетско- географски подрачја: магаре и 
шафран од Египет со Месопотамија, пелистерски коњ и пелагонско говедо од Бригија, каде што постоело 
Пелагонско Езеро со јагула- во Илијада има метафорична сцена со јагула, која никогаш не живеела во онаа 
Мала Азија. Во сцената таа била превртена на плеќи, а тоа било можно само ако во водата имало органска 
маса, која распаѓајќи се таа го троши кислоротот во водата, кој е физички растворена, па јагулата на плеќи 
си ги влажни шкргите физички да го раствори кислородот.Така наречена Троја би се наоѓала меѓу две реки, 
едната да се влива во другата. Значи, меѓу Скамандер= с камен дер- дери, спореди со град Дерион, како и 
Семоенс= семенс= семнс= семнис= семниц- Семница= Шемница- првата била Еригон=ерига он-Црна Река. 
Третотото генетско географско потекло било во Јадранско Море, чии острови се населувале од 6 век п.н.е. 
Токму за Јадранско Море авторите говорат во него лутал Одисеј итн. 

Дека ваква била состојбата, за Илјада имало неколку илјадници книги, и никој не ја нашол каде илјадина 
Троја би можела да биде. Поврзано со ова, јас прв во Македонија и Светот ја вклучив Баба Планина, како 
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бригиска имала врска и со Фригија, затоа што Фригија ја создале Бригите (Херодот). Неа кон Македонија ја 
приклучил Филип Македонски. Мојата книга за Илјада гласи: „Хомерова Троја на домородци- тн.Словени“, 
јануари 2005 година. Оваа книга им беше позната на уште двајца македонски автори, кои се зафатиле само 
лингвистички, што за мене не и битно.Тие нивната Троја ја поместиле само десетина километри посеверно. 
Па како што со илјадници автори во Светот Троја не ја нашле, што се гледа и кај мене, и тие не ја нашле. 
Со ова не сакам никој да омаловажам, ниту самиот да се истакнувам. Само да потсетам, дека Германската 
национална билиотека има прифатено 21 моја книга, а под број 9 е Илијада- фалсификат и 19 Атлантида- 
фалсификат. Ова го наведувам,затоашто сите мои 86 книги се однесуваат за раса= народ= јазик со Левант. 

Risto Ivanovski Во науката е пракса да се наведуваат авторите, кои некому му претходеле. Бидејќи само јас со биолошки 
методи утврдив прв во Светот дека таканаречена Троја била во Пелагонија, меѓу реките Шемница и Црна Река- источно 
големо езеро (море) Пелагонско (до 1963 година Битолско Блато), а запад висока планина Баба со Пелистер, сите следни 
автори сакале или несакале морале да ме наведат. Така тие двајцата мене ме заборавиле- јас за нив не сум постоел. И 
што направиле тие ? Тие таа само нивна Троја ја поместиле десетина километри посеверно, и само нивното на ФБ 
страниците се врти. Кога требаше да се промовира книгата на вториот мој наследник со поместена тн.Троја посеверно, 
јас бев на промоцијата. Бидејќи тој ми овозможи јас од моја Битола да допатувам до Скопје на промоцијата му 
благодарам. До мене беше и првиот мој наследник. Кога промоцијата започна, се читаше воведот на книгата од друго 
лице, а тоа прочита, дека третиот автор како дете кога учел за Илијада, тој се убедил, неговата Троја била само на 
неговите животни простори. Меѓутоа, во осмолетка во неговото село и средно техничко училиште- Битола не се учи за 
Илијада со неговата Троја. Кога ова го слушна првиот мој наследник, одма се побуни- тој изјави гласно: абе овој мене не 
ме спомна, и тебе. И за овој, тој е првиот, а јас вториот- никако обратно. Бидејќи бунењето беше многу гласно, сите ние 
не ја стишувавме, за да не се растури промоцијата. Во промоцијата се говореше, Троја е таму, и ако таму се копа, таму ќе 
се најде. Неговата книга и за неговиот став не се расправа. Нему му посакувам успех понатаму и насекому друг. 

Stanislava Skarpa дека во Атина се пишело со рецки (руни), а ? Koliko je staro runsko pismo??? 

Stanislava Skarpa Jegulja ima u svim rijekama koje se slivaju u Jadransko more 

Risto Ivanovski Руните се уште од самиот свој почеток- Белците некаде околу 4500 г.п.н.е. во Кина стигнале. Следи во 
вториот милениум н.е. се говори и за турски руни. Пак, јагулата ја има во сите слатковни теченија во Европа- Јадранскиот 
слив и егејско- црноморскиот слив, но никако во Мала Азија. Флората и фауната во Средоземно Море одговата на 
рекотеченијата на наведените сливови- кај Гибралтар има праг, кој не дозволува од Атлантикот флората и фауната да 
навлези на Истокот- во Средоземно Море. 

Љупчо Николов дајте повеќе опис за Троја, ова е малку, и не споменувате прретпоставка кое место би можело да 
биде Троја, измегу две реки само споменувате дека била, Ljuben Stojanoski од Битола, по потекло од Бучин, прилепско 
напиша книга дека Троја било во Бучин, книгата се вика Илиаина и Илиос, ја немам прочитано, други викаат дека била 
или кај Бучин или кај Чепигово, но на ТВ 2 ца германски археолози јанајдоа Троја кај Турција, а и одговара на записот 
дека Посејдон седел на врвот на Самотраки и ја гледал војната оти е многу блиску. Ljuben Stojanoski се се вели е така, 
само сонцето не му одговара од каде изгрева, т.е. е обратно. 

Risto Ivanovski Секогаш се крадела историјата... Пизистратовата редакција ја склепала Илјада, и ништо друго и ништо 
инаку. И затоа следи само едно таканаречена Троја, и ништо друго. И Библијата 100% била украдена историја од Египет 
и со Месопотамија, и нишо инаку- со еврејството започнува во 444 г.п.н.е. во Ерусалим- евејски јазик никогаш немало, а 
Библијата била пишана на сиријски арамејски јазик и македонски коине. И Атлантида е украдено дело од Египет. 
Авторите велат дури имало и грешен превод итн. Токму и затоа секој кој пиши нешто сигурно за Троја самиот се лаже, и 
сите други ги лаже. И историјата на масоните е 100% украдена историја, во која се трага врска со Египет... 

ДАЛИ МИХАЈЛО ПУПИН БИЛ ВЛАВ ОД МАКЕДОНИЈА ИЛИ САМО МАКЕДОНЕЦ ?! 

Во DW Made for minds за Македонија и на Македонски јазик од Павле Митревски се наведува и следново: 

„Пет години „заглавив“ во архивите во: Панчево, во Идвор родното село на Михајло Пупин, 
Белград, до Њујорк. До доказите можеби немаше да стигнам толку брзо,ако ја немав поткрепата 
од тогашниот декан на Електро- техничкиот факултет во Скопје, сега академик Томе Бошески. 
Факултетот ги помогна моите истражувања и дури кон крајот на 1994 година, визијата ја имав 
пред себе. Пронајдов оригинални турски документи од 1568 година во врска со даноци. Во нив 
пишува дека во селото Скочена, ресенско живеел Никола Пупин, пра, прадедо на научникот 
Михајло. Ова влашко семејството, тука се задржало долго, но болеста колера ги натерала да се 
преселат. Дел од нив заминале кон Корча и Поградец, односно Моско Поле. Со истражувањето, 
тргнав од селото Нича, преку селото Морја до православниот храм од 14 век и најдов гробници 
на семејството Пупинови. На крајот од 17 век во времето на Али Паша Јанински и неговите 
зулуми, семејството Пупин кое живеело од сточарство и било навикнато на преселби заминало 
кон Струга, во селата Горна и Долна Белица и Вевчани. Подоцна од четворицата браќа, двајца 
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останале во Вевчани, а двајца меѓу кои и дедото на Михајло Пупин, се преселиле во Србија. 
Научникот Михајло Пупин е роден во Идвор во 1854 година. Татко му се викал Константин, 
мајка му Олимпијада, доказ повеќе дека морала да е од овие јужни краишта блиски до 
Византија.Таа била неписмена, ама мудра, го терала да учи бидејќи забележала дека е бистро 
дете. Пупин заминува во Чешка, а оттаму во САД, завршил факултет и се занимавал со наука и 
истражувања. Пронајдоците од областа на електро- магнетните бранови, радиотелеграфијата..., 
му донесле слава и богатство. Тој е добитник и на Пулицеровата награда во 1924 година , за 
своето автобиографско дело: „Од пасиштата до научник “. Пупин по смртта на мајка му во 1914 
го формира фондот „Помош за јужните српски краишта „Олимпијада Пупин“. 

Се кажа: „Пронајдов оригинален турски документ од 1568 година...Скочено, ресенско...влашко семејството 
...Корча и Поградец, односно Моско Поле...селото Нича, преку селото Морја... заминало кон Струга“.  

Па во ресенско немало Власи, кои живееле во Епир, за испаша кон Исток со Влахија, а Власите биле само 
овчари. Во мојата книга од 2002 година, „Власите-т.н.Словени“, на корицата наведувам: „Р.Кавендиш и Т.О. 
Линг, во „Митологија“ пишат дека словенскиот пантеон- Велес или Волос бил бог на роговните животни. 
Ова име се споменува во 10 век во руските списи. ‘Во христијантвото тој бог се појавува како византиски св. 
Блаж, кој на словенски се нарекува Влас или Влах. Тој до денес е заштитник на добитокот’. Според други 
автори, поимот Власи означувал овчари“. 

Во прилог се наведува, името Епир како Епир=е пир произлегло според името на македонскиот крал Пир, 
кој бил претставен со бригиска симболика како богот Арес, што било и со Александар Македонски, чија 
мајка била Бригијка. Двата се претставени само со рогови на богот Арес= јарес= јарец што било и уште со 
Македонецот Георг Кастриот= тн.Скендербег, епирскиот и македонскиот крал. Следи потеклото на Епир со 
своите Власи не било спорно. Ова се потврдува со сета топонимија на Епир, која била само тн.словенска. 
За некакво латинизирани Римјани за од Римската Империја не држи, па според Дионисиј Халикарнишки, кој 
во 1 век н.е. живеел во Рим, Римјаните говореле само варварски=пелазгиски=тн.словенски, а латинскиот 
бил не на Римјанин, никако на Латин туку само на Греик Лив Андроник (240 г.п.н.е.), кој бил наследник само 
на македонскиот коине (тн.старогрчки)- овој бил само Александријски Птоломејов јазик само од 300 г.п.н.е. 

Инаку во турските документи стои само за раја-никако за националност. Па за влашко потекло несигурност. 

БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПАКИСТАН НЕ ЗНАЕЛЕ НИШТО ЗА СЛОВЕНИТЕ И ВЛАСИТЕ, ТАКВИТЕ 
ЖИВИСУШТЕСТВА НИКОГАШ И НЕ ПОСТОЕЛЕ- МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПАКИСТАН БИЛЕ БРИГИ СО АРЕС. 

Во расправите, што сум ги водел со Власите, според нив, Корча, Охрид, Крушево... и Мијаците биле Власи. 
Секако, Мијаците биле Власи не само што тие биле овчари, туку и по градежите. Тогаш јас им одговарав. И 
Македонците во Пакистан имаат исти куќи како во Корча, Охрид, Крушево..., кои никој друг во околината 
такви не гради. Тие самите се нарекуваат Бриги, како што бригиски биле Москополе, Корча, Подрградец, 
Охрид, Ресен, Битола, Прилеп, Крушева...Нивниот симбол бил бригискиот бог Арес, со кој се гордее Епир. 
Нивниот начин на живеење е како што нашите живееле дури во 19 век, а старите Демирхисарци се хранеле  
и со треви како што им било времето на нивното вирење, задржано и кај мајками која живееше во 20 век. 
Со нивната исхрана во огледите глувците биле здрави, а со европската бргу се заболувало и умирало итн. 
Нивните обичаи, традиции, носии, музички инструменти, танци и ора се со потекло од Македонија. Ова го 
потврди и нивниот владетел Мир, кој со својата придружба ја посетил Р.Македонија, и се завршило со се. 
Меѓутоа, тие не познавале било какви живисуштества исправени на две нозе и цицачи Словени и Власи. 

Името Мир до денес е македонско мир, како спротивност на арбанското= скиптарското со значење добро, 
врската на Кавказ, како и за Ѓерѓ. Следи арбанскиот јазик имал влијаниел од Кавказ итн. Затоа задарските 
Арбанасите во Далмација во 18 и 19 век говореле само тн.словенски. Со тоа што школа на скиптарски јазик 
немало се до 1924 година, а неа ја отвориле само Австрија и Италија, се е јасно. Бидејќи Арбанија до 1767 
година 100% била под Охридската архиепископија, одродувањето на Арбанасите било само потоа. Како 
што Арбанасите биле Епирци, такви биле и Власите. Епир бил само едно: бригиски и македонски- без спор. 

Што биле Епирците (Власите и Арбанасите) ? Поимот Власи е според влас- влакно. Значи, само овчари, а 
Арбан=ар бан: ар=ор-аница и бан= управител. Па само земјоделец. Двете се без етничко потекло. Тие како 
Епирци се со сите наши бригиски= брзјачки гласови, посебно ѕ, како и бригиското дативно у, што не постои 
во нивната граматика: кој (Н); кого (А); кому му- нему му (Д) со братучед- чедо брату... чиј (Г), споредено и 
со германски јазик. Следи презимињата завршуваат со у, а во граматиката дативното у го нема. Битен е и 
темниот вокал, кој се употребува помасовно како во Булгарија и Романија. Ова е повод, авторите да пишат, 
тие не биле Илири туку само едно: Траки. Секако, во Тракија се задржале и повеќе татаро- турски зборови. 
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Значи, монголски. Такви има во шкиптарскиот,а помалку и во влашкиот. Тоа дека скиптарскиот јазик е млад 
пишат Аму Буе, Ларус енциклопедија итн. За да се потврди, дека Епирците (Власите и Арбанасите) се само 
нешто најново, се потврдува со тн.Вукови гласови, кои не постоеле. Па бидејќи Арбанија се најдува меѓу .... 
Дебар и Дубровник се наведува и дуборовачкиот тестамент оставен во Скопје од 1598 година, составен во 
Скопје, од Петар Стјепанович (ch=ч), во кој го нема не само ј, ниту ништо Вуково. Бидејќи во јазиците на 
бригиските и македонските Епирци се најдуваат и Вуковите од 19 век, нивните јазици се новост. Само за 
потсетување: Што биле Романците (Власите) ? Според Вотсон, само латинизирани Словени, и тоа ова им 
одбегнало на историчарите, па се тврдело, дека тие биле оставштина на римската војска. Со тоа што во 
Рим се говорел само варварски и пелазгиски (Дионисиј, 1 век н.е.), кој бил само тн.словенски, а Романија 
била тн.домовина на Склавините (тн.Словени) и во 17 век црковно- словенски јазик бил службен, ништо 
немало романско (влашко). Во Битола се е само романско: гробишта, школа и тн. Па ништо од Москополе. 

И конечно, што биле Бригите ? Според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија. Следи потоа  и 
Фригија, ф=б. Според египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.), Фригите биле постари од Египтјаните. А и 
дативното у на Бригите се најдувало во Индија: Ману, Меру, Зебу..., во Кина Бату кан, дури и во Јапонија 
аину. Следи в + л + к + аину = влакину: со влакно се влаи=влачи итн.,а Белците во Јапонија биле влакнести 
стигнале еден милениум пред Монголите. Во близина на Окинава=окина ва има потонат град со пирамиди 
и наше писмо. Денес Јапонците ја имаат крвната група А на Белци 38%, со ген прилив дури и на 40%. Таму 
Белците од источното Средоземје однеле и вид грав, кој денес е соја, а житариците и мешункасти храни им 
припаѓале на белата раса. Следи сојата со млекото кај монголската крвна група В предизвикува проблеми. 

ДАЛИ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ БИЛ ГРК И ДАЛИ ОД МАКЕДОНЦИТЕ ОСТАНАЛЕ САМО 200 ГЛОСИ ? 
САМО СМРТ НА СЛОВЕНИТЕ-СЛОБОДА НА МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ ВО НИВНАТА МАКЕДОНИЈА ! 

Мноштво автори во Р.Македонија пишат дека Македонците биле Грци, Меѓутоа, вакво нешто во историјата 
и не било познато, што се гледа во книгите на античките автори. Сите тие говорат само за Хелени, никако 
Грци. Единствен автор, чиј најстар манускрипт бил само од 9 век- книгата била печатена во 15 век, била на 
Куртиј Руф, а само тој говори за Грци, неупотреблив поим во историјата. Следи само поради таа книга, во 
англиските преводи името Хелени се заменува со името Грци, што е наполно погрешно и штетно. За ова да 
се потврди, еве ги доказте: бидејќи првите книги на Библијата биле пишани на сиријскиот арамејски јазик, 
арамејски бил прогласен како еврејски јазик. Кога Евреите како Еднобожци во Александрија го прифатиле 
македонскиот Александријски Птоломејов јазик коине (тн.старогрчки), кој бил само повеќебожен=хеленски, 
и Евреите се изјаснале за Хелени. Јазикот коине Апостол Павле го познавал, но никако атинскиот службен 
јонски јазик со слова од Милет. Па токму и затоа само коине станал христијански јазик. Бидејќи Хелените= 
Повеќебожците од Атина не сакале да го прифатат христијанството, Јустинијан во 529 година ја затворил 
Платоновата академија. Ова било повод, и неверниците (Повеќебожците) на Пелопонез да бидат наречени 
Хелени. Дури Русите, кои не сакале да го примат христијанството, биле наречени само едно: Хелени. Со 
наводот се потврдува, името Хелени немало никакво етничко значење, туку само верско- поточно митско. 

Дали останале уште само 200 македонски глоси: Кој ова го говори ? „Чедата“ на латинскиот фалсификат на 
Курт Руф ! Кои други фалсификати има кај него ? Тој говори за Епир, а таа провинција ја внел царот Нерон  
и тоа според македонскиот крал Пир. Најголем фалсификат било тоа што само тој тврди, коине постоел за 
време на Александар Македонски, што не се чита кај ниеден антички автор. Кај него со една реченица, во 
смисол беше го заборавиле мајчиниот јазик, и го прифатиле новиот јазик. Па тој нов јазик бил коине, и тоа 
само по смртта на Александар Македонски, и тоа во Александрија со прв речник и граматика од 300 г.п.н.е. 

Сега да видиме дали било можно, само најмоќните Македонци кои стигнале до Тибет и до во Америка да ги 
зафатила космичка катастрофа, и тие за миг изчезнале, што било можно да опстојат само 200 македонски 
глоса, а се друго било хеленско, од хелиос=илиос, основа ил: „ил врне ил грме“ или грчко од Греик=греи ик.  

Во Елада се пишело само со рецки (руни). Токму со рецки Редакцијата на Пизистрат ја составила Илијада. 
Бидејќи јонскиот Милет бил најнапреден, и најмоќен, Атина ја прифаќа јонската азбука, и со неа таа била 
препишана. Овде се постава прашање: на кој јазик говореле Јонците и дали тие биле различни со јазик од 
Македонците ? Еве што пиши Херодот: Хелените во Јонија биле варвари- варвари со мало в. Па варвари 
само со мало в биле и Македонците. Што ова говори ? Македонците и Хелените во Елада и Јонија биле 
еден те ист народ. Еве и пример: На јонски и на атички за момче се велело курос, а за девојка кора. До 
денес Битолчани велат, се извинувам за дркоста, тој ја куроса девојката, а кора=к ора- о како (ко) таа 
ора=меша... Варваринот Филип Македонски го внел јонскиот јазик како службен со јонското писмо, и 
токму и затоа сета оставштина била со јонски слова. Еве и доказ во Битола: каменот во црквата Св. 
Ана с.Олевени битолско (гркоманите веќе го оштетиле- никој не е казнет), 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 
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и Русија, исти знаци со исто значење (Гриневич). Па токму и затоа следи тие биле еден те ист народ- 
текстот го отгонетнале македонските автори на битолски говор. Дека ваква била вистината, Елада се 
користи со лаги- таа од гробницата во Пела се внатрешно однела и од музејот во Атина се внатре 
стрпала, и затоа посетителите на гробницата во неа ги виделе предметите од Атинскиот музеј. Со 
ова се потврдува едно и единствено: античките говори со свои граници се истоветни со етничките. 

Па во што е проблемот во Р.Македонија ? Има две групи автори: 1) првата и официјална, за која се битни 
да се потврди дека Македонците биле Грци, а од најмоќните Македонци освојувачи на Светот опстоиле 
само 200 глоси. Ваквите автори не знаат, поимот Хелени бил нов, кој бил од Пизистратовота Илијада, која 
според Пасоф (1815) била пишана на словенски јазик, Чулкас во 1907 година запишал Славо- Македонците 
од Лерин говореле ран Хомеров јазик и Критјаните во 1913 година го разбирале булгарскиот јазик но не 
еладскиот кој бил реформиран коине- службен само од 1868 година. Види и член 5 Букрештански договор; 
2) втората група антички=етнички Македонци. Според мене, Словените се непозати и мајмунски производ. 
Следи смрт на Словени, а само преку таа смрт, ќе се овозможи да се ослободат македонските Македонци 
во својата македонска Македонија. Па Хрватите и Словенците биле Илири, не Словени- Словени политика. 

Па што значи Македонците биле Грци и останале уште 200 македонски глоси ? Ништо друго туку ние сме 
само 100% Дојденци. Само од каде ? Веројатно од Свемирот или Утробата на Земјата. Бидејќи досега за 
сите преселби на Балканот има материјални докази/наоди, никако само за Словените, тие биле само лага. 
Следи Јустин запишал, Македонците биле еден пелазгиски народ, а според Херодот, Тукидид и Платон на 
варварски= пелазгиски се говорело во Елада со Атина. Па Елада била само Пелазгија. Ова говори, на тој 
јазик пишел Хомер, Херодот, Тукидид, Платон... Константин Филозоф како реформиран коине..., а на коине 
и на Хомеров брсјачки јазик пишел девтер=де втер (втор) Хомер Григор Прличев, кој се залагал да своите  
наследници да пишат само на неговиот татков и мајчин говор- брсјачки, кој бил 100% само пелазгиски јазик.  

Risto Ivanovski Склавини=тн.Словени Римјаните се до 5 век н.е. не познавале. Склавини на Балканот имало од 6 век, за 
кои пиши Прокопиј. Тој и ниеден автор пред и по него не познавале живисуштества Словени. Пак, славина означувало 
само област: склав-в=с кла: кла= клаи= клај клава, до Склавин само намесник. 

БУГАРАШИТЕ (ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ...) СЕ БОРЕЛЕ ЗА БУЛГАРИЈА, СРБАШИТЕ ЗА СРБИЈА..., А САМО 
ЗА МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА СЕ БОРЕЛЕ И ЌЕ СЕ БОРАТ САМО МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ 

Македонците како припадници на македонските простори можеле да имаат традиции само од античките 
Македонци. Такви биле преданијата за Орфеј, Филип, Александар, Булкефал итн. Бидејќи народот во она 
петвековно муслиманско= турско ропство бил оплачкан и уништен, тој не можел да се зафати со било каква 
литаратура, никако да пиши свои дела со кои ќе може во потполност да ги присвои делата на античките 
Македонци. Што ова говори, Македонците си имале со милениуми свои преданија, кои си ги почитувале и 
сакале. Следи нив не им било потребно да присвојува булгарски= татарски преданија, од кои до денес 
нашиот народ се гнаси, и за нив одвратно говори. Ова не може да биде од било каква српска пропаганда, 
затоашто Македонците не се гордеат со ништо  српско. Или инаку кажано,Македонците си биле Македонци. 

Македонците си имале своја света македонска апостолска Павлова црква, која била во спротивност само 
на апостолската римска Петрова црква. Бидејќи имало само две цркви, македонска и римска, со претходни 
две царства, македонско и римско, се друго што се збивало, историски било беззначајно и ништожно. 

Било како било, во време на Османовото владеење, а Османите биле само Комнени- само Македонци, кои 
се разликувале од своите православни браќа, биле само Муслимани= Турци. Нивните наследници во 18 
век насилнички ја укинале македонската црква, и опстоила само Цариградската патријаршија. Бидејќи таа 
ја создал на насилнички начин Јустинијан , таа не била апостолка црква. Оттогаш имало само Грци. Со од 
ненадлежниот султан на насилнички начин во Цариград била создадена Булгарската егзархија. И што било 
со неа ? Се започнале крвавите борби меѓу двата православни црковни народи: Грци и Булгари. Султанот 
успеал, а сакал да профитира Ватикан. Бидејќи православните ги мразеле католиците,полза имал исламот. 
Биле создадени српско и булгарско кнежество, со свои цркви. Следи да се појаат српски и бугарски народ. 

Ова било повод, Македонците да бидат прво само како Грци, многу потоа цариградски Грци и цариградски 
Булгари, и конечно како цариградски Грци, белградски Срби и софиски Булгари. И само како такви гинеле. 

Бидејќи Македонците станале само Грци (Браќата Миладинови, Григор Прличев и др.), кога била создадена 
османовата Булгарска егзархија, Македонците велеле: „Не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме 
Булгари“. Ова било повод, Македонците да се борат за возобновување на нашата македонска апоастолска 
Павлова црква, Јустинијана Прва и Охридска архиепископија. Тие сакале да го внесат македонско црковно- 
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словенскиот јазик, како и својот мајчин јазик (говор). Па само како први на Балканот од македонскиот говор 
во Разлог Разлогвачанецот Марко Теодорович во Виена направил прв македонски буквар. Тоа било пред 
14 години Вук Караџиќ да оди во Виена. Следи на почетокот на 19 век немало српски, ниту булгарски јазик. 
Пак, еладските Грци само како припадници на цариградската патријашија имале јазик само од 1868 година. 
Што ова говори ? Само Македонците биле македонско свесни ! Секој кој инаку кажува, тој е само лажго. 

Со балканските кнежества, а потоа и нивни држави, Македонците се делеле и државно- црковно. За 
пример се наведува  Тодор Александров. Тој го кажал следново: „Ако некой ми каже, дека не съм 
Македонец, ке му отрежа езикот ! Ако некой ми каже, дека не съм Българин, ке му отрежа главата !“ Што ова 
говори ? Тој бил Македонец од Македонија, а Булгарин како наследниг на султановата Булгарска егзархија 
и софиска црква. 

Бидејќи тој, и слични како него се бореле за булгарската држава, но никако за самостојна Македонија, тој 
во никој случај не може да биде било каков македонски Македонец, туку само едино: македонски Бугарин.  
Еве го писмото на Тодор Александров, напишано на 3. август 1917: „Аз съм оръдие само за освобождение 
на Македония и за обединението на българскиот народ. Това съм го доказал с целия си досегашен живот, 
като съм пожертвувал за таа идея всичко, освен животот ми, който случайно, може би за нещастие, с у 
уцелял. Досега съм получил само морално удовлетворение, именно, че идеята е вече на осъствяване. 
Занапред ми остава едно несолидно здраве и един морален капитал- моята чест. Некому няма да дозвола 
да се заври со тая моя светина, още помалку на еден долен тип като Точкова. Искам затова 
удовлетворение чрез тебе. Моляте стори потребното“. 

Од наведеното се гледа, тој целиот свој живот се борел за присоединување на булгарската Македонија кој 
„мајката“ Булгарија. Истото го барале и Србите: српска Македонија кон „мајка“ Србија. А Еладците (тн.Грци) 
истото го велат: грчка Македонија кон „мајка“ Грција (Елада). Дури и Албанците во нивна Велика Албанија. 

Од наведеното произлегува, никаде ги нема-ло само Македонците. Што токму ова говори ? Ако тие сакале 
и сакаат да живеат, тие мора-ле да бидат само Грци, Срби, Булгари и Албанци- Албанци има и Азијати... 
Се ова говори, на македонските Македонци им преостанува само една: само македонски Македонци. Секој 
оној кој инаку мислел, мисли и ќе мисли, тој бил и ќе биде само предавник и непријател на само нашата 
Македонија. Па ние друга Македонија немаме, а од неа е слободна само овој дел со својата црква- МПЦ. 

Risto Ivanovski ЈАНЕ САНДАНСКИ: 

„Ние водиме борба против вас, врховистите, затоа што сакате да ја потчините Организацијата и да ја направите орудие 

на бугарскиот дворец. Со вашата оружена интервенција во Џумајско, вие на ослободителната борба и придадовте 

карактер на вештачко движење кое се инспирира од вас од официјална Бугарија, а не од внатрешността и од самиот 

поробен народ. Ние решително им се спротивставивме на вашите офицери зашто го знаеме нивното воспитување, 

нивните интимни замисли. Тие се луѓе што дале клетва за верност на бугарскиот кнез и на бугарската држава, и тие не 

можат да бидат ништо друго освен нивни слепи и послушни орудија. А ние не сакаме да ја замениме турската тиранија, 

турските султани со други такви, па ни со бугарската тиранија и бугарскиот кнез. Ние сакаме Македонија да биде 

автономна, независна, слободна, Македонија на Македонците. Вие ја барате слободата на Македонија како средство, 

како етапа на идни освојувања и присоединувања, додека кај нас слободата, автономијата на Македонија се положени во 

основата, како цел. Ете каде лежи големата разлика меѓу нас, внатрешните и вас-врховистите. Ако ги пуштевме вашите 

другари-офицери во ТМОРО, тие ќе ја водеа оружената борба, тие ќе ги имаа во своите раце четите, бојните јатки, 

Организацијата, и по таков начин, при слободна Македонија тие ќе му се наложеа на македонското население, тие ќе му 

диктираа да го бара приклучувањето на Македонија кон Бугарија, како што стана со Источна Румелија во 1885 година. 

Ние ја месевме погачата, вие ќе ја јадевте." 

Risto Ivanovski Писмо на Тодор Александров до Цар Фердинанд (06.XII.1917): „Ваше Царско Височество, ...Оставам 

завинаги наíискренно предан служител на Отечеството и ДинастиÔта“. 

Risto Ivanovski Видов еден напис за Тодор Александров. Па за него стои ова: „За четири дена го завземал Ќустендил,ги 

разоружал Бугарските полицајци и војска и ја осигурал границата на месноста Мал Завој кој гледал на Крива Паланка, 

Ќустендил го држел под власт цели 24 дена за кое време планирал напад и влез во Вардарска Македонија чекајки над 

100 000 Македонски комити од цела Македонија. 

Првите 35 000 комити ги распоредил околу градовите Паланка, Кратово и Куманово и се спремил за вооружена пресметка 

со Српската војска.5 000 Македонски комити оставил во Ќустендил а другите 12 000 од 17 000 кои го заземале Ќустендил 
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ги повел во битка, но на излез од Ќустендил кај селото Ѓуешево, Бугарската војска координирана со Српската, која чекала 

од другата страна на границата, го сопрела на преговори“. Меѓутоа, тој никогаш не нападнал источно- во Бугарија. 

Risto Ivanovski Па што биле бугарашите еве го точниот став на Тодор Александров во однос на автономиjата на 

Македониjа:  

"Ние се бориме за автономна Македонија, но се бориме како Бугари. Подлост прави оној Бугарин, кој работи за 

присоединување на Македонија кон Бугарија. Тој не разбира дека има ли автономна Македонија, има две Бугарии, кои во 

соодветна ситуација ќе соумеат да се обединат во едно."  

Т. Александров бил поврзан со убиството на Jане Сандански, Ѓорче Петров, Таската Серски и др. достоjни синови на 

маjка Македониjа, пречка на бугарските аспирации кон Македонија.  

БУЛГАРСКИОТ ГНАСА ЛУПЧО ГЕОРГИЕВСКИ ОСТАНАЛ НЕПРИЈАТЕЛ БРОЈ 1 НА МАКЕДОНЦИТЕ 

Само како македонски Македонец, кој се зафатил да се занимава со историја и со биолошки методи, при 
што пишувам само за раса= народ= јазик, сум објавил вкупно 86 книги, укажувајќи дека Балканот со Мала 
Азија биле мало географско подрачје, на кое биолошки не било можно да живеат повеќе народи. Следи да 
говорам, на Балканот живеел еден народ со варварски= пелазгиски= Хомеров= Платонов јазик- па тој бил и 
само Критски, на најстариот Крит како составен дел на Леванот во кого белата раса опстојувала во ледното 
доба од 0,5- 1.0 милион години. Наведеното говори, на балканот народот се разликувал само по говорите.  

Со појавата на христијанството имало само еден православен народ, а од 19 век само два црковни народи 
под султанот: Грци- припадници на Цариградската патријаршија и на Булгарната егзархија. Следеле српска 
и булгарска држава и црква. Македонците се делеле на три цркви: Грци на Цариградската патријаршија, па 
Срби на српската и Булгари на булгарската црква. Токму и затоа тие како такви и гинеле во Македонија. 

Во прилог на бугарашите и србашите се наведува само насловот објавен во Слободен простор- „ВМРО-НП: 
Наместо на српски, во Штип требаше да се постави спомен плоча на загинати бугарски војници“. Секако, 
таа булгарска гнаса, која одеше само со едно извалкано маслосано темно џакетче, никогаш не се залагал, 
на тие војници да не стои српско или бугарско туку само македонско. Не случајно, во Балканските војни и 
Првата светска војна воглавно загинало само македонско домородно население, а таа душевно растроена 
личност говори само за српски и булгарски гробишта. Тој секогаш говори само против Србите и србашите, 
дури оваа Р.Македонија била окупирана од Србите. Меѓутоа, тој никаде не се изјаснал за Македонците во 
Пиринскиот дел на Македонија, затоашто тие како и овдешните Македонци биле Бугари. Таквата гнаса е 
немерлива кога тој и неговите бугараши ги убедувале и убедуваат Македонците биле само едно: Булгари-и 
Македонците историски непостоеле. Токму овие Македонци во Втората светска војна ја извојувале својата 
слобода во борба против Германците, булгарските и албанските фашисти, и имале своја власт АСНОМ. За 
таа власт, војска и армија Германскиот генерален штаб на Македонците им се обраќал само со македонска 
власт, македонски генералеш штаб и македонска армија. Па Германците му понудиле на Булгаринот Иван 
(Ванчо) Михајлов да оформи власт во Вардарскиот дел на Македонија, а тој тоа го одбил. Па зошто ? Само 
поради „братоубиствена“ борба. Па која таа била ? Таа била иста како што било во Балканските и Првата 
светска војна, каде воглавно гинеле Македонци како Грци, Срби и Булгари- на просторите на Р.Македонија 
ќе гинеле само домородци од Македонија ! А како ? Само како Македонци, против своите браќа кои и во 20 
век, како и денес, се заведени, тие да се Булгари ! Што говори изложеното ? Со бугарштината и Бугарите 
во Р.Македонија е завршено- остатоците се лудаци: човеково право е секој да биде она што тој сака. Па со 
тоа што веќе со децении постои АСНОМ- ска Р.Македонија и МПЦ, само лудак оспорува народ Македонци. 

Дека Лупчо Георгиевски останал само булгарска гнаса, еве и следен доказ: таа гнасотија, никогаш не се 
залагала на оние еврејски жртви од булгарските фашисти со чии вагони биле однесени на истребување да 
стои на плочата-Евреите биле со потекло од Македонија, а за нив стоело само од Булгарија. Што ова значи 
? Па Македонија никогаш не била за него битна. И ако во неа живеел негов народ, тој нема да дозволеше 
неговата партија да се повлече од Собранието, СДСМ да го оплачка народот, а неговата партија кога дојде 
на власт, и таа да го оплачка народот, дури тој со неговите приврзаници станале сопственици на народен 
имот. Значи, партијата го вметнала ВМРО за со него таа народот да го заведе, и како СДСМ да го оплачка. 
Дури тој од Уставот на Р.Македонија го бриша членот за грижа на Р.Македонија на своите сонародници во 
соседните земји. Тој се откажал не само од оние во Пиринскиот дел на Македонија и од Егејскиот дел на 
Македонија, ја укина Македонската матица, ја делеше Р.Македонија со Албанците,во кои има и Азијати итн. 

Risto Ivanovski Доказ дека бугарашите биле и се само гнаси е оспорувањето на Македонците. Колку Македонци во 
Пиринскиот дел на Македонија имало:  
1965 US STATE DEPARTMENT SECRET REPORT ON BULGARIA-GREECE BORDER. - located in the National Archives of 
Australia www.naa.gov.au 
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Interesting points in the US study - the origins of Bulgarians are "classified as Turanian, Mongol or Tartar" who arrived later in the 
Balkans than other peoples or tribes who lost their original language and adopted another language. 
 
The US report, quoting the Bulgarian national census of 1956, lists total population of Bulgaria as 7,613,709 
Bulgars 6,506,541 
Turks 662,018 
Gypsies 197,865 
Macedonians 187,789 
 
This is an incredible admission, considering Bulgaria refuses to recognise the existence of a Macedonian ethnicity 
 
Prevod: 1965 Amerikanski izvestaj za granicata megju Bugarija i Grcija. Amerikansiot tajni izvestaj, koi se naogja vo nacionalnata 
arhivata na Avstralijawww.naa.gov.au trvdi deka Bugarite bile od "Turansko, Mongolsko i Tatarsko" poteklo koi pokasno stignale 
vo Balkanot od drugite narodi i plemina...i si go izgubia svojot jazik i prifatile tugji jazik. Isto taka izvestajot pokazuva deka imalo 
187,789 etnicki Makedonci, spored 1956 bugarskiot popis, kоi ziveale vo granicite na NR Bugarija. 

Petar Petrov Иван Михајлов одбил да учествува во НЕЗАВИСНАТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА откако на состанокот во 
Скопје, каде што биле поканети сите релевантни политички фактори, комунистите се заканиле со крвава граѓанска војна, 
со крв до колена.  
На состанокот било забрането да се влезе со оружје, имало темелни претреси. 
Иван Михајлов бил испратен од германските служби, но имал поддршка и од западните служби. За потсетување 
Американците во Северна Африка соработуваа со француските локални власти, без разлика што сеуште биле лојални на 
француската влада во Виши. 

КАДЕ СТЕ МАКЕДОНЦИ ? НА БУГАРИТЕ И АЛБАНЦИТЕ ИМ Е ПОНУДЕНА ПОДЕЛБАТА НА МАКЕДОНИЈА  

На Балканот се живееше крвавото турско- муслиманско ропство. Па катастрофата се појави кога во 19 век 
меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани околу еден милион Азијати, од кои само по Кримската војна 
биле 500.000 Черкези и 100.000 Татари...Следат балкански војни, со кои Македонија била поделена, а била 
создадена албанска држава... Во Албанија немало албански народ со свој јазик кој би се учел по школите. 
Ова било само поради тоа што Албанците не биле Албанци туку само Турци и тие сакале да се учи само 
турски јазик. Следи први школи на албански јазик отвориле Австрија и Италија дури во 1924 година. Зошто 
толку касно ? Затоашто Албанците не биле национални свесни. Па само Тито во СФРЈ станал „татко“- никој 
друг на албанската нација кога тој албанскиот јазик на Шкиптарите го внел и како јазик на Гегите, кои вон 
Албанија се 90% (на Тоските= Скиптарите отпаѓа само 10%). И само оттогаш има тн.албански тн.народ. 

За овој двоконтинентално дворасен тн.народ Албанци, дело на Ватикан, НАТО врши инвазија врз Србија и 
го создава Косово, а таму САД ја има најголемата база. Врз Р.Македонија НАТО врши агресија, и центар на 
сите злодела е САД амбасадата во Скопје. Следи меѓусебно да се борат полицијата од страна на народот 
а војската од страна на Албанците, со своите азиски страшила, кои редовно ги гледаме на ТВ- програми... 
Следи Рамковен договор, кој важи таков во целиот свет само во Р.Македонија само против нас Македонци 
браќа со Русите. Кога истото го бараат и Русите за своите Руси, тоа за нив, како за нас не важи. Што ова 
говори ? Само едно: Македонците страдат само поради Русите ! И што друго ? Бонифациј во 8 век рекол, 
словенската раса е одвратна, и таа треба да се истреби. Тоа го велел Хитлер, Хилтерова САД и другите. 

Истите оние ѕверови,кои македонската војска не ја оставија да ја брани и одбрани само наша македонската 
Р.Македонија, тие им ги предадоа македонските општини на Албанците со свој јазик со монголски зборови. 
Дури тие ги заведија Македонците да не гласаат за само нивната македонска Р.Македонија, а во полза на 
Азијати со човечки лик од кои со векови крвари православната човечка душа, а Албанците немаат душа... 
Само за потсетување: На референдумот 2004 година за поделбата на Македонија од 1.7 милиони гласачи 
против гласале само 22 илјади. Па поделбата на Македонија беше поткрепена од вкупно 427 илјади 
гласачи, а дома останаа 1.2 милиони !? Па што ова значи ? Само едно: Каде сте Македонци ? За никаде ! 

Редовно читаме, како се фалат патриоти, дури си пишат свои лични истории кој ја создал ВМРО- ДПМНЕ и 
што не. Оние што ја создале ДПМНЕ и не е битно, затоашто народот гласал само за ВМРО. Сите други 
партии имале пообразован кадар и се друго. Меѓутоа, народот никогаш не гласал за ДПМНЕ туку ВМРО. 

Вчера (10.07.2015) еден новинар Албанец (Татар) се исмејуваше со Македонците, па ние не сме биле Кина 
да им се спротиставуваме на Албанците со две матични албански држави. Вистина, ние не сме Черкези и 
Татари,. Браќа на Кинезите, туку ние сме домородци, и Албанците 100% колонисти вон Албанија нема што 
тие да бараат. Како што Османите 100% на православни простори ги колонизирале,назад тие 100% нека си 
ги вратат во Азија. После тоа ќе мора да се извршат сите биолошки борби да се уништи тој азиски плевел. 



 33 

Меѓутоа, тие имаат своја програма, таа си ја спроведуваат, а никаде ги нема само Македонците. Никој од 
македонските патриоти не излегол на ТВ програма да му одговори на Татарот и слични на него Татари и 
татарски браќа Черкези, а черкески ред имало во Османовата војска итн. Да не должам еве го написот: 

INTERMAGAZIN. rs: “Lavrov izneo podatke: Ponudili su Bugarima I Albancima da podele Makedoniju 

Šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu – koji je danas nastupio pred Savetom Federacije (gornjim domom 
nacionalnog parlamenta) – jedan od senatora postavio je dva pitanja: „U Makedoniji je faktički počela nova 
obojena revolucija. Po ukrajinskom scenariju, samo što je u početnoj fazi. Nije li došlo vreme za aktivnije 
suprotstavljanje obojenim revolucijama u Evropi? Zar ne bi baš u početnim fazama takvih državnih prevrata 
trebalo uključivati međunarodne mehanizme poput OEBS-a i Saveta bezbednosti UN da obojene revolucije 
ne bi postale uobičajena praksa smene državne vlasti?“. 

Šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu – koji je danas nastupio pred Savetom Federacije (gornjim domom 
nacionalnog parlamenta) – jedan od senatora postavio je dva pitanja: „U Makedoniji je faktički počela nova 
obojena revolucija. Po ukrajinskom scenariju, samo što je u početnoj fazi. Nije li došlo vreme za aktivnije 
suprotstavljanje obojenim revolucijama u Evropi? Zar ne bi baš u početnim fazama takvih državnih prevrata 
trebalo uključivati međunarodne mehanizme poput OEBS-a i Saveta bezbednosti UN da obojene revolucije 
ne bi postale uobičajena praksa smene državne vlasti?“. 
Lavrov je odgovorio podrobno. Njegov odgovor prenosimo u celini: 
Potpuno sam sa vama saglasan. Nas sve to veoma zabrinjava. Makedonski događaji se prilično grubo 
usmeravaju izvana. 
U toku su pokušaji da se vlada Nikole Gruevskog optuži za nekompetentnost i za to da ne izvršava svoje 
obaveze pred stanovništvom, a pripisuje mu se i mnogo šta drugo. Ali, iza svega toga je želja da se na 
njega utiče zbog odbijanja da se priključi sankcijama protiv Rusije. 
Mi pouzdano znamo da su takvi pritisci na njega vršeni i u vez s tim što je u svoje vreme podržao Južni tok, 
aktivno računajući na taj gasovod u makedonskom interesu. 
Sada on pokazuje spremnost za saradnju povodom realizacije drugih varijanti za isporuke energenata iz 
Rusije na jug Evrope, uključujući Turski tok. 
Veoma je žalosno i opasno što se u dostizanje cilja podrivanja vlade Gruevskog pokušava uključiti albanski 
faktor. 
Pre više godina tamo su bile oštre protivrečnosti među Slovenima i Albancima. Tada je bio zaključen 
Ohridski sporazum koji je povratio mir i saglasje. 
Kada smo mi potom – u kontaktima sa Evropskom unijom – pokretali pitanje prava Rusa i ruskojezičnih u 
Estoniji i Letoniji, pitali smo ih: „Zašto ste podržali Ohridski sporazum i dali Albancima u Makedoniji prilično 
ozbiljan obim prava, a ne možete da učinite to isto za Ruse u Estoniji i Letoniji?“. Odgovor nismo dobili. 
Dobro je ipak što je konflikt u Makedoniji bio razrešen. 
Sada su u toku razgovori da Makedoniju treba još više „federalizovati“, napraviti od nje „gipku federaciju“, 
možda i „konfederaciju“. Iznose se čak i ideje da se ona kao veštačka država raskomada – da se deo da 
Bugarskoj, a deo Albaniji. 
Bez pominjanja Makedonije, premijer Albanije je, u širem okviru, isturio parolu „Velike Albanije“. U Tiranu 
putuju lideri albanskih partija u Makedoniji i tamo dobijaju instrukcije. 
Paralelno sa tim, američki ambasador u Skoplju sebi priziva lidere makedonskih partija i opozicije. 
Krajem aprila je bilo organizovano putovanje (po Makedoniji) predstavnika OEBS-a i niza zapadnih zemalja i 
EU. Došli su u Skoplje, proglasili se za „OEBS misiju“ i pri tom iznosili neke recepte i ispostavljali zahteve 
Gruevskom. 
Da se takva samovolja ne bi ponavljala, zamolili smo sedište OEBS-a, generalnog sekretara i predsednika 
OEBS – aktuelnog ministra spoljnih poslova Srbije Dačića – da utvrde šta se dogđalo i da nas obaveste 
kako se tako nešto uopšte moglo dogoditi. 
Imajući na umu broj tih posrednika samozvanaca, juče sam – istupivši u Komitetu ministara Saveta Evrope – 
predložio da generalni sekretar SE, možda zajedno sa generalnim sekretarom OEBS-a, poseti Skoplje, da 
porazgovara sa svim akterima tamošnjih procesa i da iznese svoje preporuke koje bi razmotrile međuvladine 
skturkture. 
Mi sve što se događa shvatamo veoma ozbiljno. Smatram da ste u pravu i da nadalje treba delovati onako 
kako ste rekli, a možda i operativnije, preticati događaje i tražiti da međunarodne organizacije upućuju (u 
Makedoniju) nezavisne eksperte, predstavnike sekretarijata koji bi onda referisali o svemu. Da bi se odluke 
donosile kolegijalno i u legitimnim strukturama, a ne ispod tepiha”. 
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БИДЕЈЌИ ВМРО- ДПМНЕ ЈА СРУШИЛА МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА, ЧЕЛНИЦИТЕ БИЛЕ АНТИМАКЕДОНЦИ 

Со распаѓањето на СФРЈ, во СР Македонија на повеќе места имаше собирање за решавање Судбината на 
македонскоит народ. Таква група имаше и во Скопје со членови носители на првата македонска влада како 
експертска влада. Членовите биле судени, а еден беше и синот на Ченто, дури еден академик бавејќи се со 
историјата на македонскиот народ и неговиот јазик итн. Што ова говори ? Па оваа македонска влада била  
позната прва национална. Што ова говори ? Во нејзините редови биле луѓе од семејства кои страдале за 
нивна Македонија, се бореле за нејзиното обединување, почитување на македонскиот народ, македонската 
историја, македонскиот јазик и се друго. Не само тоа, тие биле носители на протерувањето на туѓите српски 
колонисти, сакале македонскиот народ да го водат на вистинскиот пат, понатаму да не биде експлотиран– 
се македонско да остане во нивната и наша Македонија, која останувала наследство на нивните генерации. 

Дека ова било така, прво што спровеле било да се одземе војната документација, со што се спречило да 
гинат Македончина на српскиот фронт, дури и во Вуковар, кој токму Македонците го ослободиле во Втората 
светска војна, кога Македонците биле испратени на Сремски фронт без оружје како овци да ги разминираат 
сремските полиња итн. Ова било продолжување од Балканските војни и Првата светска војна кога нашите 
Македонци гинеле за туѓи инстреси, и до денес се закопани во само туѓи грчки,српски и булгарски гробишта 

Второто дело било ЈНА мирно да ја напушти територијата на СР Македонија, дури таа од неа со себе се да 
однесе... Овој мудар потег овозможи ниеден Македонец да не загине. Ова беше спротивно од желбата на 
Булгарија, да има војна, со која би имала добивка Булгарија, како продолжување на заведувањето од на 
Булгарија од време на Илинденското востание. Велам заведување, затоашто Булгарија до 1908 година не 
била држава, чии армија бил навлегла на турска територија, а на Булгарија како кнежевство им бил центар 
Цариград. Тоа се потврди, само по 1908 година Балканските војни. Дури во Пиринскиот дел на Македонија 
имало војска, која никогаш не нападнала источно вон Македонија- во онаа Булгарија, туку само западно во 
Вардарскиот дел на Македонија, под окупација на Србија. Не се забележени ни напади на југ- во Егејскиот 
дел на Македонија. Се ова говори, Булгарија се борела само против Србите само во Вардарскиот дел на 
Македонија. Па тие се потврдиле како 100% македонски непријатели- и до денес не признават Македонци. 

Трето дело било мудрото поставено прашање за отцепување на СР Македонија од СФРЈ,чие право на свое 
отцепување не било доискористено од времето кога Македонците и пристапиле на здржување. Не смее да 
се изуми, дека имало размислување и за балканска федерација, со што сите македонски делови заедно би 
биле како членка на таа балканска федерација. Ваквото поставено прашање беше мудро, затоашто како 
македонска држава со својата АСНОМ- ска власт опстоила во СФРј, а до денес се сака да се бриши да ја 
нема Македонија. Се говори за договор на Србија со Грција за поделба на Р.Македонија, на Булгарите и 
Албанците им било понудено да ја поделат Македонија. Со тоа што никогаш не се говори за обединување 
на Македонија со македонските Македонци, туку да се уништи само АСНОМ- ска Македонија која во СФРЈ 
опстојувала до 1990 година, македонскиот народ нема да си дозволеше да игра на булгарска карта војна... 
И затоа Македонците го изгласаа рефендумот, и конечно Македонците се отцепија како АСНОМ- ски итн. 
Па следно... беше македонскиот денар, македонска економија и се друго што доликува на секоја држава. 

За изненадување, ВМРО- ДПМНЕ ја руши првата македонска влада, која ги оствари сите заложби на овој 
македонски напатен народ. Зошто ? Затоашто таа беше само македонска ! Кај неа немаше ништо страно- 
туѓо, никако било што она булгарско. Секако, изговорот, за тоа што премиерот нешто не прифатил да каже, 
никако не држи. Па како ќе држи, кога оттогаш со македонштината се заврши, се говореше не за било што 
македонско туку само за Лупчо Бугарашот и неговата бугаршка банда. Па дали за ова има докази ? Драган 
Богдановски му нашол телефакси од Софија, откаде тој добивал задолжувања, што требало да се прави. 
Ова Драган Богдановски со плачење му го соопштил на нашинците во Торонто. Тој во Америка не бил кај 
Македонци туку кај бугараши, и имал врска со МПО. Па заедничко за Бугарија, бугарашите и МПО било и 
останало она што го пишел Ванчо Михајлов во својата книга, Македонија Швајцарија на Балканот, и тоа 
дека таа била само со Булгари и Албанци (90% Албанци се Геги со Азијати)- Албанците 100% колонисти. 
Кога на Ванчо Германците му понудиле за македонска држава, тој одбил, и тоа поради „братоубиствена“ 
борба. А каква била таа ? Крвава борба меѓу Македонци и македонски Булгари- само македонски изроди. 
Ова може да се потврди и со доказот, за Македонија се бореле Македонци конзервативци, попови- тие се 
бореле за црквата, и ја создале МПЦ. Исто биле студенти и други- комунисти. Ова била национална борба. 
Ова од бугарашите не било прифатено, за нив имало само Булгари и Албанци- до размена на територии... 

Иако одминало многу децении години, некој да го оспорува македонскиот народ, тој е само душевмно едно: 
растроена личност. Следи Лупчо Георгиевски, Доста Димовска и дргу бугараши биле само лудаци. Токму и 
вакви лудаци си напишале историја, дека тие ја создале ВМРО- ДПМНЕ. Пак, други, тие во Р.Македонија ја 
создале таа партија. Трета група, партијата била создадена во странство. Се јавија мноштво создавачи, и 
сите тие си се насликале и се си напишале... Меѓутоа, колку од нив се без досија водени во СФРЈ никој и не 
кажува. Битно е дека за Македонија страдале само двајца: битолчанецот Шамбески и Богдановски. Бидејќи 
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на никој друг влакно не му фали, што тие работеле во страство ? Логично, заработувале за себе и своите 
семјества! Само Шамбевски и Богдановски биле со уништени семејства, и останати без пари, никој друг. Кој 
му помогал на Богдановски со пари ? Само еден, кој му дал пар и за стан тој да си купи во Скопје, чии пари 
биле пренаменети да се опреми државниот стан на Бодановски- се звршува со Богдановски и Јаковлевски. 

Во 1990 година биле создадени многу македонски партии, кои 100% имале повеќе кадар од ВМРО- ДПМНЕ. 
Неа ја регистрирала власта- на некои тоа им одговарало. Како што сите партии и тоа со 100% пообразован 
кадар од ВМРО- ДПМНЕ 100% пропаднале, 100% ќе пропаднеше и ДПМНЕ. Следи конечен заклучок, 100% 
ДПМНЕ е ништожна партија, а победи само ВМРО. Што ова говори ?До денес и секогаш живее само ВМРО. 

Од изложеното се потврдува, името ДПМНЕ било само на Богдановски, а ВМРО само на народот, кој само 
за ВМРО гласал, а никако за било какво ДПМНЕ. Па залудни биле пишувани истории на поединци со слики 

Во Народен глас од 12 јули 2015 беше објавен напис, со кој се рушат сите заложби на поединци- творци: 

ШОКАНТНА ИЗЈАВА НА ЕКС ШЕФОТ НА БУГАРСКОТО УБК КИРЧО КИРОВ ВО ИНТЕРВЈУ 

ЗА БУГАРСКА ТВ : Бугарската тајна служба го создаде ВМРО ДПМНЕ, Љубчо и Доста беа наши 

соработници 

Има ли Бугарија добро разузнавање? Тема на емисијата Слободна зона, во која на 16. јуни гостуваше 

поранешниот шеф на бугарското разузнавање, генерал Кирчо Киров. Директен повод Киров да му гостува на 

водителот Георги Коритаров во ,,Слободна зона,, е повеќемесечното објавување на прислушуваните разговори во 

Македонија, од страна на лидерот на опозицијата Зоран Заев и неговите соработници. Според негово 

искажување, како разузнавач, ген. Кирчо Киров кариерата ја поминал во разузнавање на просторите на екс 

Југославија и Албанија. Службата ја напуштил на почетокот на 2012. година. Генерал Киров не крие, дури 

експлицитно се изјаснува како разузнавач кој имал активна улога во разбивање на СФРЈ, учествувал во сите 

најбитни случувања од овој процес. Тема на гостувањето на Кирчо Киров е Македонија и односите со Бугарија, од 

периодот кога Македонија била социјалистичка република во склоп на Југославија, преку осамостојувањето, до 

денес. Киров отворено говори за врбуваните членови и функционери на ВМРО ДПМНЕ, кои ги имал на 

разузнавачка врска, како соработници. Прво зборува за соработничката улога на Љубчо Георгиевски со 

бугарската тајна служба. 

„Со Георгиевски прво работеше мојот колега, разузнавач, дипломат и публицист Велизар Енчев. Енчев и 

Георгиевски беа мошне блиски од неговите опозициони денови, пред да стане премиер на Македонија. Потоа се 

вклучив и јас. Во почетокот само присуствував на средбите на колегата Енчев од со Георгиевски. Средбите беа 

организирани во Бугарија. Зборувам за период пред да стане премиер.„ 

Велизар Енчев бил гостин во истата емисија на 29. мај и исто така отворено зборувал на оваа иста тема. Дури 
Енчев во својот настап тврди дека македонската опозиција пред и после осамостојувањето, олицетворена во 
ВМРО ДПМНЕ била изградена, раководена и развивана директно од страна на Првата управа на бугарското 
разузнавање!!! Велизар Енчев бил испратен за амбасадор на Бугарија во Загреб, со примарна цел да оддржува 
врски со Љубчо Георгиевски, Димитар Димитров и Доста Димовска. Генерал Кирчо Киров го потврдува 
искажувањето на Велизар Енчев од неговото гостување и додава дека до ден денес ги имаат задржано високите 
оперативни позиции кон Македонија, само не посочува имиња на соработници од актуелната извршна власт во 
Скопје. 

Потоа следува дел од искажувањето за оперативните средби на Киров со Георгиевски, кога водителот Коритаров 
конкретно прашува: Имавте ли како директор на разузнавањето на Бугарија налог да врбувате соработници 
од високото политичко ниво во Македонија?Киров не одговара конкретно, не споменува имиња за да не 
осветлува соработници од политичкиот живот на Македонија кои сеуште се активни , ама јасно и прецизно кажува 
дека ги врбувал. Кирчо Киров во емисијата открива и една новост. Во периодот на второто премиерување на 
Бранко Црвенковски, кога премиер на Бугарија беше Симеон Саскобурготски, бугарското разузнавање имало 
информација дека се подготвува загрозување на безбедноста на Црвенковски ,,од страна на македонски 
фактор,,. Но, наместо по службени државни канали да го предупредат Црвенковски, оваа информација ја 
пуштиле преку нивниот соработник Драги Гроздановски, македонски разузнавач, на средба со него на македонска 
територија близу границата со Бугарија. Информацијата за средбата на Киров со Гроздановски дошла до ушите 
на Црвенковски, па на првата следна средба во Бугарија меѓу двете служби, македонските разузнавачи пренеле 
порака од Црвенковски: „Кирчо Киров отвори широк пат меѓу Македонија и Бугарија!„. 
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МАКЕДОНСКА ЧЕТВРТА КНИГА НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ВО ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА  

Како 86 книга ја напишав книгата „Еладците (тн.Грци) во 1904 година биле само тн.Словени“. Во таа книга 
беа пренесени сите мои настојувања од првата моја книга „Средоземјето прадомовина на Европјаната“ 
(1998), каде со помош на биолошки методи пишувам за белата раса, која во леденото доба со траење од 
0.5- 1,0 милион години престојубала во Левантот- меѓу Египет и Арапскиот полуостров. После повеќето 
потопи, таа стигнала во Јапонија со своите градежи, писмо итн. Следат и сите други книги, во кои се говори 
само за раса= народ= јазик. Бидејќи Балканот со Мала Азија биле многу премало генетско- географско 
подрачје,  на тој простор живеел само еден бел народ, само со својот варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= 
тн.Платонов, кој бил само склавински= тн.словенски јазик. Па коине (тн.старо-грчки јазик) бил само најнов 
Александријски= Птоломејов  јазик, кој го познавал Апостол Павле, и тој станал христијански јазик. И затоа 
тој не го познавал атинскиот јонски јазик, кој како службен во македонскиот царски двор го прифатил Филип 
Македонски. Значи, во Елада отсекогаш се говорел само склавински= тн.словенски јазик, а еладскиот јазик 
бил реформиран коине- службен 1868 г. 

Со ова книга конечно мислев дека се разрешуваат недорабирањата, и Балканците сите биле домородци. 
На него колонисти биле Циганите на Пелопонес во 14- 15 век со својот индиски музички инструмент бузуки, 
Азијатите (Аранути= Геги и Цигани) сите мухамедани колонизирани во 19 век меѓу Врање и Шар Планина..., 
како и од 1923 година во Егејскиот дел на Македонија колонизираните Азијати- Кавказци со турски јазик.  

Оваа книга беше на германски (60%) и македонски јазик (40%). Книгата им ја испратив на сите надлежни 
Р.Македонија, во надеж мојата книга ќе допринесе за разрешувањето на прашањата за опстојувањето на 
нашиот народ. Бидејќи никој не се одзва, решив самиот таа книга да си ја допреведам на германски јазик, и 
таа денес (16.07.2015) беше поставена во каталогот на Германската национална библиотека- па таа моја 
книга е по реден: 3. Hellaser (sg. Griechen) im 1904 Jahr waren nur sg. Slawen.  

Бидејќи досега од Р.Македонија никој не се јави за моите пишувања, никаква благодарност, и благодарам 
на Германија која во Германската национална библиотека има вкупно на каталог 22 книги. Исто така, и на 
Баварската државна библиотека, како и Европската библиотека. Со тоа што во Германија сум ценет, а не 
во својата Р.Македонија, многу говори, како традиција на антимакедонска политика од памтивек. Било како 
било, со тоа што ќе нема ниедна личност која го владее германскиот јазик, а се бави со историја, да не ја 
виде... мојата книга. Што ова говори ? Моите заложби без прекин од 1991 година ќе вродат плод во полза 
на нашиот народ. Или инаку кажано, книгата говори, Македонците се домородци, и мора се да се прекини 
во однос на спорот со македонската Елада без прекин од времето на Филип Македонски. Бидејќи Елада 
била вештачка држава со вештачки народ и со нов еладски јазик наследник само на македонскиот коине, 
залудни биле расправите за името, знамето... Што ова говори ? Секој оној кој за тоа преговара е ЛУДАК. 

Овде се постава прашање ? Зошто книгата чекаше со месеци таа да биде поставена во каталогот ? Таа 
беше прочитана..., и се убедија дека таа не е произволна, а е и време да се вратат сите долгови. Имено- 
Елада ја ослободиле Русите со копнената војска и морнарицата на Венеција. Следи првиот претседател на 
Елада рускиот дипломат Каподистриа да биде убиен- убиецот се криел во англиската амбасада. Па следи  
баварски принц Отон да постане прв крал на Елада. Неговиот татко Лудвиг финансирал во Елада- во Атина 
се било како во Минхен- резиденција со ист нацрт... Баварскиот принц еладски крал бил избркан, дело на 
заговорот од Англија. Па Англија се борела против Русија од страна на Турција- до денес православните на 
Ватикан со Европа им се понепријатели отколку исламот- лудак до лудак итн. Следи Бизмарк им се заканил 
на Еладците, тие да ги вратат вложувањата на Лудвиг... Ако парите се вратат, Елада ќе се прошири и по на 
север ...и во 1913 г. со Македонија. Токму и затоа до денес крвави нашиот народ под европска окупација... 

Следи и Елада ќе мора да дојде на ред, и за геноцидот кој го доживеале Македонците- и за тоа ќе се суди... 

ДОПОЛНА: По повод на овој напис, Ристо Поповски со својата група, во Македонија пред се, се јави КАТА 
МАКЕДОНКАТА МАКЕДОН, Македон*Г*Б*С*(Ефтимова)Лав*, Претор Македонија, врска со Ниче Димовски, 
а во име на некоја Катерина Господова на ФБ без пријател, со навреди и понижувања, долу потпишани од 
Преторката. А следи покрај Ристо Поповски и Ниче Димовски е и неговата соработничка-Виолета Сековска. 
Токму и затоа се гледа дека понатаму стои заговорот од страна на Ристо Поповски, кој изигрува и патриот... 
Ова се потврдува и со доказот,што пријателите од Македонија пре се повеќе не се јавуваат на мое пишано. 

На Ристо Лавот Македонски му го испратив ова: Е Ристо Ристо, го продолжуваш истото, со истата твоја група да 

бидам навредуван... и изолиран. Со ваквите постапки оспоруваш се што се говори за твое патриотско. Срамота. 
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БИДЕЈЌИ НИШТО ЕВРЕЈСКО НЕМАЛО ДО СО 5 ВЕК П.Н.Е., 100% ЌЕ СЕ ВОЗОБНОВИ МАКЕДОНИЈА 

Мојсиј бил митот на Саргон во кошница со смола, дури името било египетско име. За него не се говори во 
египетските извори. Како што за Мојсиј немало никаков доказ дека тој постоел, истото важи и за сите други 
библиски личности. А ова било во спротивност на историските личности, за кои има материјални докази и 
наоди. Па Библијата била 100% само присвоена историја на Меспотамија и Египет. Најбитниот потоп бил 
дослолно препишан од Гилгамешовиот еп- со пронајдувањето на плочките, се потврдила врската со епот... 

Еврејството било само еднобожество, а никаков некаков етнички народ со свој јазик. Па следи да се трага и 
врската на египетскиот крал Ехнатон со Мојси. Меѓутоа, за Ехнатон има докази и наоди, никако за некој си 
Мојси- таков немало. Овде разликуваме повеќебожество како вистинска вера, и еднобожеството еретична 
вера. Се завршило со Ехнатон, се негово било уништено, и поново се вратило повеќебожното верување. 

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. Ова говори,Евреи 
никогаш немало за Кир нив да ги ослободи од ропство. И ако тогаш би имало некакви Евреи, Кир ќе 
ги срушел и нив, како што го срушил Набонис со своите приврзаници. И затоа во тој и следниот век 
немало никакви Евреи. Историјата е најнова- еднобожната=еврејска историја била склепана подоцна. 

Мојсеј, еврејски законодавец, ги напишал првите пет книги (Тора) ...Книгата „Плачот Јереминин“ ја напишал 
Јеремија... Последното поглавје на Петтата книга Мосјиева го напишал Исус Навин...Книгите на Мојси биле 
читани во 444 во Ерусалим. И Ездра книгите заедно со останатите откривенија кои Ездра ги добил од Богот 
го составил Стариот завет и во Ерусалим го вратил хебрејскиот јазик за во служба во храмот, на него да се 
образова народ за патиштата Божји. Значи, Ездра во 4 век п.н.е. го составил целиот Стар Завет. Па следи 
еврејскиот јазик бил само сиријски арамејски јазик итн. Или инаку кажано, еврејството било само најново. 

Произлегува дека еврејството било само остаток на еднобожното верување, кое започнало од 444 г.п.н.е.,а  
Библија била составена во 4 век п.н.е. Па и затоа Херодот...Александар Македонски... не познавале Евреи. 
Она што се говори во Библијата за Александар Македонски и Македонците и Македонија, се било пишано 
по смртта на Александар Македонски. Авторите, дури и еврејските, кои пишат за Александар, Македонците 
и Македонија, сите тие преземале само од Библијата, која не е историска книга туку книга за да има Евреи.  

Бидејќи никогаш немало еврејски народ, а во 20 век била создадена еврејска држава, е неминовно, во овој 
21 век да се возобнови македонска Македонија. Па само Македонија историски постоела, и ќе мора таа не 
само да постои, туку да се обедини, и во неа да биде соберен целиот македонски народ,до денес протеран. 

 

ХЕЛЕНИ, ЕЛАДЦИ И ГРЦИ БИЛЕ ПОИМИ СО РАЗЛИЧНИ ЗНАЧЕЊА 

Од 01.01.2014 сум приклучен на интернет. Оттогаш сум пишувал на ФБ- страниците. На мое изненадување 
бев напаѓан од лица, кои поимите Хелени, Еладци и Грци ги мешале, и ме навредувале за она што тие во 
никој случај таквите поими и не ги разликувале. Тоа ним не им пречело, мене да ме напаѓат, и мое бришат. 

Тие пишат, Македонците биле Варвари- Еладците Хелени. Секако, Хелени е со големо слово, а варвари со 
мало слово. Ова говори, варварите не биле етнички народ. Еве го доказот: Херодот запишал, Хелените во 
Јонија биле варвари. Што ова говори ? Тие биле истоветни како Македонците. Па дали има докази ? Јустин 
запишал, Македонците биле еден пелазгиски народ.  А според Херодот, Тукудид и Платон, Хелените биле  
Пелазги, чиј јазик бил варварски и пелазгиски, на кој јазик говореле и Римјаните во 1 век нова ера што го 
напишал Диноисиј од Халикарнис. Ова говори, Македонците, Еладците, Римјаните... биле само Пелазги. Па 
тој варварски= пелазгиски јазик бил само тн.словенски јазик. Ова се чита кај Приск, Прокопиј, Јордан... 

Таканаречениот стари грчки бил само коине. Тој бил само македонскиот Александријски= Птоломејов јазик, 
со прва граматика и прв речник од 300 г.п.н.е. Негова „копија“ бил латинскиот јазик. Негов творец не бил ни 
Латин, никако Римјанин, туку само Греикот Лив Андроник од 240 г.п.н.е. Македонското Царство потпаднало 
под Римјаните. Оттогаш на Балканот имало само Римјани= Ромејци, што во 19 важело и за Еладците само 
со пелазгиски јазик. Бидејќи Апостол Павле го познавал коине, но не атинскиот јонски службен јазик, следи 
христинански јазик да постане коине, а од него со реформа од Кораис да се добие еладски- службен 1868 г. 
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Римјаните до 5 век нова ера не познавале Склавини, а склавина означувало област, како и на коине тема. 
Бидејќи немало тематски народи, не можело да има ни склавински народи. Со тоа што Склавини имало на 
сите три стари континетни,тие не можеле да бидат еден народ. Склавини на Балканот имало само од 6 век.  
Солун бил само тема со христинанско население и јазикот коине, а околните солунски Склавини биле само 
едно- повеќебожци со склавински јазик, а на таков јазик говорел Цар Самуил (со него имало еден брат) со 
Отон. Токму тој Отон како Цар на Римското (католичко) Царство кралевите на македонската династија, која 
ја владеела Јужна Италија, биле наречени само Греики (=греи ки)- тие како дојденци во Јужна Италија неа 
да ја напуштат. За ова имало преписки, што Македонците никако и никогаш не го прифаќале. ... ... ... 

Во 1767 година била укината Охридската архиепископија, а опостоила само Цариградската патријаршија. 
Нејзините припадници биле Греики (Грци). Следи Браќата Миладинови... Григор Прличев... биле Грци. Со 
создавањето од страна на султанот и на Булгарската егзархија, се појавил и Булгари. Ова говори, имало 
црковни народи: Грци и Булгари. Ова било повод, нашинците да велат, ние не сакавме да бидеме Грци, 
сега ли ќе бидеме Булгари. Од изложеното се заклучува, имало само црковни народи: Грци и Булгари. 

Вук Караџиќ во Виена можел да оди само како Турчин= Муслиман и Грк= Православен. Тој бил и Ромеец. 
За Еладците, кои биле само Ромејци, главен град им бил Цариград. Еладскиот јазик во 1924 година во 
Битола се викал румејка= ромејка. Па Еладците само како православен народ 100% ги убиле Турците= 
Муслиманите. Се заклучува, имало само Турци и Православни: Грци и Булгари. Следат државни народи. 

ДОПОЛНА: Моите написи масовно се прифатени од мноштво читатели. Бидејќи Ристо Поповски (Филип ... 
Лавот) со својата зависна здружена клапа на мноштво читатели им се јавуваат, и тие им укажуваат мене да 
ме игнорираат како јас да не постојам... Ова е повод Ристо Поповски, Влатко Митев, Ниче Димовски и други 
нивни приврзаници не само да не се јавуваат, туку поединци ме навредуваат и понижуваат- дрски. Со ова 
се потврдува, на колку ниско ниво е националната свест на такви поединци, и тоа само поради лични цели.  

МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СТРАДАЛЕ ОД КОМУНИСТИТЕ ТУКУ САМО ОД ЕЛАДЦИТЕ, СРБИТЕ И БУЛГАРИТЕ 
СО НИВНИТЕ ПОМАГАЧИ- ЕЛАДАШИ, СРБАШИ И БУЛГАРАШИ, САМО ЕДНО: МАКЕДОНСКИ ИЗРОДИ 

Бидејќи Македонците последни си создале своја национална држава,соседните балкански држави,кои биле 
само нови и вештачки творби во 19 век (Елада и Србија), во 19 и 20 век (Кнежество Булгарија, само од 1908 
година и држава) и Арбанија, р=л, само со Балканските војни, си создале свои национални истории, во кои 
се било нивно- ништо македонско. Токму и затоа тие пишат, Македонците биле дело на Коминтерната, на 
комунистите, на католикот и масонот Тито итн., само никако на Македонците. Кутрите ние Македонци !  

Дали Македонците биле стар народ, а балканските народи нови народи, еве ги доказите: до 1808 година 
Македонија била до реката Дунав, што го променал Цојне- види ја мојата книга „Додунавска Македонија“ во 
www.brigien.com. Во прилог се наведува и српско предание, препеано на српски јазик, Белград и 
Смедерово биле во Македонија итн. Најголем доказ е она што го пишел географот Јован Цвииќ. Па токму 
според него, во Македонија се говорел староштокавски, до Крушевац средноштокавски и во Шумадија (до 
Дунав) каде била создадена Србија новоштокавски. Што ова говори ? Во Македонија живее стар народ, до 
Крушевац среден народ и во Шумадиа нов народ. Еве и со македонскиот ритам 7/8: ритамот 7/8 најдобар 
бил и е во Македонија. Како што водата од изворот во својот тек се разводнува тој во Шумадија (Србија) е 
сосема разводнат. И се вели, како Македонците никој не може ни да пее ниту да игра. Ваквиот македонски 
ритам 7/8 се игра и во Скотска со тапани кои го чукаат македонскиот ритам, а гајдите само импровизираат, 
чија кожа е од балканска овца- овцата во Европа е со потекло од Балканот. Нивните фустани, ф=п, с=ш, се 
пелагонски (во Пелагонија не се носеле пантолони), чии чорапи се со пупки, како во селото Кукречани- 
Битола. Што уште друго ? Еве за јазикот: Русите велат, старословенски бил само стар руски јазик. Србите 
не заостануваат- за нив тој бил само стар српски јазик. Циркузијадата им ја измешале Булгарите. И што 
велат тие ? Тој бил стар старбулгарски јазик. Следи, за Русите, Србите и Булгарите меѓусебно да не се 
поистепаат, нека си фрлат ждрепка- среќата нека биде на среќникот- ние Македонците само ќе се смееме. 
Ова не е се: Рускиот јазик бил само македонскиот црковно-словенски јазик на Македонецот Константин 
Филозоф. Ама и српскиот. Што има и следно: според изворите, кои ги користи србинката Олга Луковиќ- 
Пјановиќ, која не може да ги замисли Македонците- за неа и како неа други Срби Македонците биле само 
српчиња, веројатно онакви со кои се жнее, а според македонското творештво, Македонците на Србите им 
ја пцуеле жетварската мајка. Само така Македонците им опцуле, а Србите ништо не разбрале. И што таа 
вели ? Во Македонија со цел Балкан и Русија се говорело со в-н-т: пушкава- пушкана- пушката (ва-на-та), а 
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и без падешно. Ова во Русија и Србија се променало со македонскиот црковно- словенски јазик, кој е само 
падежен јазик, а македонските Срби и македонските Руси (види Еремиј Русо) биле само променети народи. 
Што е со Еладците ? Нивниот јазик бил само едно: реформиран македонски Александријски Птоломејов 
јазик коине (тн.старо-грчки). А бугарскиот јазик ? Тие како еден народ немале еден јазик, туку два: првиот 
бил говор од Варна кој Македонците потешко го разбирале, а овој од 20 век е само македонски говор. Па 
што ова говори ? Само едно: се што било на Балканот, се било само наше македонско. Значи,Македонците 
биле и си останале само едно најстар народ. И токму и затоа тие само како такви страдале и ќе страдат. 

Во Ослободителното движење на Македонија учествувале стари луѓе, еснафи, трговци... попови и млади 
луѓе комунсти. АСНОМ не бил никако на комунисти- никако возбновувањето на Охридската архиепископија 
во очите на МПЦ, без која нема народ, било дело само на попови. И затоа македонска држава никако не ја 
создале комунстите туку сите слоеви од македонскиот народ. Ова говори, Македонците не страдале од 
комунсти туку од Срби и србомани. Музејот во Скопје за жртвите од комунизмот била само измама, затоа 
што жртвите биле само од Србите и србашите; во Булгарија само на Бугарите и бугарашите; и Елада само 
од Еладците и еладашите. Следи да се исправи грешката, и погрешното име на македонскиот Музеј итн.  

Risto Ivanovski Учебникот по географија, особено неговиот дел за историјата на Балканскиот полуостров од кој учеле 

српските средношколци во 1871 година е најдобриот пример за она што сака да го каже Наполеон. Автор на учебникот е 

српскиот академик Петар Драгашевиќ. И додека во оваа историја Драгашевиќ ги нарекува Македонците, „најстари 

Словени“ и „можеби најстар народ во Европа“, а Србите и Бугарите „дојденци“, истиот автор дваесетина години подоцна, 

плука врз својот труд, нарекувајќи не „аморфна маса“. Намерно или случајно, промената на ставовите на Драгашевиќ се 

случува токму во периодот кога тогашен Белград ја црта картата на „Велика Србија“. За најстар стои и кај Јован Цвииќ, 

ама подоцна и „аморфна маса“. 

ДОПОЛНА: Жалосно е кога некој се јави со свој напис, како што е и овој, никој да не земе учество во се за 
разјаснување, што е неопходно да се дојде до вистината која е многу битна за Македоните и Македонија.  

 

СО БЛОКИРАЊЕТО НА Р.МАКЕДОНИЈА ПРЕКУ НАТО-АЛБАНЦИТЕ СЛЕДИ СМРТ НА ПРАВОСЛАВИЕТО 

На Балканот се живееше повеќевековно турско=муслиманско ропство со најкрвавите извршители Азијати- 
Татари и Черкези. За да се раскине православното ткиво на Балканот, со дозвола на Виена, Рим и Ватикан, 
во 19 век меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани околу 1 милион Азијати, воглавно Черкези,Татари 
итн. Русија го штитела православието. И затоа таа ја создала Елада, а во неа 100% биле убиени Турците= 
Муслиманите, од кои имало Арбани= Скиптари. Такви употребувал и Македонецот Мохамед Али- египетски 
крал, по чија нарачка во Цариград била Вердијевата опера Аида како египетска химна. Бидејќи само Русите 
ја создале Елада, не само нејзиниот дипломат Каподистрија бил убиен, а убиецот се криел во англиската 
амбасада во Атина, бил избркан и кралот Отон од Елада со помош на Англија, дури Англија води жестока 
војна против Русите а во полза на Турција. За Русите да не го изгубат Крим..., тие морале своите едрењаци 
да ги потопат и така биле спречени Англичаните со своите моторни бродови и најсовремено наоружување 
да го освојат Крим итн. Па само по Кримската војна Русите протерале 100.000 Татари од Црноморието и 
500.000 Черкези од Кавказот, кои биле колонизирани меѓу Врање и Шар Планина. Азиските колонизирања 
биле дозволени од Ватикан со својот Рим и Виена, што важело и за водачот Англија. Така православниот 
наш Балкан станал гробница само на правиославниот свет. Тој процес не завршил во 19 век, тој продолжил 
и во 20 век. Токму и затоа Австрија и Италија на историски непознатиот албански народ со балканските 
војни им создава држава Албанија. Меѓутоа, во 1913 година Албанците (Скиптари на југот и на северот 
Геги- Азијати колонизирани во Албанија на крајот на 18 век) немале национално чуство, тие се чуствувале 
само како Турци, и тие не сакале свој јазик. Тие биле само Турци со турски јазик. Ова било повод, само 
Австрија и Италија во Албанија во 1924 година да отворат албански школи со јазик кој бил и монголски 
јазик. Токму само Тито масонот и католикот со тој албански јазик ги обединал Албанците само во СФРЈ. 
Токму и затоа само Тито бил „татко“ на двоконтиненталната албанска „нација“. Бидејќи Скиптарите и Гегите 
до денес не се разбираат, не стапувале во бракови, не општеле..., имало различно расно потекло. 

Ватикан со САД и нивната НАТО ја распаѓаат Југославија, чие распаѓање било крваво, што било порачка и 
подршка на непријателите на православието, а папата гнасно се изјаснал за православните, а во Европа 
масовно се говори, Европа имало опасност од православието, а исламот и бил пријателот- лудак до лудак. 



 40 

Врз православна Србија НАТО изврши инвазија, и го создаде исламското- мафијашко- трговски со органи 
Косово. Врз Р.Македонија во 2001 изврши агресија дури од воздух, се донесува Рамковен договор само за 
во Р.Македонија- само Македонците во светот да немат своја национална држава. Кои биле членови на тој 
злосторнички договор: католици и протестанти од Европа и НАТО, крволични ѕверови врз православието. 

Бидејќи нивната мисија не била завршена, следи и во 2015 година, нов договор, кој важи како единствен во 
светот само за Р.Македонија- парламентарните избори да важат до 100 дена пред секои следни избори, да 
им се даде на опозицијата власт која е во служба на туѓи интереси, а албанските партии се борат за Велика 
Албанија до со Кавказ, откаде треба Хазерите да доколонизираат уште неколку милиони Кавкасци со свои 
монголски типови, како и Гегите= Арнаутите. За таквиот договор учествува Австриец и Англичанец, кој се 
убрза по волја на каубојка која била носител на војната во Украина на Православните и Неправославните.  

За православието одлучувал патријархот во Цариград чија црква не била апостолска како охридската а и 
римската: Римската со Готите повеќе не била канонска и папата бил назначуван од царот во Цариград. Со 
крстоносните војни Цариградската патријашија станала унијатска. Така таа била само под папата, и денес 
патријархот го величи папата, кој е масон како и папата. Со ренесансата Римската црква се откажала од 
Богородица, а ја прифатила Семирамида- вавилонската курва. Со неа во црквата не само да бил внесен 
неморалот, туку и канибалистички традиции- пиење на крв, вадење на срце, јадење на деца итн. Токму 
вака се однесуваат водачките семејства на САД и Англија со Хазерите Ротшилдови, на кои им се менува 
нивната старечка предсмртна крв со дечка од многу жртви деца, со многу заменети младенечки срца, а и 6 
срца, семејства кои ја величат Семирамида. Тие останале крволочни злострорници: ја водела војната на 
Напалеон Бонапарта, која им била успешна; Октомвриската револуција како војна на Рим да се убиат само 
канонскиот руски цар и рускиот патријарх, што успеале само со царот, никако со патриархот на Киевската 
Русија со „мајката“ Охридска архиепикопија; Хитлер ја продолжил таа војна со одвратните Словени, и тоа 
само како Православни...Ја распаднале СФРЈ и тоа со истребување на еден те ист народ само верски 
поделен: Срби (Православни), Хрвати (Католицици) и Бошњаци (Муслимани); врз Србија инвазија и Р. 
Македонија агресија во полза на 100% колонисти и Муслимани, кои како такви нема тие што вон Албанија 
да барат. Им го променале календарот на Еладците и Бугарите, остануајќи уште Србија, Р.Македонија и 
Црна Гора. Во нивните цркви се внесувал, што уште трае, католички елементи. Се тоа ќе заврши, кога и 
ние ќе се откажеме од Богородица, и ќе ја прифатиме римската курва Семирамида, со што и ние ќе мораме 
да бидеме канибалисти како нивните собраќа Албанци. Само да не се изуми, за нас крвта не е чиста, и при 
готвење превриената крв се фрла како извор на зарази, а таква зараза има во православието кај поповите 
кои се школувале во Рим и Цариград. Следи ваквите попови мора да се превоспитат православно, како и 
ним да им се изчисти европската и сад-ската нечиста крв на илјадници...илјадници деца во која уживаат. 

За потврда дека правосалавието морало да се уништи се двете атомски бомби во Хирошима и Нагасаки 
каде имало само старци, а тие биле православни центри. Следи Хазерите не фрлиле атомска бомба во 
Германија, затоа што таа била преполна со Хазери, а Германците ги сотреле палестинските Евреи... 

Со нивните војни следи уништување на сето правослсавие во Азија и Африка, уништување се напредно во 
тие земји, тие земји во се да се оплачкат... Па НАТО е само профитна воена организација потврдено и во 
Србија и Р.Македонија. Последните збивања во Р.Македонија е поради турскиот тек на гас, како многу 
поефтино отколку да се вложи во Елада, на која до денес не и се суди во Хаг за геноцидот врз Македоците, 
а ниту на Албанците за геноцитот врз Србите и Македонците, дури трговијата со правосалавни органи.  

Значи, еднаш конечно мора да се обединат Православните Македонци, Срби и Црногорци, што важи и за 
Булгарија која е загрозена од исламот како другите братски православни народи.Памет и треба и на Елада. 

 

ВАНЧО МИХАЈЛОВ И ДРУГИТЕ БУГАРАШИ ГИ ПРЕГАЗИЛО ВРЕМЕТО- МАКЕДОНЦИ САМО МАКЕДОНЦИ 

Зошто Ванчо (Иван) Михајлов и другите бугараши ги прегазило времето ? Затоашто Македонците биле и си 
останале Македонци ! Случајов се гледа преку Ванчо Михајлов,кој бил само едно: македонски изрод- убиец 
на македонските Македонци. Зошто ? Затоашто тој бил лудак и се чуствувал Булгарин. Следи тој говорел: 
За България ?  За мен няма разлика между България и Македония. За мен цялото е Бъгария. Ова е извадок 
од интервјуто на Ванчо Михајлов во 1990 година. А дали било така ? Бидејќи Македонците во Вардарскиот 
дел на Македонија не биле Булгари, Ванчо Михајлов ги одбил Германците да создаде држава Македонија 
само со неговите Булгари и Албанци, како што тој се залагал, а имал напишано и таква книга- Швајцарија 
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на Балканот. Зошто одбил ? Затоашто во Македонија се бореле македонските Македонци за своја држава, 
во која биле вклучени од сите слоеви народ: работници, селани, попови, еснафи, трговци до сосе комунсти. 
Ова било повод, Македонците за време на Втората светска војна да извојат победа протов фашистичките 
окупатори Булгарија и Албанија во заедница со Германија и Италија. Дали некој потврдил, дека нашите 
Македонци за време на Втората светска војна биле признаети од некого, дека тие биле Македонци, и тие 
како такви така биле назначени. Тоа се гледа преку дописите кои биле водени меѓу Македонците и војската 
на Германците. Од германската војска се испраќале предмети, кои биле назначени само на македонската 
војска, македонски генералштаб и македонска власт. Не само тоа, Македонците си имале своја сопствена 
власт- АСНОМ, каде биле поканети и присатни делегати од другите окупирани делови на Македонија, што 
се случило од новите балкански државнотворни народи од 19 и 20 век- никако од 18 век или порано. Ама 
биле присутни и претставници од големите сили: САД, Британија итн. АСНОМ-власта била државнатворна. 
Подоцна бил внесен македонски говор како службен македонски јазик, како што во 19 век било и со говорот 
од Варна како булгарен јазик итн. Потоа на тој говор= јазик се издава весник, се има радио итн. Следат да 
се оформат сите установи, потребни за функционирање на една држава итн Бидејќи Македонци како свој 
посебен народ до денес е, а и понатаму, тој ќе опстојува, без разлика, дали на некому тоа му се допаѓало 
или не. Пак, за она што се залага Булгарија до денес да ги оспорува Македонците, има само спротивен 
ефект, кој се огледа со доказот, што со децении омразата на Македонците кон Булгарите е се поголема... 

Што треба да се направи ? За зближување на македонскиот и булгарскиот народ неминовно е само едно: 
Булгарите треба да прифатат, Македонците денес постојат, тие си имаат своја македонска држава со свој 
македонски јазик, со своја македонска православна црква, државни установи и се друго што е неопходно да 
постои и опстои било кој народ, а таков е и македонскиот. Секое понатамошно оспорување на Македонците 
само го зголемува јазот меѓу Македонците и Булгарите. Што со таков јаз ? Булгарите им се непријатели на 
Македонците, и тоа не само во 19 и 20 век, туку и во 21 век. Следи да се постави прашање, дали воопшто 
има паметен Булгарион да му го одземе човековото право на Македонецот тој да биде она што тој сака. Па 
токму и затоа денес има не само Булгари, има и Македонци, како што има Црноготрци, Словенци, Хрвати ... 

Германците во 19 век меѓусебно се истребувале, војувале католици и протестанти. Католиците имале свој 
католички јазик кој бил Франков (француски) и протестанти со протестантот Лутер германски јазик. Нив ги 
обединал Србинот Бизмарк со протестантски јазик на Србинот Лутер. Тие како обединети постигнале она 
што денес е видливо. Тие ја изгубија фашистичката војна на Хитлер, а денес економски е цела Европа 
германска. Следи поради моќта на Германија сакаат да се издвојат некои земји од Европската унија, а ние 
денес во 21 век се расправаме дали Македонците биле посебен народ или не. Бидејќи нас Македонците не 
не загрижува, што се учи во Булгарија за нас Македонците, ниту што меѓусебно расправат МАНУ и БАН,ние 
Македонците сме биле и ќе си останеме само македонски Македонци со булгарската историја, а и без неа. 

Конечно е дојдено време, секој поединец има право да се изјасне што тој бил и што тој сака да биде... Во 
овој случај МАНУ нека си остане понатаму само за мани да се мани, а БАН да си баи за своите дрски цели. 

 

НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ СМЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА СМЕ САМО МАКЕДОНЦИ 

Јас како Баирчанец-Битолчанец сум знаел дека сум само Македонец. Тоа го знаело сето мое опкружување. 
Ние Македонците знаевме дека покрај Македонци имало Бугари, Срби, Црногорци...Грци, како и Турци и 
Арнаути. Ние генерациите после Втората светска војна не сме знаеле дека имало Албанци. Па Арнаутите 
не биле Илири. За нас Илири беа само Хрватите и Словенците, што го учевме и читавме по весниците. 

Имав сосед млад Илинденец, кој секогаш ни велеше дека тој бил само Македонец- Илинденското востание 
било македонско. Во баирското осмогодишното училишта „Тодор Ангеловски“ учителот Благој Масларов ни 
беше учител по историја. Тој не учеше, македонска историја е само Солунските Браќа и нивните ученици. 
Кој тоа нема да го знае нема да премине. Следи јас завршив основно училишта само како Македонец.  

Потоа продолжив во војната поморско- техничка школа во Пула- Хрватска. Таму бев машински смер, и тоа 
во 12 класа. Таму се поделивме на две групи народи: Словени (Македонци, Срби и Црногорци) и Илири 
(Хрвати и Словенци). Во тој школски систем ние Македонците бевме само Македонци- никако инаку. 

Се вратив назад, и се запишав Средно земјоделско училиште, сточарски смер. Тогаш школото се викаше 
Борис Кидрич, а по 1991 година Шапкаров. Продолжив на Земјоделски факултет- Скопје сточарски оддел. 
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Професор ми беше Благој Васков другар на Кочо Рацин. Тој секогаш ни говореше дека тој бил Македонец, 
а Кочо Рацин бил убиен како Македонец кој се борел за македонскиот јазик со своја македонска азбука. И 
Томе Ангеловски брат на Тодор Ангеловски ми беше професор. Тој и неговиот брат сите биле Македонци. 
Тие се бореле против Бугарите, а во Битола имаше бугарски затвор, никако германски- само фашистички. 

По завршување на факултет од него бев испратен на дошколување во Баварска (Германија)- до Минхен. 
Таму како научен соработник работев 4 година (1972 1976) и докторирав на 04.11.1976 во Виена- Австрија. 
За мојот директор (претседател) на научната баварска институција, и професор во Виена, каде докторирав, 
секогаш бев само Македонец. Јас во евиденцијата во Германија и Австрија бев заведен по националност 
Македонец- државјанство југословенско. Мојот професор му беше пријател на професер Смиле Смилевски 
на Земјоделски факултет, брат на Видое Смилевски. Професорот Херман Богнер многу ја сакаше мојата 
Македонија- тој во Втората светска војна беше топџија во Солун, и почесто идеше на одмор во Охрид. Тој 
редовно ме потсетуваше на она што редовно во Сиддојче цајтунг имаше напис дека Бугарија ги оспорува 
Македонците. За него тоа не беше сфатливо, затоашто секој има право да биде она што тој сака. Еден ден 
ме запраша: Колега дали во Бугатија има Бугари ? Бидејќи нас Македонците ни беше забрането да бидеме 
Македонци, и не смеевме да ја учиме својата македонска историја, ние како неспремни само ги собиравме 
рамењата. После неколу повторувања на неговото прашање, на кого не дадов одговор,тој ми даде одговор. 
Колега се оспорува само со молчење. Бидејќи тоа Бугарите не го прават, тие се само Македонци кои тоа го 
прават само од инает. Со тоа што редовно во Германија се читаше оспорувањето од страна на Бугарија, и 
благодариме на Бугарија што таа не направи популарни во светот. Истото го направи и Елада од 1991 год. 

Се вратив назад...Се распадна СФР Југославија, а АСНОМ- ска Р.Македонија постана независна држава. 
Тогаш почнав да пишувам написи во Македонско сонце, Македонска фаланга, Дело и Фокус. Во сите мои 
написи сум се залагал дека ние сме само Македонци, и тоа никој не може и не смее да го оспори.  

Бев изненаден кога од еден лекар Иван Минов од странство во Дело напишал Гоце Делчев бил Бугарин, 
без тој да се впушти дека имало само црковни народи: под царот на македонската династија биле двете 
цркви Цариградската патријаршија дело на Јустинијан и македонската апостолска Јустинијана Прима- 
Охридска архиепископија. Бидејќи Римјаните (Ромејците) се бореле на исток против исламот и Персија, 
биле принудени на Татарите наречени само народ (булгар...волгар=волг ар: волг=волк=Volk=фолк=полк до 
полка) со татарски=чувашки јазик да им признат цар. Всушност, тие него го изиграле- за да имало цар тој 
морал да има патријарх под него, а царот од Цариград бугарскиот патријарх го поставил- потчинил под 
цариградскиот патријарх. Токму цариградскиот патријарх бил под царот во Цариград, што важело и за наш 
охридскиот архиепископ- само за време на Ромеецот Цар Самуил неговиот поглавар бил под Самуил.. Пак, 
Пеќката црква била под Охридската архиепископија, која неканонски ја одвоиле Крстоносците со папата. 
Бидејќи во 1767 година била укината Охридската архиепикопија, имало само припадници на Цариградската 
патријаршија- Грци. За меѓусебно истребување на православните, султанот ја создал Бугарската егзархија. 
Па имало два верски народи: Турци= Муслимани и Православни Римјани=Ромејци со две цркви со свои 
црковни народи: Грци и Булгари. Во српското и бугарското кнежество имало само Турци и Ромејци. Следи 
Вук Караџиќ во Виена можел да оди само како Турчин или само како Ромеец со црква само Грк, не инаку. 

Бев изненаден кога во Битола Рахманови ме убедуваа дека сум бил Бугарин. Јас на тоа му одговорив, вие 
сте предрски да ми кажете што јас сум- јас цел живот сум бил само Македонец. Се замразив себеси кога од 
Црноманов слушнав, дека тие ќе донеле царчето Симеон. А со она на Лупчо Георгиевски бев срозен- јас со 
најголемо задоволство бев член на ВМРО-ДПМНЕ и кандидат за пратеник. Дури од Црномаров бев избркан 
од состаниците со своите бугараши, оти јас бев само Македонец-за нив моја грешка. Македонец цел живот. 

Мојата прва книга му ја подарив на академик Ѓорѓи Ефремов- се расправавме за потеклото на човекот, за 
кој човекот бил сличен на мајмун, и затоа тој имал врска со мајмунот. Јас одговорив, човекот со мајмуните 
се слични, но не исти. Бидејќи човекот не потекнал од мајмун, никогаш немало Словени во ненаселената 
Европа. Значи, на Балканот Македонците биле домородци, и како такви тие биле истоветни со античките. 
Со отпаѓање на словенски инвазии, Македонците се со потекло од старата ера-Булгатите се во новата ера. 
Па со Ефремов се расправавме и за потсирување на млекот, за во Квасарата на мој предлог од квасец... 
Бидејќи како ВМРО- вец бев без работен однос од 20.05.1991 и доктор на наука по исхрана, Ефремов ми 
понуди за трговски патник на неговата фабрика за смески по исхрана со неговиот соработник ветеринарен 
техничар..., што за мене беше навреда. Бев изненаден од неговиот потег да го подржи Лупчо Георгиевски. 



 43 

Инаку кога бев во Бугарија кај заболекар во Софија Македонец од Разлог кој ги мразеше Бугарите, кај него 
од медецинската сестра ми беше речено, ќе те ожениме со Бугарка, ќе станеш Бугарин. Јас одговоров: јас 
свиња ќе бидам никако Бугарин. Тогаш лекарот ме удри за рамо, и ми рече, јас од ногата сум инвалид за 
Македонија. Ти нема да чекаш, нека чекаат глупаците Бугари. Јас знаев за избугарување- подметнување. 
Бидејќи јас во Квасарата преведував од германски, монтер беше еден Австриец Ханс од татко Хазбургер- 
историчар, оженет со Бугарка, и тој Македонците ги правеше Бугари. Се скаравме за Бугарите, и тој ме 
направи Бугарин, а јас му реков, свиња ќе бидам, никако Бугарин. Тој налутен од нас се оддалечи итн. 

Бев изненаден кога Зоран Тодоровски Крсте Петков Мисирков го направи Бугарин,кој умре во сиромаштија. 

На една млада Бугарка омажена во Битола за син на мој другар, и реков на смеа, Бугарите се Македонци. 
Таа ми одговори, ние учиме инаку- дека Македонците се Бугари. На ова бев изненаден и изначуден итн. 

01.01.2014 се приклучив на интернет и конечно ФБ- страниците се изненадив, ние сме биле само Бугари. 
Во ФБ- страницата Бугараши... сум навредуван а и од Шапкаров неколку пати... Имало изроди и ќе има. 

ДОПОЛНА: Кога ќе се јави некоја личност со потекло од македонска Македонија, дури со познато презиме, 
и нас не убедува, дека ние Македонците сме биле Бугари, многу навредува, понишува и боли итн. 

 

БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА НА МАКЕДОНЦИТЕ ДО ДЕНЕС ИМ ГО ОДЗЕМА ОСНОВНОТО ЧОВЕКОВО ПРАВО 
МАКЕДОНЦИТЕ ДА БИДАТ ОНА ШТО МАКЕДОНЦИТЕ САКААТ, БУГАРИТЕ СЕ ДРСКИ И НЕВОСПИТАНИ 

Јан Колар (1824) запишал, Словените биле еден народ и затоа тие треба да се обединат. За ова морало да 
престанат расправите меѓу нив. Од ова се заплашиле Ватикан и Австроунгарија, се јавил раздор дури и за 
поимот Илири, а тој поим Илири за виенската канцеларија токму се однесувал за Словените. Во прилог е и 
оној доказ што Напалеон Бонапарта создал провинција Илирија во која влегувале Словенија и Хрватска. 
Против Илири било и виенското чедо- Вук Караџиќ, кој истакнал името Илири е мртво. Како спротивност на 
германскиот пангерманизам, се појавил и рускиот пансловенизам. И Османите меѓу Врање и Шар Планина 
колонизирале Азијати (Татари, Черкези... и Цигани). Ова се било подржано од страна на Ватикан, Австрија 
и Англија. Пак, на Кипар биле колонизирани Турци= Муслимани од Англија, и таа била против Русија итн. 

Во времето на Колар немало балкански држави за да постојат било какви балкански народи. И Македонија 
била цела во Османовото Царство. Тоа што Царството на Македонија не и дало автономија биле виновни 
Ватикан, Австрија и Англија. Токму тие до денес се носители на создавање на Албанија, дури до со Велика. 

Во времето на Колар немало ни германска држава, ниту германски државен јазик, затоашто тогаш имало 
само два германски службени јазици: 1) на католиците им бил Франковиот (француски) јазик како вулгарен 
латински, наследник на латинскиот; 2) на протестантите им бил протестантскиот јазик на Лутер, а тој бил 
Словен. Следи во Германија имало верски војни- католици против протестанти итн. После Коларовото 
дело на сцена стапил Словенот Бизмарк, кој ги обединал протестантите и католоците. За потврда дека 
Бизмарк бил само словенско чедо е тоа што за тоа тој разговарал со Петар Велики. Ова говори, Словенот 
Бизмарк ги обединал дво-црковните Германи. Пак, Петар Велики во Русија внел протестантски елементи. 
Еден таков е бричењето и стрижењето, што тој го вршел на сила. Слично било и кај Меровинзите, кои како 
претходници на Франките имале балканско потекло, а и Тројанско и македонско, како што било и на нашиот 
Александар Македонски,кој прифатил персиски обичаи бричење и стрижење...- против биле Македонците... 

Македонија во 1913 година била поделена од три балкански држави,кои на почетокот на 19 век непостоеле. 
Тие имале свои држави во 19 и 20 век, си напишале свои истории, онакви какви што си имаат, а само едни- 
само Македонците не смееле да имаат своја држава со своја историја. Зошто ? Затоа што македонската 
историја била присвоена од 19 и 20 вековните држави: Елада, Србија, Бугарија и Арбанија (р=л). А каква 
била таа ? Само словенска ! Токму само заради словенската историја античките Македонци изумреле. Па 
како ? Нели Македонците дошле дури во Индија и Тибет, а изчезната флота на Александар до Америка ! 
Што се случило ? Само најмоќните Македонци на целата Земја ги задесила космичка катастрофа- кутрите ! 

Арнолд Тојнби запишал: Пеонците говореле словенски јазик. Па кој бил тој проклет словенски јазик ? Што 
пишеле за тој проклет словенски јазик Херодот, Тукудид, Платон... Јустин...Приск...Прокопиј...Јорданес... ? 
Тие пишеле само едно: во Елада се говорел само варварски и пелазгиски, кој бил само словенски јазик. За 
мене само таканаречен словенски јазик,затоашто тн.Словени биле Антите,Венетите и Склавините (склава= 
област) и Словени- според слово. Следи Русите за Словени се изјасниле само во 860 година (Фотиј). Овде 
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е битен Јустин. Тој вели: „Македонците биле еден пелазгиски народ“. Значи, Македонците биле еден те ист 
народ со Еладците. И со Римјаните. Според Дионисиј од Халикарнис,кој во Рим живеел во 1 век, Римјаните 
говореле варварски и пелазгиски јазик. Значи, само тн.словенски. Дека Русите никогаш до 860 година не се 
изјаснале за Словени, руските автори ја одбегнуваат наведената реченица на Фотиос, а Европјаните кријат 
што Дионисиј напишал за тн.словенски Римјани. Па каков јазим бил тој латински. Тој не бил дело на некој 
Латин или Римјанин туку на Греик (Грк) Лив Андроник (240). Па латински јазик бил „копија“ на коине- коине 
бил само Александријски Птоломејов јазик. Овој го разбирал Апостол Павле, ама не атинскиот службен- 
јонски јазик, кој го внел Филип Македонски во својот царски двор, а Македонците пишеле како во Каменот 
Розета во Египет. Според Гриневич, исти знаци со исто значење имало во Русија...Балканот...Розета. Што 
ова говори ? Русите, Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист народ: Пелазги= тн.Словени. 

Бидејќи мозаикот е затворен, Македонците си останале Македонци. Со тоа што Македонците не се северно 
од реката Дунав, тие се само Домородци. Секој оној кој докаже, дека на Балканот има нешто донесено од 
северот на реката Дунав, итно нека добие Нобелова или друга награда. Од овде изложеното се заклучува, 
излишно е да се говори, Македонците пред 1944 година биле Бугари, кога поимот Бугари е од нова ера. 

Што се Бугарите ? Денешните Бугари се бел народ. Значи, само Пелазги како Македонците. Меѓутоа, за 
бугарската историја тоа не е така. Па што биле тие ? Мешанци: Татаро- Пелазги ! Тоа е само нивно право- 
ние Македонците во тоа не се мешаме. И затоа ние Македонците не велиме, Христо Ботев бил Македонец. 
Како што него ниеден Македонец не го прави Македонец, истото мора да важи и за Бугарите само Бугари.  

Само за потсетување, Словенците, Хрватите и Србите во историјата биле Австријци и Унгарци, а денес се 
само Словенци, Хрвати и Срби. И Македонците биле Грци, Бугари и Срби. Денес се само Македонци. Дали 
ова им се допаѓа ним, тоа е нивни проблем. И конечно, секој човек има свое основно човеково право, тој да 
биде она што сака. Јас говорам за мене: јас сум Македонец. Секој кој мене ме спорува, тој е само лудак. 

МАКЕДОНСКА ПЕТТА КНИГА НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК ВО ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 

Во V- то одделение во баирското осмогодишни училиште „Тодор Ангеловски“- Битола со сведоци си го 
променав името Христо во Ристо. Ме запраша матичарот, другар на татко ми, зошто Ицо го менуваш името 
кога Христо и Ристо е едно исто. Гордо му одговорив: Јас не сум Грк туку само Словен. Нас вака не учеа, а 
нашиот македонски народ ги мразеше Грците како припадници на Цариградската патријаршија, што било 
само по укинувањето на македонската на Апостол Павле црквата, па Јустинијана Прима и Охридска црква. 

По завршување на школото продолжив во поморско- техничкото училиште, 12- класа, машински смер во 
Пула- Хрватска. Ние питомците се поделивме на Словени (Македонци, Црногорци и Срби) и Илири- само 
Словенците и Хрватите. Тогаш јас се чудев, како е можно Словенците и Хрватите да не се Словени. Па јас 
нив само ги запрашав: зошто не сте Словени, како што ние учевме,туку Илири? Јас добив одговор: така ние 
сакаме, Словените биле одвратна раса- за одвратна раса го внел апостол Бонифациус (8 век). Па на мое 
изненадување, во старите поморски карти видов дека Европа не била населена. Па без никакви Словени. 

Бидејќи нас Македонците не ни беше дозволено од подофицери да се префлиме во академијата за да се 
дошколоваме за офицери, јас се вратив во Битола. Продолжив Средно земјоделско училиште Битола, па 
Земјоделски факултет Скопје сточарство,и во Баварскиот завод за сточарство Груб кај Минхен цели четири 
години (1972- 1976), докторирајќи во Виена. Со домашните животни се убедив, дека 100% Европа имала 
балканско- малоазиско потекло. Па со ДНК има само генетско- географска оддалеченост од југ кон север. 
Со наводите се убедив, дека Словените како народи се најголема лага и до денес никој не пронашол доказ/ 
наод за преселби на мајмунски Словени, а тн.словенски јазик бил само варварски= пелазгиски, Хомеров и 
Платонов јазик. Пак, тн.старо- грчки (коине) бил само Александријски Птоломејов јазик- само од 300 г.п.н.е. 

Јас барав некој доказ дали на тн.словенски простори имало Словени, кои би се преселиле на Балканот. Па 
таков доказ најдов во книгата на Ото Цирер, баварски автор-баварски орденносец. Тој ги наведува писмата 
на Константин, подоцна станал Велики, пишани на другарот на неговиот татко кој бил војсководец до со на 
Англија. Во писмата се наведува, како тој со својата придружба од Никомедија бега кај таткому, само по пат 
Вардар= Морава= Дунав... А тој 100% ги поминал тн.словенски простори, и никаде не видел живисуштества 
Словени исправени на две нозе. Зошто ? Затоашто такви и никогаш немало. Авторите Склавините, склава= 
област, ги истоветуваат со Словени. Следи Склавини Римјаните не познавале до 5 век, а на Балканот тие 
се појавиле на 6 век. Тие биле само Повеќебожци со свој Хорс- Римјаните Христијани со Исус=Хорс=Хорус. 
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За тн.словенски автори Готите биле Словени, а за германските Германи. Јас напишав своја книга Готите 
биле Монголи, со дебели влакна на косата, ниски по раст од родот Амал=а мал- на македонски амал е за 
мал терет, наспроти товар. Тие како Монголи биле коњари, ги закопувале своите водачи со своите коњи... 

Оваа книга од 2013 година Германската национална библиотека ја постави на својот каталог. Таа беше 
напишана на германски и на македонски јазик. Таа книга ја допреведив на германски, и на 16.07.2015 ја 
испратив. Денес (30.07.2015) книгата Goten waren Mongolen е поставена на истиот каталог. Следи таа била 
моја петта книга на германски јазик, а вкупно во Германската национална библиотека има 22 мои книги.  

Во книгата се истакнува не само немало Словени, Готите биле Монголи, во Британија и Источна Германија 
имало Илирска култура, тие простори биле венетски= тн.словенски, со венетски= тн.словенски руни итн., и 
најбитното, сите тн.словенски јазици се изворни на белата раса, а другите се повеќерасни. Само за пример 
е доказот со на кинескиот главен град Пекинг=пе (град) и кинг (владетел) и кениг, а дури и Викинг итн. 

Со овие две последни книги- за Готите и Еладците (тн.Грци) биле само тн.Словени, од 16.07.2015 на истиот 
каталог,се внесува новост,Индоевропјани (според Франц Боп),се најголема лага. Белците во леденото доба 
со траење од 0,5- 1,0 милион години живееле во Левантот со свој пелазгиски јазик, писмо и цивилизација. 
Со ова сите свои заложби за мојот македонски народ, неговите и моите Бриги, сум ги завршил-се од 1991 г. 

 

ЕДЕН БУГАРАШ МРТОВ- ДА ЖИВЕЕ МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА СО СВОИТЕ ВЕЧНИ МАКЕДОНЦИ 

 

Како човек сум обврзан да го почитувам основното човеково право, секој човек самоволно и доброволно да 
може да се изјасни за она што тој сака. Следи јас цел живот сум бил македонски Македонец. Токму и затоа 
мене никогаш не ми паднало на памет да го оспорувам било кој во Р.Македонија тој да не може да биде се 
она што тој сака. Ова е повод, го почитувам секого, кој сака да биде Македонец, Србин, Бугарин, Влав... и 
Албанец. Кај мене постои само едно разграничување за Албанците, затоашто Албанци има два вида: прв 
Европјани (Арбани= Тоски= Скиптари) 10% и втор Азијаи (Арнаути= Геги) 90%- тие не се разбираат... 

Јас многу мразам кога некој ме убедува, дека моите претходници (татко и мајка со нивните роднини) биле 
Бугари, што тие мене никогаш не ми го кажале. Ова е повод јас целиот свој живот да бидам само она што 
сум бил- само Македонец. Доказ за тоа било јас како Битолчанец во Битола немав ниеден другар Бугарин. 

Се говори, македонската историја била бугарска, што не е вистина. Еве еден доказ: По пропаста на нашата 
античка Македонија,таа подпадала под Рим. Следи на Балканот сите православни биле само едно Римјани 
(Ромејци) со главен град Цариград. Ова важело не само за 100% Еладци, тоа било и за 100% Бугари, 100% 
Срби... Со ова се потврдува, Бугарите биле само Ромејци, никако инаку. Ова било во целиот 19 век н.е. 

Бидејќи имало Бугарско Царство со патријарх под цариградскиот патријарх, кој бил само под цариградскиот 
цар, 100% бугарско не било канонско. Било како било, се говори за бугарско влијание. Како што Балканот 
бил 100% римски, и деловите кои биле под бугарско влијание биле бугарски. Меѓутоа, со пропаста на тоа 
бугарско, се бугарско останало само римско (ромејско). Бидејќи во 19 век Бугарите биле Ромејци,се е јасно. 

Овде е најбитно, дека немало етнички бугарски народ, туку само црковен. Ова било само кога од султанот 
укинатата Охридска архиепископија, која била македонска на Апостол Павле, па Јустинијана Прва, со свој 
поглавар само под царот кога во Цариград столувал царот, султанот ја задржал само Цариградската црква 
која не била апостолска. Тогаш имало на целиот Балкан само Грци- припадници на Цариградската црква. 
Следи Бугарите во кнежеството Бугарија како православни 100% биле само Ромејци и Грци- без Бугари. 

За да има истребување меѓу православните султанот создал Булгарска егзархија со свој центар во само 
Цариград, во близина на центарот на Цариградската патријаршија- имало само султанови Грци и Булгари. 
Токму и затоа во Македонија Македонците биле само како муслимани Турци и православни Грци и Булгари. 

Секој оној автор кој сака да говори за Гоце Делчев, Даме Груев... Јане Сандански... мора да го наведи она 
црковно одредиште, затоашто во Македонија можело да се биде само цариградски Турчин, Грк и Булгарин. 
Сите оние автори, кои тоа не го зеле во предвид наведното, се лажговци, кровотворци и злочинци. За еден 
таков веќе сум пишел, кој Крсте Петко Мисирков го нарече Бугарин, иако тој умре во сиромаштија. Ако тој 
би бил Бугарин, и во служба на бугарскиот двор, тој како сите други изроди, ќе живееле во добар стандарт. 
Токму и затоа бугарската историја нема врска со македонската, никако Илинден, чиј празник денес се слави 
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во слободна Р.Македонија- Македонците се бореле против бугарските окуптарот. На ненаведеното лице, 
кое беше директор на Историскот архив и починал, денес (02.08.2015) сретнав напис, ево го во целост :  

/Редакција: Дел од јавноста и некои Ваши колеги историчари Ве обвинуваат дека промовирате 
зборник за човек кој се чувствувал како Бугарин.  
Зоран Тодоровски: Во етничка, во национална смисла сите биле со исти сознанија, со иста свест. 
Речиси сите наши дејци, од левицата и десницата во етничка смисла биле исти, сите се декларирале 
за Бугари.  
Редакција: Според Блаже Ристовски „Ѓорче Петров се борел за македонска национална свест и затоа 
бил убиен”?  
Зоран Тодоровски: Тоа воопшто не е точно. Сите се декларирале како Бугари.  
Редакција: Новинарот Виктор Цветаноски обидувајќи се во „Утрински весник” да спротивстави 
бугарска (Тодор Александров) и македонска кауза, вели: „Сандански ја застапувал тезата дека треба 
да се работи меѓу македонскиот народ и на теренот да му се објаснува дека тој е посебен народ...”?  
Зоран Тодоровски: Никаде Сандански нема таква изјава. Тој имал исти погледи и ставови како и 
другите македонски дејци од левицата и десницата, и тој се сметал за Бугарин.  
Редакција: Вашиот колега Васил Јотевски ја цитира внуката на Гоце Делчев, Лика Чопова која, 
според него, сметала дека Александров е виновен за убиството на нејзиниот брат Тодор Чопов?  
Зоран Тодоровски: За вакви работи треба пошироко објаснување, зошто дошло до тоа. На убиствата 
погрешно им се дава етничка и терористичка димензија. Таа тогашна влада на Бугарија не беше 
фашистичка, тоа беше влада на Демократскиот говор/..Разговор со приредувачот на Зборникот 
документи за Тодор Александров, д-р Зоран Тодоровски 

ДОПОЛНА. Зоран Тодоровски бил само фалсификатор на македонската историја и само македонски изрод 
Вакви имало и ќе има. Вакви луѓе не смееле да бидат во никаква државна служба, а не директор на Архив. 

БИДЕЈЌИ КРСТЕ ПЕТКОВ НЕ БИЛ ИЗРОД, ТОЈ БИЛ САМО МАКЕДОНЕЦ- БУГАРАШИТЕ 100% ИЗРОДИ 

Кога дојде на власт бугарашот Лупчо Георгиевски, негов приврзаник бил бугарашот и тоа некој си Млад... 
Србин.., кој не си го знаел своето потекло, ем млад Србин ем стар Бугарин со татарско потекло. Тогаш на 
мое изненадување, Младиот Србин како директор на УНБ „Климент Охридски“ Скопје јавно говореше, од 
неа да се уништат книгите од македонски автори кои пишеле, Македонците биле само Македонци, никако 
Бугари, Срби и Грци. Во нив имало автори кои пишеле, денешните Македонци биле антички Македонци...  

Кога се говори, Македонците биле домородци, и со македонско потекло, без Словените не можело да има 
било какви балкански народи (Грци, Бугари, Срби и Албанци), непознати во 19 век. Ова било повод, сите 
балкански држави да се залагаат да пишуваат, Македонците биле Словени, а кажувањата на нашите стари 
-наши претходноци за нашите традиции од античка Македонија, посебно „Веда Словена“ биле фалсификат. 

Било како било, и сите тие да би биле факсификат од 19 век, во 19 век немало било каков еладски, српски, 
бугарски и албански етнички народи, затоашто Грците, Бугарите и Србите биле само црковно,  а тек потоа 
и државни народи. Еве ги доказите: од 1767 година, од кога постела само султановата Царградска црква, 
имало само Грци. Следи Грци биле 100% сите православни Балканци. Истовремено, тие сите биле само 
Римјани (Ромејци) со главен град Цариград. Со султановата Булгарска егзархија имало не само Грци дури 
и Бугари. Овие понатами биле само Ромејци. Па следи Македонците да велат, ние никако не сакавме да 
бидеме Грци, сега (со Бугарската егзархија) ќе бидеме ли Бу(л)гари. Па во српското кнежество имало само 
Ромејци и Грци. Следи да биде создадена Белградска митрополија под Цариградската патријаршија. Што 
ова говори, меѓусебно да се истребуваат православните: Грци, Бугари и Срби. Ова било повод Македонија 
да трпи три туѓи влијанија: грчко, бугарско и српско. Меѓутоа, Македонците понатаму уште се бореле да си 
ја возобноват македонската Охридската црква,која била единствена апостолска и царска Јустинијана Прва. 
Нивната борба завршила со МПЦ, која до денес никој не ја признава... Се потврдува едното: црква= народ. 

Дека Македонците ова го знаеле, еве еден доказ, за К. П. Мисирков, што 3.8.2015 го видов. Го пренесувам 
во потполност, со што ќе се види неговото македонско размислување- проклет да си Зоран Тодоровски... 

„За македонцките работи“ (1903) – Крсте Петков Мисирков 
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МИСИРКОВ ВЕЛИ ДЕКА НАЗИВОТ “БУГАРИ“, КАКО И НАЗИВОТ “СРБИ“ БИЛЕ ПОЛИТИЧКИ НАМЕТНАТИ НАЗИВИ ВО 

МАКЕДОНИЈА... И НЕГОВОТО МИСЛЕЊЕ Е ДЕКА ВО ТИЕ НАЗИВИ НЕМАЛО НИШТО ЛОШО, НИШТО СТРАШНО, НО 

СЕГА СЕ ДРУГИ ВРЕМИЊА... 

“Бугарцкото име во Македониiа, значит, iет резултат на лошото третираiн'е на македонците от страна на грцкото 

дуовенство. Грците унишчиiа Охридската архиепископиiа за тоа, шчо се упоминуаше името „бугарцка", како историiцки 

reliquium, но употребуваа името бугарин за да воплотат во него своiето презреiн'е кон с словенцко. И имено тоа 

воплотеiн'е на грцкото презреiн'е кон нас и iет причината да се велиме „бугари", а не историiцките традициiи. … Значит не 

крстиле „бугари" грците без да не питаат нас, и ниiе, немаiки време да гледаме и да му наiдиме мана на името, си го 

усвоiифме.  

...Грците исто така не разликуваа словенцките народности и сите словени, особено тоi дел од ниф, шчо им причини наi 

големи неприiатности и се наог'аше во турцко време под нивната опека, они го презираа и го велеа со презреното за ниф 

име „бугари". Но тоа име искажуаше презреiн'ето на грците, а не и достоинства на бугарите, затоа се сопроводуаше со 

зборот тврдоглав или „хондрокефалос".  

... Со името бугари не крстиiа грците и нас македонците. Но тоа прекрстуаiн'е не iет iединствено. От србите ниiе бефме 

прекрстени во срби.  

...70,000 души воiска от 70 кралеи и банои! Како се велеше таiа воiска? Чиiе име носеше и коi му гу кладе? Сите се велеа 

„срби", но во ниф имаше толку срби, колку во воiската на цар Симеона имаше Бугари — монголи; па ми се чинит да и 

имаше и по малу. Значит во XIV век македонците официално носеа името срби, коiе немаше зашчо да го презираат и да 

се срдат на него... Во тоа име они не наог'аа нишчо лошо. 

...И така до идеiн'ето на турците каi нас ниiе три пати бефме прекрстени: 1, славени, 2, бугари, 3, срби. “ 

... “Значит, у македонците името бугарин iет фал’шива монета... Време iет да се раскриiет таiа фал’ш, за да се престанит 

да се експлуатират со неiа.“ 

”До краiот на првата 1/4 на XIX столетиiе се ослободиiа от Турциiа сите балканцки земiи, осем Бугариiа, Тракиiа, 

Македониiа, Босна и Ерцегоина. Првите три географцки беа многу близо и iеднакво се третираа от турците и грците, 'се 

пробудиiа, зафатиiа да живеiат со обшчи идеали… 

Но, ако при националното разбудуаiн'е на македонците, имахме друг вид на политичната карта на Балканцкиiот 

полуостров, то македонците ке работеа сосем инак. Ако беше Бугариiа со Тракиiа слободна, а Србиiа заiедно со 

Македониiа поживеiеше 50 години при едни исти условиiа, то македонците ке работеа заiедно со србите, а не со 

бугарите.” 

КРСТЕ МИСИРКОВ ПИШЕЛ САМО ЗА МАКЕДОНСКАТА СОСТОЈБА И МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛИ 

Македонски великан Крсте Петков Мисирков пишел за македонската состојба и македонските непријатели- 
најголеми биле Бугарите. Она што пишел нашиот македонски деец во негово време (20 в), истото останало 
и денес (21 в.). Жалосно е, што според него најголеми македонски непријатели биле Бугарите, со нивната 
Бугарија која како држава не постоела се до 1908 година и само оттогаш можело да има и бугарска нација. 

Се поставува прашање, кој овозможил Кнежеството Бугарија само во 1908 година да постане држава ? Па 
дали тоа било од населението на Кнежеството Бугарија ? Бидејќи Кнежеството Бугарија на било дело на 
неговите жители, што тие и не знаеле кои биле, бугарската државноста била добиена само благодарејќи на 
мојот роден град Битола, кој бил центар на Румелија. Па како ова се случило ? Во битолскиот вилает се 
побуниле Османовите војници, а Османите биле Комнени (Македонци и Римјани= Ромејци). И следи да се 
говори за Младотурци. Само така, со реформа на Османовата држава, а главни носители биле Русија како 
православен водач и Австроунгарија која султаните морале да ја почитуваат. Само така,Бугарија без борба 
станала држава. Па каков народ живеел во Бугарија ? Бидејќи сите православни биле Римјани= Ромејци, и 
Бугарите биле само Ромејци. Еве и доказ: името Румелија било според Рум=Рим=Ром. И па само Ромејци. 
Бидејќи Бугарите во 19 век биле само Ромејци, како што биле и Еладците со Србите, без ништо бугарско. 
Па дали има и следен доказ ? Прва христијанска држава во 19 век станала Елада и тоа со службен јазик 
само христијанскиот= ромејскиот јазик коине- тој бил македонски Александријски Птоломејов јазик. Тој јазик 
бил службен во Цариградската патрјаршија, чии припадници биле Грци. До денес Еладците токму тоа име 
го злоупотребуваат, и тие велат, цел Балкан бил грчки. Всушност, од 1767 година имало само Грци. а исто 
така, Еладците биле само Ромејци. А и нивниот еладски јазик во Битола во 1924 се викал румејка (ромејка).  
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Бидејќи историски најстар народ биле жителите на Елада (Хелас), кои во 19 век биле само Ромејци, никако 
не можело да има било каков бугарски и српски народ. Балканските народи биле само црковни, а потоа и 
државнотворни. Денес (04.08.2015) видов во Тема 1 напис на К.П.Мисирков од 28.05.2007- пренесувам се: 

•  Борбата со пропагандите во Македонија не е чекор назад, туку напред, зашто и тука имаме работа со 
борба за слобода, со борба со мрачните сили што не и’ дозволуваат на нашата таковина самата со свои очи 
да ги гледа своите интереси, ами и‘ наврзуваат очила што ја замрачуваат вистината и и’придаваат бугарска, 
српска и грчка боја. 
•  Политиката нема работа со науката. 
•  Секоја држава се мачи, ако не да прави нови завладувања, политички, економски и културни, тогаш да ги 
зачува оние што се направени од понапред. 
•  Задачата на македонската интелигенција отсега натаму ќе треба да биде да се одделат нагледно за сите: 
и за самите Македонци, и за Турција, и за балканските држави и за големите сили, интересите на 
Македонците од интересите на другите балкански држави и народи и да се изучат подробно сите прашања 
сврзани со избавувањето на нашиот народ и нашата таковина од сегашната голема несреќа и со процветот 
на нашиот народ во духовен и во материјален однос. 
•  Слободата на совеста е признаена насекаде… Експлоатацијата на таа слобода се прогонува насекаде и 
треба да биде прогонувана и кај нас. 
•  Може ли да има поголема несреќа за Македонците од разделувањето или окупацијата? 

•  Историјата му помага на секој народ да си ги види грешките што ги има направено и да се чува да не се 
повторуваат. 
•  Науката и литературата се најважниот фактор за развивањето не еден народ како народ… Културните 
народи владеат, а некултурните робуваат. 
•  За да биде градбата здрава, треба темелот да и’ биде убав. 
•  Бугарската надворешна политика не издржува никаква критика. Таа е главен извор на сите наши 
несреќи. 
•  Нам ни треба внатрешно обединување меѓу себе: не ни требаат во Македонија ни Срби, ни Бугари, ни 
Грци, зашто не сме ни едното, ни другото, ни третото. 
•  Старата вистина, дека на оној што самиот не може да си помогне, не само туѓинците, туку и самиот господ 
нема да му помогне. 
•  Македонците и’ се нужни на Македонија; само со Македонци Македонија ќе биде на Македонците, а не 
без нив. 
•  Нека ми биде простено, но јас, како Македонец, на прво место ги поставувам интересите на мојата 
таковина и моите сонародници… Јас сум Македонец, со македонска свест и како таков си имам свое 
македонско гледиште врз минатото, сегашноста и иднината на мојата татковина. 
•  Свеста и чувството дека сум Македонец треба да стојат повисоко од се’ друго на светов. 
 

Крсте Мисирков / Krste Misirkov  (1874-1926) 

 

КАКО ШТО СРПСКАТА ВУКОВА АЗБУКА БИЛА РУСКА, ИСТО ТАКА БИЛА И БУГАРСКАТА 

Бидејќи јас пишувам за раса=народ=јазик, преземам текстови од други автори. Во случајов пренесувам два 
автори кои говорат за српскиот и бугарскиот јазик. Првиот автор беше пренесен, а на 07.08.2015 е вториот. 

Повеќе пати наведував дека на Балканот со Србија... и во Русија се пишело со ва- на- та: пушкава- пушкана 
- пушката. Ова се променало кога во Русија руски јазик бил преземен црковно- словенскиот,а и во српскиот. 

Првиот автор наведува: „Кирил и Методиј беа Македонци од Солун, високи службеници на разузнавачките 
служби на Римската Имерија на истокот! 
Секогаш имаа значајни задачи, предводеа мисии од витално значење на Римската Имерија на истокот.  
За жал повеќето мисии беа неуспешни, како мисијата кај Хазарите, мисијата кај Арабјаните ... 
Па и моравската мисија е неуспешна. 
Прашањето е зошто ние не ги учиме и овие мисии, зошто во нашата историографија ги учиме како 
создавачи на глаголицата, а знаеме дека глаголицата си постоела најмалку 4 века пред нив и била во 
широка употреба во цел Илирик! 
Зошто не се каже дека денешната кирилица е всушнист прогласена со декрет на Петар Велики од Русија 
(исто како и старо-грчкиот јазик, правопис, граматика и алфабет што се прогласени со декрет од 
Птоломеите во Египет). 
Петар Велики дал налог и била изработена кирилицата на наједноставен начин, со прилагодување на 
истиот алфабет востановен од Птоломеите, прилагоден на гласовите на СЛАВЈАНИТЕ, значи со додадени 
Ч, Ж, Ш, Щ, Я, Ю, Б, Д, Ъ ... Подоцна еден неграмотен шумадинец, не можејќи да научи да пишува и чита 
правилно, направил корекции, а нашиве белградски послушници тоа веднаш го присвоија тоа правило, па 
сега сеуште имаме таканаречен апостроф кога треба да напишеме некој збор, или буквата “Р“ “граматички“ 
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ја прогласивме и за согласка (што природно си е) и за самогласка, зависно од ситуацијата, само и само да 
се избегне “темниот“ вокал “Ъ“, демек бугарска буква била таа“. 

Како што било со азбуката на српскиот јазик, истото било и со бугарскиот јазик. Па се ова било во времето 
кога Германците се обединувале со германскиот протестантски јазик на тн.Словен Лутер, а Германци има и 
католици, а нив ги обединал со тој јазик тн.Словен Бизмарк, кој бил едно исто со Русинот Петар Велики. Па 
со тн.словенски Лутер и Бизмарк бил создаден еден моќен германски народ, тн.Словени се поделиле, и тоа 
откажувајќи се од црковнословенскот јазик, и место да има еден народ со црковно- словенски,има мноштво.  

Вториот автор го пиши следново: „БЪЛГАРИТЕ ИЗПОЛЗВАТ РУСКАТА АЗБУКА!  

(Взето от уйкипедия – български сайт) 

Господин Милчев, и като езиковед сте толкова компетентен, колкото и като историк. Преди да се пените 

толкова много за нещо, което не разбирате, отворете българския 

сайт http://bg.wikipedia.org/…/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0…, за да разберете, че 

според собственото им признание БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЕ СА ИМАЛИ СВОЯ АЗБУКА. ПРЕДИ СА 

ИЗПОЛЗВАЛИ СЛАВЯНСКАТА, А ПЪК АЗБУКАТА, КОЯТО ИЗПОЛЗВАТ СЕГА Е РУСКА – „създадена през 

1708 г. по заповед на руският цар Петър І, който еднолично решава да придаде на кирилицата вид, 

максимално близък до латиницата . Много от буквите са заменени механично с подобни на тях от 

латиницата. 

Главните букви са уеднаквени с подобните им (поне по външен вид) латински букви. Буквата Ѧ (eн) е 

заменена с Я, произлизаща от ръкописната форма на Ѧ (ен), но и съвпадаща огледално с латинско R. 

Буквите Д и Л също получават нова форма. 

Въведени са и несъществуващите дотогава малки букви на същия принцип - чрез подбиране на сходни на 

външен вид букви от латиницата. Новоизобретени са малките букви г, д (от латинското g), и (лат. u), п (лат. 

n), т (лат. m ), ц, ч (лат. ръкописно r) ш и щ (обърнато лат. m). От азбуката са изхвърлени буквите Ѕ (дз), Џ, 

защото те не съществуват в руската реч. 

Тази латинизирана азбука (разработена в холандско печатарско ателие) е въведена като задължителна в 

Русия през 1708 г. под името "гражданский шрифт". Гражданският шрифт е известен днес като "кирилица" и 

е в основата на всички кирилски азбуки.” 

Азбуката, традиционно използвана в България до първата четвърт на 19 в. (Sik ! – ПО ТОВА ВРЕМЕ 

БЪЛГАРИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА КАТО ДЪРЖАВА!) , е старата славянска азбука (СЛАВЯНСКА, А НЕ 

БЪЛГАРСКА!!!), като в нея спорадично се използват и буквите Ћ и Џ, изобретени в Западна България (sic !) 

и Сърбия през 14-15 в. Гражданската азбука е усвоена първо в Сърбия, а след това и в България (около 

1830-та).” (Sik ! - През 1830 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ НЕ СЪЩЕСТВУВА КАТО ДЪРЖАВА! НА ВСИЧКО ОТГОРЕ 

БЪЛГАРИТЕ ВЪЗПРИЕМАТ МЕХАНИЧНО РУСКАТА ГРАЖДАНСКА АЗБУКА, БЕЗ ДА ДОБАВЯТ СТАРИТЕ 

КИРИЛСКИ БУКВИ Ѕ (дз) и Џ ( дж), а думите, които започват с тях, като ДЗИФТ и ДЖОБ, например, в 

речниците неправилно се включват към буквата Д, както е в руски език, в който тези два звука отсъстват.) 

ТАКА ЧЕ, КАКТО ПИШАТ САМИТЕ БЪЛГАРИ – ДО ПЪРВАТА ЧЕТВЪРТ НА ХІХ ВЕК БЪЛГАРИТЕ 

ИЗПОЛЗВАТ СЛАВЯНСАТА АЗБУКА, А СЛЕД ТОВА – РУСКАТА. Затова питам: КЪДЕ Е БЪЛГАРСКАТА 

АЗБУКА? МОЖЕ БИ СЕ Е ЗАГУБИЛА ИЗ ПЯСЪЦИТЕ НА СРЕДНА АЗИЯ? ИЛИ Е ИЗЧЕЗНАЛА ЗАЕДНО С 

ЛЮБИМИТЕ ТИ КИМЕРИЙЦИ?“ 

Од наведеното произлегува, како што направиле Германците, сакале или не, и тн.Словени 350 милиони ќе 
мораат да се обединат. Овој процес го започнал Јан Колар (1824), а го прекинал Ватикан..., што важи и за 
денес со НАТО која се бори со сите сили да истреби се православно, а првата цел останала само Русија. 
Обединувањето зависи само од Русите и Србите, кои треба да се откажат од рускиот и српскиот јазик, а да 
се вратат на црковно- словенскиот јазик на Македонецот Константин Филозоф. За обединување не е доцна. 

Risto Ivanovski Петър Мицков Хилядата лъжи в българската история 

Односно македонската и бугарската азбуки 

Во македонската азбука има буква за сите звукови, со исклучок на Ъ (ер голем), но и тој по потреба се истакнува писмено 

со апостроф (‘), додека во бугарската азбука нема букви за многу повеќе звукови: Џ (дж), Ѕ (дз) Ѓ (меко г), Љ (меко л), Њ 
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(меко л), Ќ (меко к). Во научната бугарска транскрипција сепак истите звуци се одразуваат со следните знаци: Џ, Ѕ, Г’, Л’, 

Н’, К’ кои постојат во македонската азбука, што недвосмислено говори дека македонската азбука е попрецизна и 

совршена. Буквата Щ се транскрибира како ШТ, буквата Й (и кратко) - како J, а буквите Я и Ю - односно - JA и JУ - исто 

како се пишат и во македонската азбука. Што да кажеме за букви како: Җ, Қ, Ҝ, Ң, Ү, Ұ, Ҳ, Ҹ, Ә, Ө, Һ кои се користат за 

одбележување на спецефични звуци во јазици, чија азбука е создадена врз основа на кирилица? И овие народи дали се 

состојат од ненормалници, кретени, предавници и итн итн. Истото е и со народите, чии азбуки се составени врз основа на 

латиница, бидејќи секој јазик има свои специфични звукови.  

ТОА ДЕКА ВО БУГАРИЈА МЕХАНИЧКИ БИЛА ВОВЕДЕНА РУСКА АЗБУКА СИ Е НЕJЗИН ПРОБЛЕМ. 

Ето и примери: 

ЏЕЗВЕ – ДЖЕЗВЕ 

ЅВИСКА – ДЗВИСКА 

ЃОН – ГЬОН 

ЃУВЕЧ – ГЮВЕЧ 

ЃАВОЛ – ГЯВОЛ 

ЉУБОВ – ЛЮБОВ 

ЌАР – КЯР 

ЌОСЕ – КЬОСЕ 

ЌУЛЧЕ – КЮЛЧЕ 

ЊУJ0РК – НЮЙОРК 

ШТО - ЩО 

JУГ - ЮГ 

JАВОР - ЯВОР 

 

КАТОЛИЧКАТА ЦРКВА СО ФАЛСИФИКАТ КОНСТАНТИНОВА ДАРОВНИЦА САМО ОД 750 ГОДИНА ГО 
УНИШТУВА ПРАВОСЛАВИЕТО- ПАПАТА НЕ СМЕЕ ДА ЈА БАКНЕ МАКЕДОНСКАТА ЗЕМЈА КАКО СВОЈА 

Со Готите Римската црква повеќе не била канонска, која била апостолска од Апостол Петар. Токму и затоа 
само една црква апостолска останала, а таа била македонската црква на Апостол Павле. Следи папите се 
назначувале од царевите во Царирад, а Јустинијан папите за уши ги тргал. Тој на насилнички начин ја внел 
Цариградската патријашија, а истовремено македонската црква прераснала во јустинијана Прва, и конечно 
во Охридска архиепископија. Во македонското православие Исус бил склавинскиот Хорс, египетски Хорус...  

Следи, од времето на Готите со Римската црква се завршило. Таа била ништожна, со незначајни простори. 
Таа им направила пуч Меровингите, претходници на Франките, а Меровингите биле со балканско потекло, 
како и Франките макединско (Франков хроничар Фредегар, 7 век). Католичката црква се спасила од смртта. 

Така оживеана во 750 година прави наивен фалсификат, божем Константин Велики им дал тн.Даровница 
на папата, тој да владее, иако папските уши за време на Јустинијан како на магарина биле растегнати од 
влечење- тегнење. Оттогаш почнува организирана војна против православието, а од 1071 година двојна 
војна од запад од Италија било протерано владеењето на македонската династија, а од исток од Османите. 
Нивната заедничка војна до денес не е завршена. Следи Велика Албанија си останало дело на Ватикан. 

За време на крстоносните војни во Цариград повеќе немало цар, а патријархот бил унијатски. Па ова било 
повод, Русите да го проколни Цариград, и него да не го брани. Следи оттогаш за Јустинјановата црква како 
патријашија се завршило. По налог на Ватикан султанот ја укинал Павловата црква. Единствен наследник 
на православието со својот цар и патријарх останала Руската црква, а Ватикан за време на Октомвриската 
револуција го убива царот. Бидејќи останал патријархот, наследник на македонската црква, само таа е 
канонска. И следи Русија мора да се уништи. И што вели Кларк, НАТО- бандитот. Секој кој го сака Путин, 
нека оди во Русија, а Балканот за таквиот бандит со олбрајторка бил само НАТО со за Велика Албанија. 

Бидејќи папата, кога стапнува на тло, ја бакнува земјата, и вели, „моја земја“. Ако некој згреши, него да го 
покани, не смее да му се дозволи, тој да ја бакне македонската земја, и да рече, Македонија ти си моја. Ова 
говори, неговото муценце мора да му се отсече, затоашто ние Православните од 1071 година страдаме... 

Во Срби на окуп, Свесрбски информативни портал, на 07.08.2015 го видов следниов наслов: 

Папа Фрањо назвао Православну Цркву „болесном“ 
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КАТЕГОРИЈА ПРАВОСЛАВЉЕ / ДАНА 12/11/2014 У 5:59 ЧАСОВА / 
 

Уочи своје посете Фанару (истанбулска четврт у којој се налази Константинопољска Патријаршија), римски 

папа Фрањо је издао провокативно сапштење на рачун Православне Цркве. По мишљењу римског 

архијеретика, Православна Црква је „болесна“. 

Један грчки митрополит, када му је саопштена ова папина изјава,  завртео је главом и тужно рекао: „То је 

нечувено. Папа је упутио своју поруку, а крајем новембра месеца он ће посетити, по његовом мишљењу, 

оболелу Православну Константинопољску Цркву; и овај пут у циљу настављања програма његових 

претходника и пројављивања бриге за њено лечење…“ 

А њено лечење, према папи, јесте признавање његовог првенства, при одговарајућем аналогном 

признавању првенства Константинопољске Патријаршије у Православној Цркви. 

Папа Фрањо је упутио своју поруку Фанару 5.новембра, у време своје пастирске беседе на Тргу светог 

Петра у Риму, у присуству хиљада римокатоличких верника. Он је, између осталог, рекао: 

„Црква је нездрава када верници, клирици и ђакони нису у јединству са њеним бискупом. Црква која није у 

јединству са бискупом, јесте нека болесна Црква. Исус је желео такво јединство свих верника са бискупом. 

Исто важи и за свештенике и ђаконе. Свако треба да буде свестан да је бискуп постављен као видљива 

веза сваког са Црквом, и Цркве са Апостолима и са осталим заједницама, које су такође сједињене са 

бискупима и са папом у једну, јединствену цркву, а то је наша сопствена јерархична света мајка црква“. 

Неопходно је истаћи да сагласно папином виђењу термин „јерархична“ има следећи смисао: верници и 

ниже свештенство повезани су са бискупима, а ови са папом. 

Сасвим природно, намеће се питање: зашто је папа ту изјаву дао уочи своје посете Фанару? Пошто се у 

Ватикану ништа не чини реда ради, утицајни коментатори, полазећи од те чињенице, изнели су запажање 

да је папа језуита заправо послао православнима и Фанару неку јасну поруку. То јест, без обзира на 

форсирање у међународним медијима папине отворености у комуникацији  и „обећавајућег“ имиџа, када су 

канонски проблеми у питању,  папа на најозбиљнији могући начин остаје „паписта“  у области 

еклисиологије. Савремени „прогресивни“ папа се у конкретним питањима о цркви и првенству не разликује 

нимало од свог суперконзервативног претходника Бенедикта. Изјава да је „само“ његова „црква“ „здрава“, 

подразумева да је Православна Црква „болесна“. То је наставак декларације «Dominus Jesus» од 2000. 

године и њој сличним. Та декларација била је написана по „надахнућу“ тадашњег кардинала Јозефа 

Рацингера, председника  Конгрегације за доктрину вере, потоњег папе Бенедикта XVI. Папина садашња 

изјава идентична је и папској енциклици „Да сви једно буду“, коју је 1995. године издао папа Иван Павао 

Други, а која је такође била написана по „надахнућу“ кардинала Рацингера. Она је и у складу са одлуком 

Другог ватиканског концила, према коме „Црква Христова субсистира (субсистентиа=постојање) у Цркви 

католичкој, управљаној наследником Петровим и бискупима који су у његовом заједништву.“ 

Постоји и једна разлика.  Настројење папе Фрање је најконзервативније  могуће, захваљујући одлуци 

Другог ватиканског концила. На њему се говорило о „недостацима“ Православне Цркве, а садашњи папа 
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говори о њеној „болести“… И, наравно, изјава папе Фрање удаљава сваку могућност за приближавање 

Православне Цркве и римокатоличке јереси, без обзира на стремљења нових „Висарионоваца“*. 

Извор:http://aktines.blogspot.ru/2014/11/blog-post_8.html 

По материјалу са «Православный Апологет» приредило Уредништво „Борбе за веру“ 

АРБАНИТЕ (ТОСКИТЕ- СКИПТАРИТЕ) СЕ 100% ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ- ТИЕ КАКО АЛБАНЦИ САМО 
МУСЛИМАНИ ЌЕ ИЗЧЕЗНАТ ОД ИСТОРИСКАТА СЦЕНА, И ТОА МНОГУ БРЗО СО ПОСЛЕДНИ НАСТАНИ 

Арбаните биле 100% припадници на Охридската црква. Поимот Тоски бил внесен од Италија за време на 
Ѓорѓи Кастриот= тн.Скендербег, а поимот скиптар произлегол од скиптар на кого го има двоглавиот орел. 
Нивното одродување започнало само по укинувањето на Охридската архиепископија во 1767 година. Ова 
било повод, 100% оставштина на Ѓорѓи Кастриот да биде само на тн.словенски= пелазгиски јазик,без ништо 
било што арбанско, што не било тн.словенско. Еве ги доказите: Александријскиот Птоломејов јазик коине 
(тн.старогрчки) го нема темниот вокал, што важи и за неговиот наследник латински јазик на Греикот Лив 
Андроник (240 г.п.н.е.). Со тоа што скиптарскиот јазик го има тн.словенски темен вокал, Скиптарите друго 
не биле освен одродени тн.Словени. Во него ги има сите македонски гласови, дури ѕ. Исто така, тие носат 
презимиња со завршеток у,а тој во нивната граматика не постои: кој (Н); кого (А); кому му- нему му (Д),волу, 
коњу, идиоту... братучед- чедо брату итн. Најбитно, тој ги има тн.Вукови гласови, кои ги немало во Дебар и 
Дубровник- според Дубровачки тестамент од 16 век. Во 18 век задарските Арбанаси говореле тн.словенски. 

Во 1913 година Арбаните немале национално чуство. Тие во школите не сакале арбански јазик туку само 
турски. Арбанскиот јазик во школите го внеле католичка Виена со католички Рим, кои во 1924 година и тоа 
со нивни школи, со арбански јазик, кој според Г.Мајер, содржел грчки, романски, словенски и татаро-турски 
зборови. Што ова говори ? Арбаните биле само едно: изроди на тн.словенски род кој од душата го мразат. 

Како што Арбаните се одродиле од пелазгиски=тн.словенски јазик, тие се одродиле од својата христијанска 
вера. Што ова говори ? Арбаните биле двојни изроди ! Па од такви секогаш човештвото се плаши, посебно 
православните тн.Словени, за кои Арбаните биле, се и за навек ќе останат само гробари на својот род. 

Еве како била нивната гробарска дејност: тие за да не ги изгубат имотите, дури да станат богати, тие го 
примиле исламот. И па во Куранот се дава можноста христијаните да бидат неверници, а како такви само 
плачкани, силовани и убивани. Следи албанскиот академик Стефана Поло пиши: „Масовната исламизација 
на Албанците...во толку повеќе што теократската држава на Албанците муслимани ги сметала Турци“. Ова 
говори, Албанците муслимани биле само Турци, никако инаку. Наим Фрашери во 18 век говори: „Сите сме 
ние браќа иста крв и ист јазик. Не велите Турци и ѓаури, не велето го тоа никогаш“. Па како биле истребени 
Сулиотите православни ? Али паша Тепелин, симбол на албаштината, ги ликвидирал. А како ? „Едни живи 
ги одрал, други живи ги печел, а најсреќните ги заклал. На жените им ги отварале стомаците вадејќи им ги 
од нив плодовите и сечејќи ги на парчина“. Ова го доживеале Србите,Македонците... не само во 19 век, туку 
и 20 и 21 век. Тешко оној кој нив не ги знае, а оној кој нив ги подржува (...НАТО...) тој е многу покрволочен. 

Академикот Поло вели: „Муслиманите го користеле привилегираниот статус и уживале политички права од 
кои христијаните биле лишени. Во текот на 18. и 19. век таа класа се претставувала, не како претставник на 
турската нација, туку како еманација на религиозната исламска држава“. Значи, само муслимански ѕверови. 
Пак, Ставро Скенди за тоа вели: „Скадарските муслимани не сакале албански школи ни албански јазик и не 
сакале никаков другов службен јазик освен турскиот“.  Па што биле Албанците ? За богатство арамишта... 

Во интервју „Препород“ претседателот на Мешикатот на Македонија Сулејман Реџепи вели: „...а што се 
однесува за патот со кој ИЗ на Македонија ќе тргне нема никаква двојба. Нашиот пат и патот на сите 
муслимани е Аллахов пат“. Значи пат во кој нема место за нација, како што порачува Куранот. И тој додава: 
„Албанците од Македонија се мошне добри муслимани и верници и не би се сложил со вас дека некој 
значаен број меѓу нив го негира исламот. Аллаховата вера не може да се негира. Она е меѓу нам и 
Албанците ја чуствуваат своја“. 

Од наведеното произлегува, Арбаните знаат само дека се Муслимани. Ако тие би имале народно чуство, а 
народот е еднорасен, тие би биле горди, и никако само заради исламот нема да создаваат муслиманска= 
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турска нација меѓу себе (Европјани) и Азијати (Черкези, Татари...), кои околу еден милион во 19 век меѓу 
Врање и Шар Планина биле колонизирани: Тоските се 10%, а Гегите (Азијатите) 90%. Иако тие меѓусебно 
уште не се разбираат, не општеле, не стапувале во бракови..., се создала исламска= турска тн.нација, која 
ја обединал Ватикан со масонот и католикот Тито кој брз мнозинство Геги го наметнал скиптарскиот јазик. 

Токму Ватикан со својата воена профитна организација НАТО создава дворасно- двоконтинентална збирка- 
тн.нација, и тоа само како Велика Албанија. Нејзините Албанци во полза на исламот се борат во Сирија..., а 
од Р.Македонија таму погинале дури 16,а во неа Азијати-Геги се 90%. Како што Северна Африка и Западна 
Азија изчезнале старите народи, а денес таму има само Муслимани со арапски јазик, кој не постоел во 5 
век, Албанците како Муслимани и тие ќе изчезнат, затоашто исламот е вера, а во верата нема нации итн. 

 

АРБАНИТЕ БИЛЕ САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ- И ТН.СКЕРНДЕРБЕГ БИЛ САМО ТН.СЛОВЕН 

Во претходниот напис наведив дека арбанскиот јазик 100% бил само одроден тн.словенски јазик.Исто така, 
напишав, тн.Скендербег бил само тн.Словен. Дополна- според Франсоа Пуквил Македонец. Бидејќо според 
него, тој бил Македонец, отпаѓа било какво тн.словенско потекло, затоашто тн.словенски јазик бил само 
варварски= пелазгиски тн.Платонов јазик, а коине (тн.старогрчки) бил само Александријски јазик. Секако, 
наведив, арбанскиот јазик не бил јазик на еден народ туку на четири народи: грчки, романски, словенски и 
татротурски (Г.Мајер). Значи, арбанскиот јазик бил и монголски јазик со кој се монголизираат Белците. Па 
наведив, поимот Тоска бил внесен од Италија за време на тн.Скендербег, и скиптар од скиптар со двоглав 
орел. Секако, с=ш: Скумба=Шкумба... Следи тн.Скендербег само како православен го носел православниот 
скиптарски двоглаворел, кој бил тн.византиски до денес свештенички, ама и на Русија, Србија итн. Потоа и 
Албанците се само дворасен двоконтинтален тн.народ од Европјани (Тоски= Скиптари) и Геги= Арнаути со 
воглавно Азијати (Черкези, Татари...) потврдено и со мноштво биолошки методи. Во Р.Македонија првите 
биле 10%, а вторите 90%. Нив во СФРЈ ги обединал Тито со малцинскиот јазик на Тоските. Следи тие како 
Муслимани ќе изчезнат, како што изчезнале од арапскиот јазик народите на Северна Африка заедно со во 
западна Азија итн. На мојот напис се јави лице со имиња 100% пелазгиски= тн.словенски, за да одговори...  

Gjorgjija Kastriot Brankovski Доста романтичарски ,и нејасна хронологија.Да фатим по ред 
 
Шиптарите нема да изчезнат затоа што се како што викаш религиски идентитет,затоа што тое не е 
точно.Нивниот идентитет не се темели на религија,туку на јазикот и други обичаи.Точно е тоа дека исламот 
е покровител на тој етнос,и тоа ке го објаснам подоле,но не е точно дека исламот е нивна идентификација 
како етнос.Дури денес,кај нив религијата игра најмалку улога во идентитетот од колку кај другите народи на 
Балканот.Они може да изчезнат поради исламот,ако се случи старата курва Европа да реши да го решава 
проблемот наречен радикален Ислам,кој притоа самите го создаваат денес,но како и секое орудуе,кога ке 
се истроши се фрла,па така и исламот,посебно кога ке почне да смета во самата Европа,а највеке во 
Германија.Во тој процес,кога Европа ке ги затвори завесите,ке зависи од нас дали ке ги исчистиме или 
не,нешто кое тогаш ке ни бие дозволено.Познавајќи не нас,и тоа нема да се случи. 
 
Оставштината на Ѓорѓија Скендербег е словенска,затоа што човекот е Словен,ништо друго не 
допринело,си допринело тоа што си е таков.И по татко,и по мајка он е Словен,веројатно од родот 
Бранковиќи,поради што најверојатно и носи име Искендер,што е турски/арапски збор за Александар,а 
значењето на зборот Александар на империјално-трговскиот јазик Коине,денес наречен Грчки,е 
бранител...или Бранко.Дали ке кажеш Александар или Искендер,или Бранковиќ...тоа е истиот збор на 3 
различни јазика.Мајка му е тетовчанка(трибалда),а татко му црногорец.Си постои писмото на татко му во 
дубровачкиот архив,во врска со кредити кои ги земал од тогашна Рагуза,и е напишано на српски јазик,кој 
бил службен јазик на нивниот двор и тн..да не ги редам сите аргументи за таа работа,тоа е јасно како бел 
ден за ликот Скендербег. 
 
Терминот Шитар не е од никаков Скиптар како објект,ниту било кога се изговарал со С туку со Ш...и тој 
термин е термин точно за Словените.Зборот значи исто нешто што и Словен,но на друг јазик,на тој нивниот 
јазик...и означува "збори разбирливо". Глаголот е shqipoj,од каде произлегува именката за вршителот на 
глаголот-Shqiptar ...,исто како на пример Игра-Играч, Шие-Шивач ,Плива-Пливач и тн.Се останато е чиста 
бајка,креирана од самите нив во 19 век кога ја градат..т.е. им ја градат националната идеологија,па им се 
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потребни историски митови за темел.Значи се работи за проста транслација,превод на зборот Словен,на 
нивниот јазик...така они нас не викале во времето на Скендербег,означувајки Словен,Словени.Со 
превземањето на Скендербег и на сите средновековни кнежевства и други ентитети,кои се наши разбира 
се,го превземаат и тој збор за себе.До тогаш,ниту ние сме ги викале Шиптари,туку Арбанаси... па и тоа е 
покасно,кога се пишуваат историографиите,а во тогашно време не сме ги викале никако со групно 
име,затоа што они не претставувале некоја оформена појава,туку мал етнос,маса луѓе кои живеат во 
племенска огранизација по планини. 
 
За да не одам точка по точка во детали во врска со напишаново,можеби е подобро да напишам како е 
точно хронологијата според мене на посебен пост. 

Мој одговор: Вие потврдивте, се арбанското се било само тн.словенско. Истото било и со тн.Скендербег, 
кој бил припадник на Охридската архиепископија, во која службен бил само тн.старословенски јазик, како 
што бил и кај Македонците, Србите, Бугарите...Русите... Ѓорѓи Кастриот на Османовиот јазик бил Искендер, 
а тој бил дело Мехмед Караман- тој во персискиот јазик внел турски (татаротурски). Вие не го оспоривте 
наводот за Тоските, а за Скиптарите наведувате друг поим, без историска основа во арбанскиот јазик. Она 
другото што го наведивте, е доволно. Без мој понатамошен одговор- одродениот најповеќе го мрази родот. 

 

ДОЈДЕ ВРЕМЕТО ТУРЦИЈА ВО АЗИСКА ТУРЦИЈА ДА СЕ ГИ ВРАТИ НАЗАД СВОИТЕ АЛБАНЦИ 

На Alfa TV , од 10.08.2015 беше објавен текст, а денес (11.08.2015) го презедов од ФБ- страниците. 

Албански медиуми: Член на ИСИС и се закани на Македонија 

“Дојде времето да се ослободиме од репресијата на Словените, браќа Албанци”. Вака, со допис до 
интернет изданието на една албанска новинска агенција, Сејфедин Ал-Албани, за кого постојат 
сомнежи дека е член на ИСИС, ги повика македонските албанци 

Арбаните (Тоските=Скиптарите) во бедната Арбанија го прифатиле исламот. Токму така тие како такви од 
неверниците- православните им ги одземале имотите, ги силувале и убивале. Ова било повод Арбаните 
муслимани= Турци да бидат богати,а православните бедни, потчинети и робови на Муслиманите= Турците. 
Следи нивните имоти вон Арбанија биле само присвоени православни имоти. Истото било и со имотите на 
исламските верски заедници- џамиите биле изградени над православни цркви, свештениците биле убивани 
и што не, што за денешни сфаќања не е замисливо, што нашиот православен народ доживеал.  
Трагедијата на православните на Балканот станал најтрагичен, кога Османите започнале да колонизираат 
Азијати, воглавно Черкези и Татари, кои биле протерувани од Кавказието и Црноморието. Што биле тие го 
наведува Шових- прво тие биле населени во азиска Турција. Бидејќи тие многу се множеле (ги дуплирале 
машките), краделе и убивале, тие биле колонизирани меѓу Врање и Шар Планина. Колонизирањето на тие 
простори продолжиле, види и кај Ирби и Мекензи. Посебно е важен наводот на Густав Вајганд (1924). Тој 
вели: по Кримската војна биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000 Черкези. Дури биле колонизирани 
Цигани- ние во Битола за време на ФНРЈ ги викавма српски Цигани. Албанците (Черкези, Татари...) биле 
колонизирани околу 1 милион. Токму овие на Османите им служеле како акинџии- монголски лесни коњски 
одреди... Секаде, каде што тие дошле, се било изгорено, уништено и убиено. Овие ѕверови со човечки лик 
биле колонизирани со дозвола на Австрија, Италија и Англија- Англија се борела за Турците против Русите. 
Следи процесот на истребување продолжил во 20 и 21 век, со земјите кои ја делеле Македонија, со својата 
НАТО- војна профитна организација, која врз Србија изврши инвазија, во Р.Македонија агресија со ѕверски 
Рамковен договор со кој само Македонците го изгубија правото да имаат своја национална држава, а оваа 
2015 НАТО бандитска година испржија се што било и што можело да биде македонско. Па за НАТО не било 
доволно азиското (черкеско- татарско) Косово, туку да се бриши се македонско, до турска Велика Албанија 
за која се бори Ватикан без прекин од 1071 година против македонската православна династија итн. 
Време е сите ние балкански- православни тн.Словени да се обединиме во борба на најголемото наше зло- 
ние како православни да изчезнеме. Не смее да се изуми, нашиот тн.словенски јазик бил само варварски= 
пелазгиски јазик. Ова говори само Хомеров (Пасоф, Чулкас, Тојнби...) јазик, кој бил Платонов, а коине како 
тн.старогрчки бил само Александријски Птоломејов јазик. Бидејќи Птоломеите биле Македонци, се е јасно. 
Нашето обединување е сите ние заедничко да бараме, Турција да си ги земе назад во азиска Турција сите 
Албанци кои живеат вон Арбанија, р=л. Ова ќе мора да го подржи НАТО со САД и Европа, гробари на се 
наше православно, што било и останало под закрила на Ватикан, чии папи се масони- само крвопијци... 
Бидејќи имотите на Муслиманите= Турците за време на Османите биле оплачкани православни имоти, а за 
кои до 1913 година тие немаат доказ за сопственост, нивното враќање во нивна азиска Турција нема да 
биде проблем. Па тие во 1953 година како Турци си ги продавале имотите, кои биле и од пред 1913 година, 
и како Турци се селеле во Турција. Па тие никогаш и ништо друго не биле само едно и единсртвено Турци. 
Што треба да се направи: за најпрво протести пред амбасадата на Турција, САД, Европа, Ватикан итн. Овој 
процес еднаш мора да започне, затоашто ние сме домородци, свои на своето, но никако Албанците итн. 



 55 

 

МАКЕДОНЦИТЕ И БУГАРИТЕ СЕ СО РАЗЛИЧНИ ТАКТОВИ- И ДВА НАРОДИ  

 

Стојан Прибичевиќ, во Македонија нејзините луѓе и историја, на стр. 275, пиши: 

„Македонските мелодии, како што е општо признато, се најпријатни и најубави на 
Балканот, на кои најмалку влијаело ориенталното и црковното пеење. Но, нивниот 
ритам е многу неправилен. Мелодиите често имаат полуритмички комбинации, 

каде 4/8 ја следат 5/8, 7/8 ја следат 4/8, 9/8- 11/8- и така натаму. Никој не може да 
каже од каде потекнува македонскиот ритам. Типична седморка, 7/16, например, 

претставува одмерени три тактови. Македонскиот такт е 3-2-2, додека бугарскиот е 
2-2-3, кое, како што ми рече еден музиколог, ги одвојува Македонците од Бугарите. 
Исто така постои македонскиот 13/16 такт. За да се разбере сето ова, ми рекоа дека 
некој треба да живее таму и да ја ‘помириса селската кошула и нечистотијата’. 
Македонската музика познава и четвртински тонови па дури и помали интервални 

поделби“. 

Се наведе: „Македонскиот такт е 3-2-2, додека бугарскиот е 2-2-3, кое, како што ми 

рече еден музиколог, ги одвојува Македонците од Бугарите“. 

Следи Македонците и Бугарите се два различни народи. Па кои се со македонскиот 
ритам 7/8 ? И Скотите, со својата гајда и тапан, со пелагонски фустанчиња- во наша 
Пелагонија не се носеа панталони. За пример може да се наведе битолското село 

Кукуречани, со чорапи со пупки итн. Скотите, според скот, имаат град Единбург= 

един бург, во кој има споменик на Александар Македонски- тие велат Македонци. 

Бидејќи бург=булг до булгар, никој досега не рекол, и Скотите биле Булгари. Исто 

така, никој не рекол дека Бургас бил германски или бугарски град. Па Тацит пиши, 

во Германија, во врска со Одисеј, чиј град ја имал основата ...бург итн., итн.  
 

МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ СУЛТАНОВИ ЗЛА: ОСМАНОВИОТ ИСЛАМ, НА ЦАРИГРАДСКАТА 
ПАТРИЈАРШИЈА- ГРЦИ, БУЛГАРНАТА ЕГЗАРХИЈА- БУЛГАРИ И СРБИ НА БЕЛГРАДСКА МИТРОЛОЛИЈА  

Македонија подпаѓа под Рим и нејзините граѓани станале Римјани=Ромејци. Во Римска Империја се појави 
христијанството. Тогаш се јавил судир меѓу Склавините= Повеќебожци и Ромејци= Христијани. Во 9 век 
Македонија била христијанизирана- повеќе немало Склавини= Повеќебожци. Тогаш сите граѓани биле само 
Христијани= Римјани (Ромејци). Состојбата останала и за време на цело петвековно турско= муслиманско 
ропство. Ова говори, жителите во 19 век на просторите во Елада, Бугарија и Србија биле само Ромејци. 

Се до 19 век Македонците од просторите на античка= етничка Македонија страдале не само од турското 
ропство туку и духовното црковно ропство. Црковното било дело само на султанот, што било со цел меѓу 
себе да се истребува православното население. Бидејќи Ватикан се борел да изчезне се македонско, што 
го подржувале католички Рим и католичка Виена, како прво била укината најстарата апостолска Павлова 
црква, Јустинијана Прва и Охридска архиепископија- во 1767 година. Тогаш опстоила само Цариградската 
патријаршија која иако неапостолска за време на крстоносните војни била унијатска, порадишто Русите го 
проклонале Цариград, и него не го бранеле. Со укинувањето на Охридската архиепископија, Ватикан ја 
остварил својата цел. Следи за меѓусебно да се истребуваат православните, султанот ја создал новата 
негова црква- Булгaрска егзархија. Па Белградска митрополија која била под Цариградската патријаршија. 
Оттогаш имала само меѓусебни колежи... Бидејќи ние не ја знаеме состојбата, еве што говори Гологанов:  

„Ние Македонците немаме толку мака од Турците да ни е жив падишахот, колку од Грците, Бугарите 
и Србите, кои како орли на мрша се впуштија на оваа наша многустрадална земја и сакаат да ја 
расчеречат... Нашата Егзархија со својата црковна и просветна дејност тука во Македонија ја врши 
всушност најмизерната задача, му го одзема името на еден народ и го заменува со друго, му го 
одзема мајчиниот јазик и го заменува со туѓ, му ги одзема сите национални белези и ги заменува со 
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туѓи... Турците земаат имоти и животи на рајата, но не посегнуваат по неговиот дух. Тие го 
уништуваат телото, но духот го почитуваат. А, нашата света Егзархија го убива ова другото, 
постојаното... Ние духовниците, по потекло Македонци, треба да се здружиме и да го покренеме 
нашиот народ да се разбуди, да ги отфрли туѓинските управи, да ги отфрли Патријашијата и 
Егзархијата, и да се обедини духовно во лоното на Охридската Црква, нивната вистинска мајка црква. 
Не е ли крајно време да се запре националното делење на ист народ само поради тоа што едниот ја 
признава Патријашијата, другиот Егзархијата, а третиот му се клања на Мухамед“. 
-Митрополит Теодосиј Гологанов. 

 

СРБИТЕ, БУГАРИТЕ, ГРЦИТЕ И ДРУГИ ЕВРОПЈАНИ СО САД-ЧАНИ НЕ БРИШАТ ОД ИСТОРИЈАТА, А 
МАКЕДОНЦИТЕ ПИШАТ БЕЛАТА РАСА БИЛА МАКЕДОНСКА, ДУРИ СЕ БАРА ВРСКА И СО КИНЕЗИТЕ... 

Историски е потврдено, леденото доба траело 0,5- 1,0 милион години, а белата раса била повлечена на 
југот- во Левантот. Со потопите, како се налевал Левантот на просторите на денешното Средоземно Море, 
Белците се селеле на блиските источно средоземноморски простори. Потоа Белците стигнале и во Индија, 
Кина и Јапонија, што се потврдува со наодите во Кина на Белци (мумиии, градежи прамиди и друго, писмо 
итн.). Таму Белците дошле со првобитната крвна група 0 и вегетријанската крвна крупа А за житарици и 
мешункасти култури (грав, грашак итн.). Па така од гравот во Јапонија била создадена сојата, која во исто 
време со млекото е неповолна во исхраната на монголската крвна група В, која била на ловци и рибари 
како крвната група 0, значи, месојадна, со разлика што крвната група В нема доволно хлороводородна 
киселина да го активира пепсинот во желудникот, кој започнува да ги раскинува белковидните врски итн. 
Бидејќи Белците во Кина стигнале некаде околу 4500 г.п.н.е., докажано со мумиите на Белци во Кина, се 
потврдува, Белците таму стигнале еден милениум пред Монголите, што важело и за во Јапонија. Следи 
монголската крвна група можела да се појави само после 3500 г.п.н.е., и тоа само поради маласипаница и 
грип на човекот, кои биле предизвикани од чумата на говедото и грипот на свињата, од кои 95% Индијанци 
како Монголи изумреле, кои од Источна Азија преминале во Северна Америка околу 13.000 г.п.н.е., и во 
Јужна Америка стигнале некаде околу 8.000 г.п.н.е.  

Во наведениот период од 13.000 г.п.н.е. до 4500 г.п.н.е. нема ништо било што македонско, а авторите кои 
говорат за било што македонско, тоа било само наследство на белата раса и нејзините Белци со ДНК кај 
која има само ДНК географска оддалеченост од југ кон север, од источното Средоземје кон север, преку 
Дунав... Така цела Европа била населена. Следи словенските народи се само лага. А името Македонија не 
се споменува во Илијада, кое било дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) со Хелени- па 
Македонија се споменува само кај Херодот, и тоа со Александар I, неговите претходници итн.   

За да се разреши нашето македонско опстојување, мораме да се одлучиме едно: дали ние сме Македонци 
или Словени. Пресмешно е ние да бидеме ем Словени северно од реката Дунав и антички Македонци. Па 
досега никој немал таква привилегија да има две мајки- Словенка и Македонка, од нив истовремено да си 
цица- од премногу млеко, тоа доаѓа во тенките црева незгрушено, и има само пролив. Токму проливите се 
најопасни за секој живот. Никако Словените дошле на Балканот, ги нашле Македонците. И што станало со 
нив: тие имале групен секс, што било се на екс и се дошло до комплекс од кого до денес глава не можеме 
да си кренеме- се извинувам. Пак, Бугарите биле мешавинци на Татари и Белци, а денес нема мелези итн. 

Нашите автори пишат Македонци имало 600.000, 400.000, 130.000 г.п.н.е., и што не. Што тие сакат да кажат 
? Тоа е нивни проблем! Меѓутоа, што за нас кажуваат нашите соседи: Па за Еладците и Албанците ние сме 
биле Словени, а за Србите и Бугарите немало македонска држава во средновековието, и затоа не немало 
нас Македонците. Дури ни го одземаат основното човеково право да бидеме тоа што сакаме да бидеме. Па 
ова ни се оспорува дури во 21 век. НАТО во овој век ни изврши агресија со Рамковен договор со кого само 
ние Македонците не смееме да имаме национална држава. Ова не било доволно во Пржино не до испржија 
а нашите автори пишат се било македонско. Па Европа и САД со НАТО нас не бришат од секаде-за никаде. 

Бидејќи сите видови мајмуни имаат 48 хромозоми, а човекот 46, кои меѓусебно не се совпаѓаат за размена 
на нивниот генетски материјал, досега никој не добил потомство меѓу видот човек и сите видови мајмуни- 
неандреталот не се парел со човекот и неоставил свој наследник. Време е да се одлучиме само за едното: 
без мајмунските Словени ние никако друго и не можеме да бидеме освен Македонци, и тоа само историски 
од она што стои кај Херодот, а тоа за нас Македонците не само да е доволно, тоа е и премногу. Ако на тоа 
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се одлучиме, само без неандерталски Словени, не ќе може да има ни балкански, никако европски народи, а 
ние нема да бидеме Македонци туку ние ќе си останиме само Македонци од времето на пишувањето на 
Херодот (5 век п.н.е.), што за нас Македонците е еден полн погодот. Ако кон ова се додаде дека од времето 
на Филип Македонски до времето на Цојне (1808 година) Балканот бил Македонски Полуостров, ги имало 
само Македонците. Токму ние Македонците да се залагаме само за она што го признава историјата- тоа.   

 

ДРАГАН БОГДАНОВСКИ СИ СЕ ОТКАЖАЛ ОД СЕМЕЈСТВОТО, А ДРУГИТЕ ЗА НЕГО САМО ПЕЧАЛЕЛЕ 

Со години слушам како поединци го оспоруваат Драган Богдановски, а тие самите си се истакнуваат. Токму 
на ова тема во ФБ страниците на 20 и 21 август 2015 учествував, и еве ги моите одговори во врска со тоа: 

Сите „патриоти“ во СФРЈ кога сакале влегувале и излегувале- тие биле без досија. А пак, „предавникот“ 
Драган Богдановски бил заробен и донесен во СФРЈ, затворен во затвори, таму тепан и што не, дури 
инвалид. Па за него има дури огромно досие. Тој на Лупчо Георгиевски за кодошење му најде факс од 
неговата Софија, него го напаѓаше за неговата соработка со Стоjчев и МПО чии цркви до денес се под 
Бугарија а не под Р. Македонија. Јас сум живеел цели 4 (1972- 1976) години до Минхен, каде од главната 
железничка станица ја купував Македонска нација. Сум го почитувал покрај Шамбевски и страдалникот 
Д.Богдановски- тие страдале само од кодоши. Па следи таквите до денес Драгана да го прогонуваат. За 
сите срамота, затоашто таквите луѓе сакат Драгана и како него слични да ги девалвираат, а со тоа и 
нивната идеа за се за Македонија. Веројатно, тие работат за туѓи интереси, можеби за ванчовото МПО, кое 
до денес соработува со Албанците, а тие до денес се број 1 македонски непријатели. За срамота... Само 
до кога ?! 

Една издадена книга од некој си Илевски, рецензирана од Штипијанец, сум ја читал. Во неа се читаат само 
пцовки, како Драган бил крадец и кодош. Книгата ми ја даде еден Македонец од Австралија- и тој ќе пишел 
книга, а и за него Драган бил кодош. Него и како него слични им велев: како е можно вас патриоти влакно 
да не ви фали, а на кодошот Драгана окото му било горено, нозете кршени, скапувал во затвори. Па за 
станот пари му пуштил Гојко Јаковлевски- тој секогаш му помагал (ова ми го соопшти исто така и Блаже 
Јовановски од Хамбург, пријател на Драган и Гојко Јаковлевски). На тој од Австрталија (Данета) му реков: 
вашите книги треба да бидат прочистени, и само како такви објавени. Ако твојата книга биде иста како на 
Илиевски, за младите генерации вие Македонците ќе бидете пробисвет, никој и ништо. Со тоа што овде тоа 
се продолжува да се понижува и навредува Драгана, тоа не може да биде дело на лица кои сакаат да 
допринесат во историјата да влезат само заслужни луѓе. Тие едноставно со своето делување нашинците 
во странство пред младите генерации ги претставуваат само како ништожноци, кодоши, арамишта... како 
тие да не знаеле за што тие се залагале. Токму и тоа на Данета му го велев: Османите правеле големи 
злостори, а Османовите историчари го пишеле само најдоброто, кое требадало да им остане на младите 
генерации. А што правите вие ? Вас не ви треба надворешен непријател, вие самите меѓусебно се 
поистепавте. Затоа народот вели: на Македонците в затвор не им треба чувар- тие сами ќе се чуват 
(кодошат), како што овде се прави со Драгана, кој кога вие печалевте за вашите смејства, тој се откажал од 
своето семејство и тоа само за неговата Македонија. За факсовите од Софија на бугарашот Лупчо 
Георгиевски ми соопшти Симе Пандовски од Торонто- кај него дома со плачење со солзи в очи отишол 
Драган и тоа нему му го рекол. Уште нешто Симе ми кажа: кога луѓето од МПО, кои биле богати, 
организирале собирање, им се давало карти на поединци, за тие да бидат продадени. Ако немало на кому 
тие да им ги продадат, продавачите самите картите си ги купувале (плаќале). Нивните собири биле со 
полни сали, а на нашинците празни- неуспешни. Тогаш разочарани повеќе ние не разговоравме. Значи, 
ванчовското МПО било јако, кое до денес е пробугарско, кое како и Лупчо Р.Македонија ја сфаќаат: источно 
Бугари и западно Албанци. Не случајно, АСНОМ беше на чесни луѓе кои беа само за македонска 
Македонија, а бугарашите со Ванчо Михајлов беа вашисти и со Бугарија. Време е да се свестите што 
правите, затоашто младите генерации ќе ве клоцнат како пробисвет. Па се ова што го пишете не е ништо 
туку на пробисвет- самоубисвен настап на несвесни поединци, или пак пресвесни поединци само за лични 
цели, поради кои до денес македонскиот народ страда. За срамете се еднаш и засекогаш. 
Risto Ivanovski Бидејќи е познато дека Лупчо и Мартин Треневски говореле за споменик токму на Цар Борис да им 

подигнат во Скопје, овде јас би додал: јас бев член на ВМРО- ДПМНЕ и кандидат за пратеник на Баирот- Битола на 

првите парламентарни избори- тесно изгубив. По изборите Димитар Црномаров си состави свој комитет, лекари..., кои 

никаде ги немаше за изборите...Црномаров во канцеларијата на партијата ми рече дека ќе го неселе царчето Симеонче. 

Бидејќи јас не бев спремен за таквата бугарштина, се раскаравме до со пцуње... Рахманови ме повикаа да земам учесто 

на состаноците на партијата. Бидејќи јас со Црномароц бевме раскарани, тој мене како Македонец ме отстрани од 
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состанокот. Потоа Рахмонови ме убедуваа, јас сум бил Бугарин- каква дрскост. На сликата на првиот состанок во Прилеп 

на партијата се гледаат две лица: Никола Лазаревски од с.Баѕерник- Демир Хисар (тој бил присвиен син од Коларов) и 

Ѓорѓи Христовски- двата биле затвор во Идризово. Првиот мене ми беше благајник во Развојот на ЗИК „Пелагонија“ 

Битола- тој оттаму ме кодошел, и ми отворил досие. Јас тоа не го знаев, а ми го кажа синот на Крсте од досието на Крсте- 

синот мене ме прочита во досето на Крсте. Крсте со Никола бил заедно в затвор, и него го кодошел. Кога Крсте тоа го 

дознал, тој одма умрел...  

Поради бугарштината на Црномаров и неговата група, Ѓорѓи Христовски со други се одделија, создадоа своја друга 

партија, во која немаше бугараши. Кога состојбата се видоизмена, Црномаров со Лазаревски (Коларов) ... создале своја 

Татковинска партија, и тоа бугарска. Бидејќи за Лазаревски многи малку знаев, повеќе пати му велев: ако ти си заедно со 

Црномаров, ти не можеш да бидеш Македонец. Тој тогаш ми рече: јас сум против Србите, и затоа сум со Бугарите. Мојот 

одговор беше, ние говориме за Македонец, а не за Бугарин или Србин. Тогаш се сетив на еден мој постар колега, кој во 

Развојот, во канцеларија на Никола, него го правеше Бугарин, а јас го бранев Никола како Македонец. Од ваквите 

бугараштини, јас се повлеков, партијата не ја поделив..., и до денес творам за Македонија, со сите усилби не против 

Србите и Бугарите туку само против нашите изроди- србаши и бугараши. 

Risto Ivanovski Драган Богдановски згрешил тоа што Лупчо го обвинил за бугараш и се друго што наведувате од него за 

него во некое негово писмо. Како жалосно, Драган од Македонија да биде избркан, и тој цел живот за неа го дал. Тој во 

последниот миг му се извинува на бугарашот кој ја дели Македонија на бугарска и албанска... Па тоа негово писмо само 

се злоупотребува. Тоа писмо и не битно, што се потврдува со сите дејствија што ВАШИОТ лупчо до денес го прави 

против нас Македонците. Засрамете се за злоупотребата на писмото на избрканиот и уништен Драган од бугарашите кои 

до денес него го прогонуваат, братски со србашите. Еве Драган е мртов. Па вие немате друг човек како Шамбевски и 

Богдановски со и без опроштајно писмо кон бугарашите. Со Вашето делување, вие сакате да ги бришите двата, и ако тоа 

народот го прифати, без двата сите останувате измеќари и ништожници за младите генерации, кои од Вас очекувале 

барем едно мало достоинство и почит кон двајцата, кои изчезнале поради изродите, кои до денес ликуваат врз нивната 

семејна и лична трагедија. Само до кога нашиот народ ќе страда од такви поединци, кои во животот достинале длабока 

старост и спокоен мирен живот, да ликуваат врз страдалници... Двата во вечниот живот нека си бидат спокојни, а младите 

генерации нив ќе си ги почитуваат... 

Risto Ivanovski Кај Драган Богдановски треба да се разликуваат три состојби: 1) до неговото киднапирање; 2) 

уништувањето на неговиот живот и неговата личност во заробеништво во СФРЈ и 3) неговото бркање од Р.Македонија од 

бугарашите, процес кој до денес и посмртно се уште не дозавршил. Јас зборувам само за првата неговата состојба, кога 

тој беше здраствено и психички способен како личност да опстојува. Ако некој од вас кои него го напаѓате (некој си Миле 

Илиевски со неговата книга со другите самобедисани изроди) го доживееше она што тој го доживеал в затвори, тој или ќе 

беше мртов или в лудница. Среќа тој останал жив, инвалид и психички уништен. Тој во првата негова состојба знаеше 

дека околу него се кодоши. Тој всушност и не знаел каде да се сврти од кодоши, платеници на СФРЈ. Данета од 

Австралија ми велеше, Драган на закажаните состаноци не доаѓал. Па што тоа значи ? Тој во секого гледал кодош, и од 

секого бегал, па го прекажувал новото место на сретнување. Па тој знаел како бил ликвидиран неговиот другар 

Шамбевски. Следи Шамбевски и Драган биле стеблото на македонштината, токму и затоа само нив СФРЈ ги прогонувала 

и ликвидира, а никој вас и од вас. Бидејќи тие двата биле стеблото, вие си ги сечите гранките на кои седите. Токму и 

затоа сите вие напаѓачи на тие два страдалници ќе бидете фрлени на буниште на историјата, а таа ќе објасни, зошто се 

правело грешки... Се она што било после киднапирањето на Драгана, историјата нема да го вреднува. А ќе го вреднува 

тоа што без Драгана не можело да има било што партиско, што се потврдува со тоа што тој бил побаран да биде со 

партијата- самиот тој не дошол, и тој никого за тоа и не го молел. Време е да се прекине и посмртно да се прогонува 

Драган. И кој го прогонува ? Бугарашите, како лупчо, кој од бедник станал богаташ, што важи и за други со него бугараши 

од странство. А што имал Драгана ? Само тепање, горење на окото, кршење на нозете, сиромаштија, само со помош од 

Гојко Јаковлевски..., па бркање од Р.Македонија и смрт како непознаник за кого било потребно време да се утврди која 

била личноста. Значи, тој бил и останал смртник, а не бугараш со украдени македонски пари до фабрика... Засрамете се 

за пишувањата. 

Peter Temelkoski Hajka protiv Bogdanovski vodese i Boris Zmejkovski numkoto na bugaro-manot Lubco Georgivski koj na eden 

sostanok vo Wollongong ne ubeduvase deka bil udbas,kodos,predavnik i drugi gluposti.. 

  
КНИГАТА „ТН.НЕСЛОВЕНСКИ ЕВРОПЈАНИ СО ПОВЕЌЕРАСНИ ЈАЗИЦИ“ Е ПРИФАТЕНА ОД 
ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА 
Европа опстоило како мало генетско- географско подрачје за мноштво народи со меѓусебно не разбирливи 
јазици. Следи денес да има тн.словенски и тн.несловенски народи, со огромни разликите и само војни, кои 
траат се до денес. За таа цел ја објавив книгата,која е по ред 82:„Тн.несловенски Европјани со повеќерасни 
јазици“, од 03.04.2014. Таа во Германската национална библиотека е прифатена деновиве, и е под број 4: 
Историски било познато дека во Месопотамија и Египет живееле две раси, кои говореле со разни јазици. 
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Во прво време тие пишеле одвоено. Потоа почнало на еден ист камен...да се оставаат натписи на двата 
јазика. Вакво пишување е видливо дури и во времето на Птоломејците во Египет- на ист камен на повеќе 
јазици и со посебни писма, каков што бил Каменот од Розета- Египет на: староегипетски со хиероглифи, 
Александријски коине (тн.старогрчки) со коинско писмо и македонско писмо одгонетнато на битолски говор. 
Од двата јазика во Месопотамија бил направен еден заеднички јазик, а тој бил сиријскиот арамејски јазик. 
Од овој јазик како вулгарен (народен) после 515 г..п.н.е. бил создаден новоперсиски јазик, кој го заменил 
арамејскиот. На ист начин како дворасен јазик бил создаден и старпоегипетски јазик, а пред тоа фараонски 
јазик бил ист како коптскиот. Следи како вулгарен староегипетски за време на Птоломејците бил создаден 
коине, кој го заменил староегиперскиот. Па за време на Птоломејците староегипетскиот бил реформиран- 
од него биле отстранети зборовите на црната раса, и се дошло до коптски јазик кој бил фараонски јазик. 
Истата реформа се врши и во Македонија- македонскиот царски двор го задолжил Константин Филозоф, тој 
да го реформира коине. Само така се дошло до тн.старословенски јазик. Неговиот брат Методиј Солунски 
на тој јазик со солунски говор ја превел Библијата, која била разбирлива за Франките, а и со неа нивните 
кралеви се устоличувале. За доказ дека Франките, претходници на Германците, имале македонско потекло 
говорат франковите извори- и франковиот хроничар Фредегар (7 век): Франки и Македонци биле едно исто. 
За да се потврди дека Римјаните говореле еден ист јазик со Македонците, кои според Јустин,биле Пелазги, 
сведочи Дионисиј Халикарнишки, кој во Рим живеел во 1 век н.е. Тој запишал, Римјаните говореле само 
варварски и пелазгиски. Значи, пелазгиски како Македонците, кои биле варвари, а варварски= пелазгиски 
говореле Еладците (Херодот, Тукидид, Платон). За Приск (5 век), народот говорел варварски јазик, што го 
пишат и други автори. Токму тој варварски= пелазгиски=.Хометов= тн.Платонов бил тн.словенски јазик. 
Следи Илијада да биде превена на латински, што било дело не на некаков Латин или Римјанин туку само 
на Греикот, Лив Андроник (240 г.п.н.е.). Па биле внесени уште околу 10.000 коински зборови во латински... 
Бидејќи латински постанал католички јазик, а народот него не го разбирал, се правеле вулгарно латински. 
Таков бил и Франковиот. Следат шпански, португалски, италијански итн. За да скратам: бидејќи темниот 
вокал останал тн.словенски, кој го немало во латинскиот, а денес тој постои во јазиците на Франција и 
португалскиот, романскиот, влашкиот, албанскиот..., сите тие јазици биле само одродени тн.словенски. 
Денес разликуваме две групи на јазици: западно од Германија романски дворасни јазици, а источно од 
Франција готски трорасни јазици- Готите биле Монголи: ниски по раст, со дебело влакно на косата... со како 
главниот град на Кина Пекинг= пе (град) кинг (владетел) или кениг до Викинг, со завршетици их, инг, унг... 
Како прво ќе се обединат тн.Словени, а почетокот на обединувањето зависи само од Русите и Србите, чии 
јазици се падежни старословенски јазик. И место да има два народи (руски и српски), ќе има само еден со 
старословенски, процес кој ќе продолжи со другите, потоа со католиците- со вкупно 350 милиони итн., итн. 
 

ИТНО ЗАБРАНУВАЊЕ НА ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК ВО ШКИПТАРИЈА КОЈ Е МОНГОЛСКИ ЈАЗИК-ЗЛОЧИН 

Во „Фокус“ на 25.08.2015, преземено од ФБ денес (26.08.2015) имаше наслов „Градоначалникот Села 
повторно ќе ги бојкотира струшките вечери на пезијата“. Него го пренесувам во потполност“: 

„И оваа година градоначалникот Зијадин Села ќе ги бојкотира Струшките вечери на поезијата, поради 
тоа што фестивалот, освен на македонски и на англиски, нема да биде отворен и на албански јазик. 

-Не знам зошто би било проблем за нив тоа. Ако мислат дека е проблематично, не заслужуваат да ги 
водат Струшките вечери на поезија. Јас не гледам никаков проблем Струшките вечери да се 
отвораат на сите јазици на луѓето кои живеат во Струга, тоа значи македонски, албански, турски, 
влашки, ромски, од друга страна фестивалот да се води и на македонски и албански и англиски. 
Македонскиот и албанскиот јазик се два службеници јазика тука во Струга, изјави Села за Радио 
Слободна Македонија. 

Тој додаде дека оваа ситуација го потсетувала на 20-те години на 20 век кога Кралството на Србија 
не прифаќало да се учи на албански јазик на овие простори“. 

Бидејќи поимот Села 100% бил/е тн.словенски, како што е Бериша, а и Кастриот итн., кутрите Арбани 
не знаат што се и што ќе бидат. А како ќе знаат, кога тие немаат јазик на еден народ, гордост на секој 
свој народ, туку во својот „мешан“ арбански= шкиптарски јазик немаат зборови на еден народ туку на 
четири народи со свои јазици: грчки, романски, словенски и татаро- турски. Ова го пиши Густав Мајер. 
Токму овие татаро- турски биле само монголски. Со овој јазик тие ги монголизираат Белците- злочин. 
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Следи со тој нивни лакрдија јазик Тито ги обединил Шкиптарите со Гегите, и тоа само во СФРЈ, иако 
во Шкиптарија Гегите не сакале да го прифатат шкиптарскиот јазик. Бидејќи Геги вон Шкиптарија има 
90% (Тоски= Арбани 10%), католикот и масонот Тито на мнозинскиот народ Геги, во кои воглавно се 
Азијати (Черкези, Татари...), им го наметнал малцинскиот јазик, што е најголем злостор. Бидејќи до 
денес Гегите и Тоските не се разбираат, не општеле, не стапувале во бракови..., се потврдува, тие 
биле само два различни континентално и расно различни народи. Со тоа што Тоските само поради 
исламот се обединиле со Гегите во СФРЈ, како и Циганите за гласање и на пописите биле Албанци..., 
се потврдува, Арбаните= Шкиптарите не биле народ со народно достоинство- без никака гордост... 

Па кои биле Шкиптарите ? Тие до 1908 година немале азбука, во 1913 година немале национално 
чуство и до 1924 година не сакале да има школа на нивниот јазик. Па зошто ? Затоашто тој јазик не 
бил народен- Арбанија 100% била под Охридската архиепископија и нејзините жители го говореле 
само пелазгиски и илирски јазик, што пишат албанските автори. Па пелазгиски и илирски јазик бил 
само нашиот тн.словенски јазик. Затоа Арбаните не знаат кои се и ним тоа не им треба да го знаат. 

За да се спаси белата раса на Балканот од монголизирањето со шкиптарскиот јазик, тој итно треба 
да се забрани од Арбанија, која била само македонска, охридска,пелазгиска и илирска= тн.словенска. 

ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ НЕ СЕ БОРАЛ ЗА МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА ТУКУ МАКЕДОНИЈА СО БУГАРИ 

Во мојот напис за Тодор Александров напишав, имало црковни народи. Следи по укинувањето на нашата 

Охридска архиепископија, во 1767 година, имало само Грци. Ова било само поради тоа што опстоила само 

Цариградската патријаршија, чии припадници биле Грци. За меѓусебно да се испотепуваат Православните, 

султанот создал Бугарска егзархија со свој центар во Цариград, без ништо било што бугарско со Софија. 

Тогаш нашите луѓе велеле: „Не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме Булгари“. 

Меѓутоа, во борбата меѓу двете цркви, поблиска на Македонците им била Бугарската егзархија, во која се 

преповедало на црковно- словенски јазик. Токму со тој јазик Македонците се бореле да си ја возобноват 

својата Охридска црква, и да ги вклучат своите мајчини јазици. Бидејќи борбата за возобновување на 

Охридската црква продолжило и по Втората светска војна со своја МПЦ, Македонците останале Бугари... 

За пример се наведува Тодор Александров. Тој го кажал следново: „Ако некой ми каже, дека не съм 
Македонец, ке му отрежа езикот ! Ако некой ми каже, дека не съм Българин, ке му отрежа главата !“ 
Што ова говори ? Тој бил Македонец од Македонија, а Булгарин како наследниг на султановата 
Булгарска егзархија и софиска црква. Па таквата состојба останала понатаму. Следат и други изјави: 

Еве го писмото на Тодор Александров, напишано на 3. август 1917: „Аз съм оръдие само за 
освобождение на Македония и за обединението на българскиот народ. Това съм го доказал с целия 
си досегашен живот, като съм пожертвувал за таа идея всичко, освен животот ми, който случайно, 
може би за нещастие, с у уцелял. Досега съм получил само морално удовлетворение, именно, че 
идеята е вече на осъствяване. Занапред ми остава едно несолидно здраве и един морален капитал- 
моята чест. Некому няма да дозвола да се заври со тая моя светина, още помалку на еден долен тип 
като Точкова. Искам затова удовлетворение чрез тебе. Моляте стори потребното“. 
Од наведеното се гледа, тој целиот свој живот се борел за присоединување на булгарската 
Македонија кон „мајката“ Булгарија. Истото го барале и Србите: српска Македонија кон „мајка“ Србија. 
А Еладците (тн.Грци) истото го велат: грчка Македонија кон „мајка“ Грција (Елада). Дури и Албанците 
во нивна Велика Албанија. Во моите пишувања говорам само Македонци во македонска Македонија. 

Во прилог наведив, како тогаш бил борец само за нашата македонска Македонија: ЈАНЕ САНДАНСКИ: 

„Ние водиме борба против вас, врховистите, затоа што сакате да ја потчините Организацијата и да ја 

направите орудие на бугарскиот дворец. Со вашата оружена интервенција во Џумајско, вие на 

ослободителната борба и придадовте карактер на вештачко движење кое се инспирира од вас од 

официјална Бугарија, а не од внатрешността и од самиот поробен народ. Ние решително им се 

спротивставивме на вашите офицери зашто го знаеме нивното воспитување, нивните интимни замисли. 

Тие се луѓе што дале клетва за верност на бугарскиот кнез и на бугарската држава, и тие не можат да 
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бидат ништо друго освен нивни слепи и послушни орудија. А ние не сакаме да ја замениме турската 

тиранија, турските султани со други такви, па ни со бугарската тиранија и бугарскиот кнез. Ние сакаме 

Македонија да биде автономна, независна, слободна, Македонија на Македонците. Вие ја барате 

слободата на Македонија како средство, како етапа на идни освојувања и присоединувања, додека кај нас 

слободата, автономијата на Македонија се положени во основата, како цел. Ете каде лежи големата 

разлика меѓу нас, внатрешните и вас-врховистите. Ако ги пуштевме вашите другари-офицери во ТМОРО, 

тие ќе ја водеа оружената борба, тие ќе ги имаа во своите раце четите, бојните јатки, Организацијата, и по 

таков начин, при слободна Македонија тие ќе му се наложеа на македонското население, тие ќе му 

диктираа да го бара приклучувањето на Македонија кон Бугарија, како што стана со Источна Румелија во 

1885 година. Ние ја месевме погачата, вие ќе ја јадевте." 

Очигледна разлика меѓу македонски и бугарски став. Кон ова наведено, приложив и други докази: 

Писмо на Тодор Александров до Цар Фердинанд (06.XII.1917): „Ваше Царско Височество, ...Оставам 

завинаги наíискренно предан служител на Отечеството и ДинастиÔта“. 

Видов еден напис за Тодор Александров. Па за него стои ова: „За четири дена го завземал Ќустендил, ги 

разоружал Бугарските полицајци и војска и ја осигурал границата на месноста Мал Завој кој гледал на 

Крива Паланка, Ќустендил го држел под власт цели 24 дена за кое време планирал напад и влез во 

Вардарска Македонија чекајки над 100 000 Македонски комити од цела Македонија. 

Првите 35 000 комити ги распоредил околу градовите Паланка, Кратово и Куманово и се спремил за 

вооружена пресметка со Српската војска.5 000 Македонски комити оставил во Ќустендил а другите 12 000 

од 17 000 кои го заземале Ќустендил ги повел во битка, но на излез од Ќустендил кај селото Ѓуешево, 

Бугарската војска координирана со Српската, која чекала од другата страна на границата, го сопрела на 

преговори“. Меѓутоа, тој никогаш не нападнал источно- во Бугарија, и од Македонија да избрка се бугарско. 

Да се потсетиме на Ченто- тој од овој слободен дел на Македонија ги избркал српските колонисти итн. 

Што биле бугарашите еве го точниот став на Тодор Александров во однос на автономиjата на Македониjа:  

"Ние се бориме за автономна Македонија, но се бориме како Бугари. Подлост прави оној Бугарин, кој 

работи за присоединување на Македонија кон Бугарија. Тој не разбира дека има ли автономна Македонија, 

има две Бугарии, кои во соодветна ситуација ќе соумеат да се обединат во едно."  

Токму тој Т. Александров бил поврзан со убиството на Jане Сандански, Ѓорче Петров, Таската Серски и др. 

достоjни синови на маjка Македониjа, пречка на бугарските аспирации кон Македонија. 

На мое изненадување следат одговори. Ама никаде во нив стои за Македонци со македонска Македонија. 

Опишувајќи го настанот, Михаил Чаков вели: „На пат кон гробиштата, точно на плоштадот Македонија, ме 

пристигна г-дин Иван (Ванчо) Михајлов и ми го предаде следното писмо од Тодор Александров, велејќи: 

„Бај Михаил, од името на г-дин Т. Александров, ве молам да го примите сега писмото за благодарност“. 

Во ова писмо нумерирано од Организацијата со бр. 550, Тодор Александров пишува: 

 

„Пријатен долг ми е да Ви искажам голема благодарност од името на другарите – борци за независноста на 

Македонија и од мое име, за родољубивата идеја да ги најдете и приберете светите коски на нашиот 

предводник и голем учител – Гоце Делчев, еден од основачите на ВМРО и за вашата грижа да ги чувате 

како светии во вашиот дом, со што сте заслужиле признание на денешната воинствена и утрешна 

независна Македонија“. 

Павел Шатев кој во своите спомени за Тодор Александров ќе забележи: 

 

„Тој ми остави впечаток на многу разумен, трезвен ум и подготвен за сите жртви пред олтарот на 

ослободувањето “. 

Тодор Александров не е убивал само Македонци од левицата, туку и бугарски политичари и државници. (За 

слобода учествуваат сите, како во НОБ за АСНОМ: свештеници, еснави, конзервативци, комунисти..., Р.И.) 
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Тодор Александров е единствен човек - МАКЕДОНЕЦ кој кренал рака и воено ја нападнал Бугарската 

царштина, го окупирал градот Ќустендил и го известил тогашниот министер за одбрана со писмо кое гласи 

од прилика вака:  

 

Вие, вашата влада и вашиот цар ветивте  

дека по Букурешт ќе се заложите за 

неправедното распарчување на  

Македонија, ветивте дека ќе направите се  

што е во вашата моќ Македонија да биде  

Обединета и Независна држава. Вашето  

ветување и вашите лаги денес завршуваат, 

Македонските комити и ВМРО јасно увидоа  

дека се излажани и кренаа глас против  

вашата окупаторска политика, Ќустендил ќе 

биде под наша воена управа се до 

остварување на нашата цел. 

„Њујорк тајмс “ од 10.8.1924 година ќе забележи дека: „ВМРО е организирана до совршенство, со своја 

пошта и дистрибутивни центри, со своја милиција и одлично вооружени сили, располага со своја сопствена 

културна, економска политика и претставува една вистинска држава, мистериозна силна и која има строго 

определена цел, прогласување на Македонија за слободна држава со главен град Солун “. 

Тодор знаеше да рече: „ако е потребно ќе се здружиме и со ѓаволот, само за доброто на Македонија“. 

Тоа е името што сѐ почесто ќе се наоѓа во извештаите до балканските државници, но и во Лондон, Париз, 

Берлин, Вашингтон. Европскиот печат почнува да известува за легендарниот водач на ВМРО и ја 

раскажува приказната за Александров. 

 

„Ројтерс“ од 26.9.1923 година пишува: „лицето му е испиено и погорено, затоа што било изложено на 

најразнобразни невремиња, но тоа лице е полно со енергија и има очи што го разоткриваат внатрешниот 

оган на една проаждајска цел и на еден пламенски ентузијазам…“ 

 

Париски „Журнал“ од септември 1923 година опишува… „тој независно од големите опасности го 

продолжува своето дело на апостол… денес тој е највлијателниот меѓу сите Македонци, кои се стремат кон 

независност… Неговиот живот е легендарен. Тој носеше иста униформа како и неговите четници, живее 

ист живот со четниците, се движи пеш како и другите, спие на земја, често се храни само со леб, носи 

пушка со 25 патрони, бомби, двоглед и раница во која е сместена архивата…“ 

 

Унгарскиот „Еко де данјуп“ од 6.1.1924 година: „тој има префинети и грижливо зачувани раце, очи во кои 

блеска пламен на апостол, погледот му е сосредоточен, а усните складни и малку бледи. Лицето му личи 

како тоа на Исус.Тука тој е Исус на Балканот, БОРБЕНИОТ ХРИСТОС НА ГОРИТЕ…“ 

 

Лондонски „Тајмс“ одбележи: „Тодор Александров беше еден од најзабележителните водачи на Балканот. 

Поседувајќи крајна магнетична личност, тој беше тип на фанатичен патриот, кој не би сопрел пред ништо, 

за да ја постигне својата цел – создавањето на автономна Македонија“. 

Од наведеното не се прочита дека тој и како него други се бореле за македонска Македонија- без Бугари. 

И нивното МПО со нивните цркви се под Бугарија, како држава со свој бугарски народ-само од 1908 година. 

ДОПОЛНА: На овој напис следи еден одговор, на едно друго лице, а сите други на истиот кој го наведив: 

Самиот факт што пишувањата на тие гласила за Тодор Александров се толку позитивни (постои веројатност тие гласила 

да биле под контрола на "темните" ) остава простор за размислување за делото на Тодор Александров ....? 

Париски журнал 1923: 

… денес тој е највлијателниот меѓу сите Македонци, кои се стремат кон независност… 
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Не можеме да судиме за некој само од извори на СРМ и на комунистичак Бугарија. Треба да се разлгледаат сите факти 

пред да се донесуваат вакви заклучоци. 

 

Еден друг документ пак, од 30 декември 1923 година наречен „Проект за спогодба меѓу ВМРО и Русоката Советска 

Република“ вели: 

„ВМРО која ги претставува Македонците што се борат за национално самоопределување, политичка слобода, 

самоуправа и најголема можна социјална правда, има цел: ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, распарчена меѓу Бугарија, 

Грција и Србија во 1913 година со Букурешкиот договор за мир и со Нејскиот во 1919 година - ВО ЕДИНСТВЕНА 

ПОЛИТИЧКА ЕДИНКА која потоа ќе биде рамноправен член на една балканска федерација или барем во својата прва 

етапа од една Југословенска федерација.“ потпишал Тодор Александров. 
Тодор Александров за себе и за многубројните епитети што доаѓале од сите страни како за најголем човек на Македонија 
и на ВМРО, во едно писмо до неговиот пријател, П.Стаматов од 20 јуни 1924 година, ќе напише: 
 
„Македонија во минатото даде великани, имиња кои ги изговараме со смирена благонаклоност и со стравопочит. 
Македонија и сега создава големи по душа и неповторливи маченици и херои, подготвени за самопожртвување, пред 
споменот или ликот на кои им симнуваме капа. Јас лично, со своите слаби сили и способности, не сум направил ништо 
повеќе од совесно исполнување на долгот кон распарчената и поробена борбена татковина - Македонија. Функцијата, 
инаку, ми помогна да работам во моментот со капитал, создаден од сите творци на македонската епопеја и да го 
претставувам идеализмот, моралната сила и цврстината на борбена Македонија. Драгоцените квалитети и дарби на 
Македонија се залог за сигурноста и брзо извојување на Независноста на Македонија, а не способностите на 
малкумината водачи. “ 
На прашањето: дали не се плаши, Тој (Александров) ни одговори: Ни најмалку. Јас знам ни рече Тој се што се случува на 
20 километри од околу нас. Македонија сака независност со главен град Солун. МАКЕДОНЦИТЕ денес бараат 
независност во границите на Македонија пред 1912 год., тоа е нашето барање пред Европа. За Србите има само два 
начина за да ни одговорат: или дефинитивно да не уништат, или да ја признаат нашата независност”. 
(Париски Журнал, септември 1923 год.) 
„И денес, кога нашироко ни се достапни светските архиви, кога повеќе од една деценија се отворени фондовите на 
Македонската револуционерна организација и нејзините лидери, идеолози и раководители, се уште нашите историчари 
доследно опстојуваат на наследените тези и сознанија и препознатливи тафтологии за Тодор Александров. Таквите 
станаа и академици, но не го научија основниот метод на историската наука,а тоа е да ги употребуваат документите од 
прва рака, односно што пишувал и што мислел Тодор Александров во своите писма и во окружните писма на ЦК на ВМРО 
за себе, за политичката програма на ВМРО, за проблемите на решавањето на политичките прашања и сл. 
 
Ним, на тие квази историчари, се уште им се примарни документите од втора рака, или поточно оние на неговите идејни 
противници, што пишувале или изјавувале за неговата личност и поведение.“ 
 
(3. Тодорвски, "Дело", 12 март 2004, стр. 36-40) 

Risto Ivanovski Т.Александров... и З.Тодоровски говорат само за Бугари, а само против Србите, но никогаш против 

Бугарите. Тие никогаш ништо не рекле за македонска Македонија само на македонските Македонци. Дури тие се 

откажале од Егејскиот дел на Македонија, како што правела и прави Бугарија- таа до денес не се бори против Еладците, 

не се залага за имотите на Македонците... и заедно со Елада ја блокира Р.Македонија само на македонските Македонци, 

тие да не бидат примени во Европа итн. 

Risto Ivanovski Било како било, наведеното е само историја. Меѓутоа, самото негирање на Македонците и во 21 век, и 

соработување на Бугарите со Еладците нас да не нема, дури на Бугарија со Шкиптарија Р.Македонија меѓусебно да се 

подели, судбнината на македонска Р.Македонија не само по името, туку и по територија е загрозено. Токму Тодор 

Александар и Ванчо Михајлов уште се во игра, што се гледа и со МПО и од нив градените цркви во Америка се под 

Бугарија, која до денес се повампирува. Нејзини пратеници во Европа, НАТО и ООН на Р.Македонија и нејзиниот народ и 

прават штета. Тоа ќе трае се додека нас не има. 

Следен пиши: Во дваесетите години на минатиот век повеќето од македонските дејци патот кон ослободувањето на 

Македонија и признавањето на македонската нација го бараа преку комунистичкото и социјалистичкото движење. Меѓу 

предводниците беа Димитар Влахов, Христо Смирненски, Тодор Чопов(внук на Гоце Делчев) и многу други кои сметале 

дека организацијата ВМРО е веќе целосно под контрола на бугарските монархисти и дека треба да се бараат нови 

начини на дејствување.  

 

Ако Александров беше “голем“ Македонец немаше да се стави во улога на алатка за задушување на Септемвриското 

Востание и да го убие внукот на Гоце Делчев, Тодор Чопов. Ако Александров беше воопшто македонски револуционер, 

немаше бугарските политичари да извршат притисок до бугарската црква да го прогласи за светец. 

 

БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА СЕ САМО 100% МУСЛИМАНСКИ= ТУРСКИ КОЛОНИСТИ, НЕ 
ФЕДЕРАЛИЗАЦИЈА НА Р.МАКЕДОНИЈА ТУКУ ТУРЦИЈА 100% АЛБАНЦИТЕ СИТЕ ДА СИ ГИ ЗЕМЕ НАЗАД 

Насловот е во врска со написот од Макфакс- Македонија, што го видов денес (30.08.2015), со насловот: 
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„Бериша: Федерализацијата на Македонија, можност за решавање на меѓуетничката криза 

Федерализацијата на Македонија е  единствена можност за решавање на меѓуетничката криза, 

оценува поранешниот претседател и премиер на Албанија, Сали Бериша кој и понатаму е духовен 

лидер на десницата во Албанија, во една негова анализа за состојбите  во Македонија, пренесува 

Макфакс. 

Бериша како што пренесува весникот  „Газета 55“  нагласува дека за да има еден стабилен мир во 

Македонија, потребно е да има една гарантирана висока регионална автономија од типот на 

меѓуетничките западни држави како што е федерацијата или пак конфедерацијата.  

„Во 1992 година бев примен како  претседател  кај поранешниот француски претседател Франсоа 

Митеран  и разговаравме за распадот на Југословенската федерација. Јасно стана збор и за Македонија“, 
нагласува Бериша и додава дека на оваа средба  ја изнел и оценката за состојбата на Албанците во 

Македонија, но и потребата од широка автономија односно федерализација, пренесува весникот на 

албанската опозиција „Газета 55“ кој ги објавува во целост ставовите на Бериша за 

Македонија./крај/мф/мн“. 

Кутриот Бериша, име 100% само тн.словенско, плука на својот корен. Па тој е лудак, чиј шкиптарски јазик 

бил монголски. Ова го пиши Г.Мајер. Според него, јазикот има зборови на грчки, романски, словенски и 

татароторурски јазик. Следи тој бил и монголски. Па со него се монголизираат белите Шкиптари и други. 

Исто така, Албанците се лажговци- тие го кријат Мајер. Што ова говори ? Тие се и само 100% ѕверови. 

Д-р Ристо Ивановски 

 

МАКЕДОНЦИТЕ ДОМОРОДЦИ-БЕЗ                    

СЛОВЕНИ И ВО „ВЕДА СЛОВЕНА“ 
 

На Балканот живеел еден народ со говорни разлики. Народот говорел со ва-
рварски=пелазгиски=тн.Хомеров=тн.Платонов=тн.словенски јазик. Значи, Пелазги. 

Историски словенски народи никогаш немало. За да се потврди дека слове-
нски народи се најголем фалсификат е наводот што Русите никогаш не биле Слове-
ни. Бидејќи тие пишеле со рецки (руни), тие биле само Рецкари. Следи тие биле са-
мо „роцки (роски) народ“. Со тајната мисијата за ширење на христијанството на 
Македонците, Солунските Браќа, Константин (Кирил) и Методиј, што било дело на 
македонската династија, тие во Русија виделе дека Русите пишеле со рецки. Бидеј-
ќи Русите го презеле коинското писмо, а коине (тн.старогрчки) бил само Алексан-

дријски Птоломејов јазик, со прва граматика и прв речник од 300 г.п. н.е., тие по-

станале Словени. Значи, Русите биле само коински (Птоломејски) Словени. Русите 
за првпат за Словени се изјаснале во 860 година, што го наведува цариградскиот 
патријарх Фотиос. Бидејќи ваква била состојбата, Русите се најголеми лажговци- 

тие сé препишуваат од Нестор (11- 12 век) и од Фотиос, но не само реченицата на 
Фотиос, кој пиши дека Русите се изјаснале за Словени (860 г.)-За ова објавив книга. 

Од наведеното произлегува, Македонците биле само домородни. Ова се по-

тврдува и со доказот, што на Балканот нема ниеден доказ/наод на некаков си народ 

Словени, кој на Балканот извршил инвазија. Токму затоа на среќниот пронаоѓач ќе 
мора да му следи Нобелова или друга награда.Па ваков немало- и никогаш ќе нема. 

Поради сé горе наведено, Македонците до 1/2 на 19 век не знаеле дека тие 
биле Словени. Во борба меѓу германскиот пангерманизан и рускиот пансловенизам 

поимот Словени бил внесен од емисарите на балканските држави, дело на европ-

ските земји- само од 19 век. Тоа било воглавно од Србија и Бугарија, чии народи не 
можело да постојат без поим Словени-тие биле добро дојдени за нов народ Еладци. 
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По укинување на Охридската архиепископија, во 1767 год., имало само Гр-

ци- припадници на Цариградската патријаршија: тие не знаеле за никакви Словени. 

За да се потврди дека поимот Словени станал политички е и следниов доказ: 
Ј.Х.Хан (1865), „Путовање кроз поречину ДРИНА И ВАРДАРА“, пиши под XXIV. 

Варош Охрид. „...Во четири од овие се учи грчки а само една од преградието сло-

венски, оти кај христијанските жители во Охрид грчките симпатии биле далеку 

надмоќни од другите. Тие сакаат да бидат Грци, а никако Словени, покрај тоа што 

луѓето во школите морале да го учат грчкиот... “. (Грчки=византиски=коине, Р.И.) 

И само за 1 век (од 1865 до 1965 година) имало само Словени- без Балканци. 

Ова е предна корица на мојата 87- ма објавена книга- види www.brigien.com 
 

КАЈ СЕКОЈ ОНОЈ КАЈ КОГО НЕМА МАКЕДОНСКА НАЦИЈА ТОЈ БИЛ И ЌЕ ОСТАНЕ САМО БУГАРАШ 

Денес се разликуваат Македонци кои се залагале и залагат за Македонци како народ и бугараши за Бугари. 
Македонците се залагале за обединување на Македонија, што сликовито го опишал Јане Сандански, и тоа 
во борба против лицата кои се бореле под закрила на царскиот двор од Софија, кој сакал да ја приклучи 
Македонија. Следи Тодор Александров во Пиринскиот дел на Македонија имал своја огромна војска, како 
нигде во светот, а тој со неа можел да ја пороби сета Бугарија, а не да го ослободи само Пиринскиот дел на 
Македонија, кој како простор бил само еден прст- ширина. Ако тој би се борел за македонска Македонија, 
неговата војска само со плуканици ќе го ослободеле еднопрстниот географски простор. Зошто тој не го 
прогласил Пиринскиот дел на Македонија како држава или барем автономна област во Бугарија ?! Па тој 
немал таква намера. Е познато, Ченто од Вардарскиот дел на Македонија ги протерал српските колонисти, 
и затоа тој страдал. Зошто Тодор Александров од Пирнискиот дел на Македонија не ги избркал Бугарите 
итн. ? Затоашто тој тоа не го сакал- тој бил само Бугарин. А зошто ништо не се случило ? Само затоашто 
таа војска била платена од Софија, со единствена цел таа да војува само против Србија која го имаше 
окупирано Вардарскиот дел на Македонија. Некој ќе рече, војската била негова. Ова наполно не е вистина, 
затоашто народот бил под оружје, а некој војската морал да ја храни. Од каде била помошта ? Од Бугарија 
! Па таа до до денес се откажала од Егејскиот дел на Македонија, и до денес таа не се залага, нејзините 
граѓани со потекло од Егејскиот дел на Македонија да си ги вратат своите имоти, а тие се со ...шуми и 
планини. Нема крај- таа во заедница со Елада се бори македонското да го бриши во Европа, НАТО и ООН.  

Според Тодор Александар, Македонците биле од Македонија, кои биле само Бугари. Па тоа до денес се 
пиши и говори од Бугарите и бугарашите. Никогаш ...Александров, Михајлов... не кажале дека Македонците 
биле македонски народ туку тие биле само народ Бугари. И денес од Бугарите и бугарашите се вели, 
Македонците биле само Бугари. Бидејќи до денес нив ги величи Бугарија како Бугари, кои се залагале само 
за бугарска Бугарија, тие не можеле истовремено да бидат бугарски Бугари и македонски Македонци. Ова 
говори, тие се залагале само за едно- македонски Бугари, а никако македонски Македонци како македонски 
народ. Според Ванчо Михајлов, Македонија била Швајцарија на Балканот и тоа само како животен простор 
само на два кантонски народи- се залагал овој дел на Македонија само како животен простор на Бугарите и 
Албанците. И затоа никаде како народ ги нема-ло само Македонците. Оваа негова книга била позната низ 
целиот свет, и од таа книга до денес и навек ќе си страдаат Македонците. Секој оној кој ја разгледал таа 
книга ќе заклучи, во Македонија имало само македонски Бугари и Албанци. Таа книга од масонот Ванчо е 
само посмртница, од која никогаш Македонците и нема да се ослободат. Па не е случајно, што до денес 
нас не не признаваат, и сите што сакаат се ни прават. Александровците и Михајловците ја создале МПО, 
чии наследбици се прогласувале за Бугари (...Лебанов...)- Лебанов на МТВ програмата кажа, дека тој бил 
само Булгарин. Повод беше од неспособната ТВ- водителка, која неговиот мајчин јазик (говор) го прогласи 
за бугарски, што нему добро му дојде, тој да потврди, дека тој е Бугарин, и секогаш бил Бугарин. Тој како 
Бугарин во структурите на МПО не можел да остави лица кои би се залагале за историски македонски 
народ и со АСНОМ до македонска нација. Иако со АСНОМ се потврди државнотворноста на македонскиот 
народ, тоа до денес не се признава. Не случајно, македонските цркви градени во Америка преку и со МПО 
до денес се под Бугарија. Изговор бил, што градителите на своите цркви тогаш не сакале да бидат под 
СПЦ- Белград. Меѓута, повеќе не држи со постоењето на МПЦ, наследник на Охридската архиепископија...  
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Истото се однесува-ло и за нивните чеда. Таков бил и изродот Лупчо Георгиевски, кој никаде не кажа за 
Македонци како нација туку само Македонци како Бугари- тој никаде не ја спомна македонската нација, која 
за него никогаш и не постоела. Тој Р.Македонија ја делеше на бугарска и албанска, дури се залагаше за 
размена на територии со Албанија, во што беше вовлечена и МАНУ итн. 

Неговиот придружник Младен Србиновски, како директор на УНБ „Св.Климент Охридски“- Скопје изјави, да 
се уништат книгите во неа на автори кои пишеле дека Македонците биле Македонци, а не Бугари. Каква 
дрскост и невоспитаност, бугарашите им го одземаат основното човеково права, Македонците да можат да 
се изјаснат како што сакаат- Македонци. Следи Р.Македонија на никој не му забранила, тој да се изјасни 
како што сака, и Бугарин. Меѓутоа, во Бугарија на Македонците им е одземено основното човеково право, 
тие да се изјаснуваат како Македонци. Против ваквата постапка никаде ги нема бугарашите- тие не се 
јавуваат да ги заштитат основните човекови права во Пиринскиот дел на Македонија а не во Бугарија. Тие 
за Македонците кои зеле бугарски пасоши за полесно да се иселат во Европа (Германија...Шведска...) 
велат, тие од Р.Македонија биле Бугари. Меѓутоа, за Бугарите кои се борат за подобар стандард во Европа 
не говорат, Бугарите биле Германи, Швеѓани..., како што Македонците морале да бидат Бугари.  

Следи и за директорот на историскиот архив на Македонија Зоран Тодоровски Тодор Александров и Ванчо 
Михајлов биле само Бугари. Овде се постава прашањето: зошто ниеден бугараш ваквиот став на Зорана не 
го нападна, што важи и за сите други Македонци, кои според Зорана сите биле Бугари- немало Македонци.  

Од наведеното произлегува дека Македонците како и Бугарите се посебен народ со своја национална 
држава која со агресијата на НАТО со неговиот Рамковиот договор стана двонационална и албанска, како 
наследство на Влавот Ванчо Михајлов кој како масон и фашист не се чуствувал за македонски Македонец. 

Petar Petrov “Влавот Ванчо Михајлов кој како масон и фашист“ 

успеал да издејствува од Хитлер воспоставување на НЕЗАВИСНА ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА на 08.09.1944, 

значи 8ми Септември 1944!!! 

НЕЗАВИСНАТА ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА основа РАДИО СКОПЈЕ на МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ! 

Печатеше весници на МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ! 

МАКЕДОНЦИ беа на чело на НЕЗАВИСНАТА ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА се додека КОМУНИСТИЧКИТЕ 

БАНДИТИ не се симнаа од планините и започнаа со убиства, грабежи, силувања ... се под паролата за братство и 

единство, смрт на фашизмот - слобода на народот ... 

Видовме каква слобода му донесоа на народот. 

Му ги вратија србо-фашистичките господари, сега со црвениот пентаграм на чело, овој дел на Македонија продолжи да 

биде јужна србија, српска колонија со една минорна културна автономија. 

И ден денеше српските инсталации во Македонија роварат, го разединуваат македонското ткиво, но сега под маските на 

меѓународните далаверџии! 

Stevan Tramburovski Stariji Petar Petrov (izrazita bugaraška pozicija) site izneseni tvrdenja se naglava svrteni. Vančo Mihajlov 

bil potpolno bugaraš kako i Metodi Šatorov i go opstruirale diganjeto na makedonskiot narod na vostanie vo 1941 godina. 

Proglasuvanje na 8 septemvi 1944 nezavisna kvislinška država Makedonija (slično kako kvislinška NDH) od strana na Hitler (se 

raspadnala 13 noemvei 1944 godina) pod nalet na Udarnite Makedonski brigadi na NOVJ i PO so golemo učestvo na mesnoto 

naselenie za osloboduvanje od bugarskiot, italijanskiot, germanskiot okupator, balistite i drugite predavnici i petokolonaši. 

Makedonija kako federativna edinica vo DF Jugoslavija za prv pat posle pet vekovno tursko ropstvo i ropstvo po srpskata 

okupatorska vojska i 4 godišnata okupatorska bugarska carska vojska postanala slobodana. Vo ramkite na Jugoslavija za prv pat 

počnalo da se koristi službeno Makedonskiot jazik na govor i pismo. Makedonija bila ramnopravna federalna edinica i stvorila svoi 

makedonski institucii: učilišta na makedonski jazik, vo crkvite bogosluženie na makedonski jazik, komunikacija vo Republika 

Makedonija bila na makedonski jazik, kako ramnopraven i eden od trite službeni jazika na Jugoslavija. Site gore navedeni 

insinuaciji i gluposti što si napišal možeš da gi zakačiš na opaškata od domašnoto živitinče-mačkata ili kučeto, kako ti e želba. 

Risto Ivanovski Зошто Ванчо Михајлов не создал независна македонска држава во Пиринскиот дел на Макдонија ? Нели 

и Пиринскиот дел на Македонија бил македонски ! Зошто од неговата МПО градените цркви до денес се под Бугарија, 

дури и кога имало МПЦ, како и по 1991 година кога Р.Македонија е посебна македонска национална држава ! Зошто 

Ванчо Михајлов, како и Бугарија, никогаш не се залагал за Егејскиот дел на Македонија ?! Па според него, требало да се 

ослободи само Вардарскиот дел на Македонија кој не бил под Бугарија, но никако Пиринскиот дел на Македонија кој бил 

окупиран од Бугарија. Ниту Егејскиот дел на Македонија од кој Ванчо со неговата Бугарија се откажале, и до денес 

Бугарија не се залага за имотите на нејзините граѓани со потекло од Егејскиот дел на Македонија. 
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Risto Ivanovski Иван Михајлов, во Македонија- Швајцарија на Балканот, пиши: "Въ Македония отъ по-старо време 

живеятъ следните петъ народности: българи, албанци, турци, аромъни, гърци. Малко по-късно са се заселили и евреи. 

Гърците се срещаха предимно въ крайморските градове, а следъ 1922 г. се заселиха и малко по-насеверъ отъ 

крайбрежието. Албанците са древни жители на Балкана. Аромъните са също стари жители на полуострова. Те живеятъ 

въ Македония още отъ римското владичество. Турците дойдоха въ Македония въ 14 векъ като завоеватели. Евреите са 

концентрирани главно въ градъ Солунъ и по-малко въ неколко други градове.  

Броятъ на националностите е билъ до 1912 г. следния, въ закръглени числа: 

Българи 1, 200, 000 

Турци 500, 000 

Гърци 240, 000 

Албанци 160, 000 

Аромъни 80, 000 

Евреи 90, 000 

Разни 40, 000 

Българското население въ Македония съставляваше до посочената година 52 % отъ броя на всички жители. Във всички 

енциклопедии се означава почти безъ разлика тоя брой на населението, който посочваме тукъ. Тукъ не съществува 

отделна македонска нация, както тамъ не съществува швейцарска нация въ етнографски смисълъ на думата. Тукъ 

националностите са си служили съ оня литературенъ езикъ, който е общъ за целата съответна нация - български, турски, 

албански, ромънски, както въ Швейцария националностите си служатъ съ немски, френски и италиански. Въ Швейцария 

немски говорящето население възлиза на 71 %, докато френски говорятъ 21 %, а италиански 6 % отъ жителите и. 

Численото съотношение между националностите въ Македония съ нищо не намалява ползата отъ едно решение на 

македонския въпросъ чрезъ създаване на независима държава..." 

http://strumski.com/biblioteka/?id=212 

Risto Ivanovski Ванчо Михајло е фалсификатор затоашто не само што Македонците не биле Бугари туку Албанците се 

различни: Арбани= Тоски= Шкиптари 100% одродени тн.Словени, припадници 100% само на Охридската архиепископија, 

и Арнаути= Геги Азијати (Татари, Черкези...).Власите немале ништо заедничко со Римјаните, кои според Дионисиј 

Халикарнишки, кој живеел во Рим во 1 век н.е., говореле само варварски и пелазгиски. Значи, само тн.словенски јазик. 

Пак, латинскиот бил само службен, но не народен јазик. Како што Арбаните биле 100% одродени Пелазги= тн.Словени, и 

Власите 100% биле одродени тн.Словени. Не само Ванчо да е најголем лажго, и академиците со влашко потекло со 

историчарите се лажговци, кои Власите во Македонија ги направиле домородци, а Македонците дојденци од северно од 

реката Дунав. Следи Македонците биле само домородци, а Власите со Арбаните само од Епир, а Илирик, според 

М.Барлети (16 век), бил северно од реката Дрим. Само до кога Македонците ќе бидат лажени од странци, како што се 

Власите, и истребувани од Албанците, за кои се залагал монструмот Влав од Ново село професионалниот убиец- Ванчо 

(Иван) Михајлов. 

Risto Ivanovski Бидејќи се говори за нација со свој јазик, а тое било можно само кога постои држава, еве што 

Македонецот Пет’р Мицков пиши: КОДИФИКАЦИЯ НА БУЛГАРСКИОТ КНИЖЕВЕН JАЗИК 

Не пишете глупости! Правете разлика меѓу jазик и книжевен jазик Македонскиот jазик е jазикот коj секогаш го зборувал 

македонскиот народ и не може да биде создаден ниту на определена дата, ниту од определена група, ниту со определен 

декрет. Книжевниот македодонски jазик е дел од општонародниот македонски jазик. 

Сите литературни jазици са утврдени на еден начин. За пример ќе посочам бугарски книжевен jазик:той е створен од 

група луѓе-  

1) на определена дата – през 1899 г.; 

2) на определено место – во гр. Софиja; 

3) со определен декрет – „Уп’тване за устроjство на б’лгарскиja правопис”. 

Само 46 години пред македонскиот книжевен jазик! 

Risto Ivanovski Македонските говори се со потекло од постледено доба, кои во Пиринсдкиот дел на Македонија со 

децении се уништуваат што важи и за во Елада, а тие во Р.Македонија се до денес постојат. 

Risto Ivanovski На 05.септември 2015 во CROSS беше објавен насловот со текст во продолжение: 

Плевнилиев удостои с почетния си знак Македонската патриотична организация в САЩ и нейния председател 

София /КРОСС/ Държавният глава Росен Плевнелиев удостои с Почетния знак на президента на Република България 

Македонската патриотична организация за нейната роля за съхранението на българския дух, култура и традиции сред 

емигрантите в САЩ и Канада от географската област Македония. Основана през 1922 г. в САЩ от наши сънародници, 
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организацията си поставя за цел да запази и разпространи сред поколенията историческата памет, традициите, вярата и 

българския език. 

С Почетния знак на президента на Република България беше удостоен и председателят на Организацията Джордан 

Лебамоф. Отличията бяха връчени от извънредния и пълномощен посланик на България в Рим Марин Райков, който 

участва във форума като специален представител на държавния глава в 94-aта годишна конференция на Македонската 

патриотична организация. Форумът се проведе в град Детройт, щата Мичиган, САЩ. 

„Съвременна България е признателна за всичко, което Македонската патриотична организация като българска 

организация въплъщава, символизира и е направила през годините. Днес вие сте тези, които имат авторитета и 

историческата мисия да работят за единение, независимо от държавните граници и географски разстояния", се казва в 

поздравителния адрес на президента Росен Плевнелиев до ръководството и членовете на организацията. Във форума 

взеха участие над 100 представители от САЩ и Канада. 

Прочети цялата статия тук: http://www.cross.bg/organizatziya-bulgariya-makedonskata... 

Се наведе: „от географската област Македония“. Па Бугарија ништо не признава било што македонско. 

Risto Ivanovski Методија Андонов Ченто (1902- 1957) изјавил: „Верував во се, но не верував дека Македонците ќе ми 

судат за Македонија...“. Што ова говори ? Како Македонци самите се сметаат мноштво луѓе кои живееле и живеат на 

територијата на денешна Р.Македонија. Меѓутоа, има такви кои до денес се чуствуваат Бугари и Срби, нанесувајќи и 

штета на македонската нација. Токму наводот на Ченто Македонци никогаш немал географска одредница туку само едно- 

национална. Следи до денес има бугараши и србаши кои ја гнасат... македонската нација и нејзината македонска 

Р.Македонија. 

Arslan Zekiroski Браво за погоре напишаното Проф.Ристо кој разбра разбра 

Dragi Trajkov Dali taka ke pisuvavme i ke objavuvavme stati i napisi ako ne bese denesna R.Makedonija-lugeto deluvale vo takvi 

uslovi koga .Makedonija ne e bila slobodna -na nasite komsi im dale inapravile drzavi golemite sili -a nie toj luksus samo sme go 

sonuvale...- 

 

Risto Ivanovski Секој оној кој во 21 век некому му го оспорува неговото основно човеково право тој да биде она што тој 

сака, тој е само лудак. Бидејќи бугарите ги оспоруват Македонците во 21 век, тие и во 21 век останале само лудаци, само 

за в лудница- таква останала Бугарија. Па кога Бог некој го казнува, најпрво тој нему му го одзема умот. Следи бугарите 

се без ум а и разум. 

 

БИДЕЈЌИ ИМАЛО ХЕРАКЛИТ СКЛАБЕНОС ВО 12 ВЕК П.Н.Е. СЛОВЕНИТЕ СЕ ЛАГА 

 

Ние сме учеле дека Словени биле Антите, Венетите и Склавините. Пак, Антите си биле 
само Анти и Венети само Венети, што важело и за Склавини само Склавини. Со тоа што 

Антите и Венетите имале потекло од Балканот и Мала Азија тие биле домородни на својот 
Балкан сосе Мала Азија, кои се населиле северно од реката Дунав и низ Европа, тие не 
можеле да бидат Словени со потекло северно од реката Дунав. Еве за тоа доказ кој стои 

подолу, како и жителите на градот Venetia како Венецијанци никој не сака да ги смета за 
било какви Словени. Следи како Словени остануваат само Склавините. Нив Римјаните не 
ги познавале до 5 век, а на Балканот се појавиле на 6 век. Меѓутоа, поимот бил многу стар: 

Љубомир Кљакиќ (Oslobađanje istorije I- III, Prva knjiga, Početok puta, Arhiv Kljakić, 
Beograd, 1993), на стр.78, пиши: „Будимир во Pelaso- Slavica наведува дека е извор на 
‘долатинското име на вечниот град, кој имал свое тајно име’ кај Венетулани или Рутули. За 
Венетуланите се кажува уште и тоа дека се во врска со јадранските и централно- балкански 

Венети кои, поново, претставуваат најснажен доказ за протословенската врска со 

докласичните на Анадол. Во овој правец не упатува и приповеста за Енеј или Ајнеј, 
легендарниот основач на Рим, кој после тројанската војна долго лутал по морињата додека 
не се скрасил на Аленинското Полуострово. Заедницата која ја основал подоцна ќе постане 
‘центар на светот’. Преданието и античкиот извор сугерира дека тој настан се одиграл во 

XII век п.н.е. Овие наводи и потврдува и Тадеј Волански кој во книгата Па’мјатники 

писмености Слов’јан до риздва Христовога, објавена во Москва 1854. година, нашол дека 
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на Енејевата надгробна плоча од XII век п.н.е., која е пронајдена 1846. година кај Кречента, 
е пишана со етрурско писмо на словенски јазик. Волански истата година објавил и своја 
анализа на натписите на терокатот од IV век п.н.е., која се најдува во колекцијата Минизис 
во Ферм. Теракотата ја публикувал Теодор Момзен во книгата Die Unteritalischen Dialekte, 

објавена во Лајпциг 1850. година. Со грчко писмо, на теракотата е посвета: ‘lerakleos 

Sklabenos’, Волански го превел како ‘Херакле словенски’. На Енејевата надгробна плоча и 

на словенски Херакле, кај нас прв скренал внимание Радовоје Пешиќ“. 

Се наведе: „‘lerakleos Sklabenos’, Волански го превел како ‘Херакле словенски’ “. 

Бидејќи склаб=склав бил во старата ера, Словени како народ никогаш немало. Не случајно, 

Македонците до во 1/2 на 19 век не знаеле дека тие биле некакви си Словени. Токму за ова 
пишувам и во мојата последна 87- ма книга: „Македонците домородни- без Словени и во 

Веда Словена“. За тоа почнав да пишувам од првата книга: „Средоземјето прадомовина на 
Европјаните“- од Источното Средоземје Белците стигнала до Јапонија со градежи, писмо... 

Risto Ivanovski Бидејќи името Словени било непознато, итно да прекинат разговорите за се македонско, и да прекине 

прогонот на Македонците од Егејскиот дел на Македонија кои на тие простори живееле со милениуми во старата ера. 

 

ДО КОГА БИТОЛА ЌЕ СЕ УНИШТУВА А СКОПЈЕ ЌЕ СЕ ИЗГРАДУВА- НА СКОПЈАНИ ИМ Е ПОТРЕБНО 
СКОПСКО ПОЛЕ А НЕ ЖИВА ГРОБНИЦА, НИТУ БИТОЛСКИОТ АЕРОДРОМ СО ДРЕНАЖА ГРОБИШТА 

Битола во 19 век беше поголем град од Белград. Во Битола беше подигната црквата Св.Димитрија која 
станала соборна православна црква, под која беа Белград и селото Атина- денес главен град на новата 
држава Елада, ослободена од Русија водителка на православието. Таа била и главен град на Румелија во 
која Скопје беше само село без историско значење. Следи трагедија на македонска Македонија- таа била 
окупирана и поделена од балканските држави, непознати во историјата, дело само на европските држави. 

Скопје во 19 век станал центар на српската пропаганда, која како и бугарската и српската биле уништувачки 
за македонскиот народ. Така Скопје постепено растел, но никако Битола да ја достигне со број на жители и 
традиции со своја култура. Скопје до Втората светска војна ја стигнал Битола со број на жители, но никако 
со култура... Потоа Скопје ја надминал со жители, но никако со култура... Денес Скопје е многу голем, кој се 
состои од Скопје со ниска култура во однос на Битола и со околни населби на Скопско Поле без никакви 
традици. Следи Скопјани со потекло од цела Р.Македонија ќе ја доуништат Битола и нејзиното население 
ќе го дораселат. Ваква политика водат само најголемите македонски изроди подржани од Немакедонци. 

По Втората светска војна Битола ја воделе Власи како српски и грчки зависници. Тие Битола ја прогласиле 
за пограничен град, и во него да не се гради баш ништо. Ова не важело за пограничните места на другите 
републики, кои имале железари... Во Битола требаше да се изгради Тетекс, но тој беше одбиен. Во неа 
имаше кондураџиски еснаф, чии производи однапред беа продадени во Белград. Меѓутоа, ЧИК се носи во 
Куманово. За злосторите беа огромни, што овде не би требало да се говори- овде за тоа и не е место. 

Кога беше Лазар Колишевски, кој беше битолско домче и гулабарче, пријател на мојот татко гулабар, оти 
ние живееме близу до домот, Битола во однос на Скопје толку не заостануваше. Со смена на просрпската 
власт дојде Крсте Црвенковски, кој како Прилепчанец, Битола ја запостави. Па што тој направи ? Поради 
семејни врски тој Скопје дозволи да стане голем центар, и тоа со Албанци. На тоа Тито нему му укажувал, 
дека тој ќе ја албанизира Македонија, што за него и ништо не значело. Следи неговите Прилепчани да му 
испраќаат низа нанижена со албански кечиња за тие него да го потсетат какво зло тој на народот му прави. 

Следи селска династија од Кичевско го смена влашкото владеење и се прекинаа понатамошните навреди 
врз Македонците како волови итн. Но оттогаш Битола почна да заличува на нивното село, чии селани во 
тоа нивно село ни чешма немале направено... Понатаму Битола си живуркаше, со култура... над Скопје. 

На Пелистер беше првата антена во СФРЈ од која се следеа РАИ програмите, а Битолчани први гледаа ТВ 
програма во Технометал- наспороти стоковата „Корзо“. Кога требаше да има олимпијада во Мексико, СФРЈ 
на Пелистер требаше да изгради олимписко село... Па во Битола дури се запостави и скијачкиот центар, а 
му се даде предност на Шар Планина и секаде низ Р.Македонија. Се во Битола мора да е мртво- ѕверови. 

Па Кавадарци беше село, но со селска династија тоа станува градче, што не е лошо. Меѓутоа, само Битола 
назаднува-ла, а мене како Битолчанец само Битола ме занимава, и само за неа пишувам. Ова многу убаво 
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го знаат Битолчани, кои Скопје веќе со векови го мразат како вештачки град без историска основа. Него го 
води штипска селска династија, која тоа село веќе го прави во се поразвиен од Битола, дури поголем, со 
свои автопати, аеродроми, со фабрики, затоашто во Битола нема пратеник и одборник маж, туку сите се со 
скутини кои со цел да се во власта ја заборавија Битола, и затоа во неа секој владее, дури и небитолчани. 
Да се потсетиме: градоначалникот од селската династија беше запрашан од Франзуци за неговото потекло. 
Кога тие дознале дека тој не бил од Битола, им се расипале желбите да разговаат за историската Битола. 
Токму за Битола и Хитлер имал свои планови: по победата на Втората светска војна тој ќе изградел три 
споменици: еден во Варшава, друг во Битола и трет на Олимп- никаде го нема селото Скопје сосе Штип. 

Бидејќи Р.Македонија е планинска држава со малку плодни површини, на Македонците им треба Скопско 
Поле и Битолско Поле а не град Скопје изграден на Скопско Поле без кое Скопје не може да се нахрани- 
Битолско Поле Скопјани следните генерации ќе ги храни, а Битола ќе назаднува. Што ова говори ? Бидејќи 
во Битолско Поле е изграден ХМС „Стрежево“ на неговите површини не смее да се произведуваат култури 
кои не се наводнуваат (пченица, јачмем, сончоглед, маслена репка...) кои се екстезивни и недоходовни туку 
само доходовни за исхрана на говеда..., и Битола мора да биде центар со млекари и кланици, а не се тоа 
да се носи вон Битола таа да се плачка, а нејзиниот народ да бега џенемите во полза на селата на Скопје.  

Иако гробишта се прават само на ридови, битолскиот аеродром, кој само тој имаше дренажа никако во 
Атина, селото Скопје, монструмите го уништија, него го разораа и гробишта направија... Е македонски 
ништожници, каде ви се вашите глави, кои како лејки ви служат и се битолско уништивте. 

АИК „Лозар“ со партиска полиција им го одзедовте на Битолчани, а и ЗК „Пелагонија“ партиски го купија 
странци-ништо за Битола и Битолчани, со што Битола 100% стана сировинска основа на збирот скопски 
населби без градски традиции, а Скопје се гради и доградува на штета на следните генерации, кои за да се 
нахранат во македонската жива „гробница“ Скопје ќе мора храна да увезува. Што ова говори ?Лудак=лудак. 

Битолските одборници и пратеници под итно да се заземат, се што се произведува во Лозар и Пелагонија 
100% да останува во Битола, што важи и за субвенциите кои од Битола во неврат се носат- и за се друго. 

Иако Битолчани од РЕК со децении се чадат и зрачат, Скопје се мора да и врати на Битола што од РЕК во 
селата скопски било однесено и за нив изградено. Скопските банди од Општина Битола вештачки создале 
две непостоечки општини Новаци и Могила, за РЕК и се битолско да стане селско- скопско. Не само тоа, по 
мелиорацијата на Битолското Блато, што заврши 1963 година, цела опрема остана во Битола, се создаде 
„Водостопанство“ со центар во Битола кое сите корита на сите реки ги одржуваше. Следи под итно тоа да 
се возбнови, а ХМС „Стрежево“ како и РЕК „Битола“ да бидат во служба на Битола, а не да се странски. 

На Битолчани не им треба скопска жива гробница туку Битола да му се врати приматот пред Скопје во се, а 
не некакви безвредници да ја менуваат историјата. Следи под итно Р.Македонија да запопчне да го гради 
кај (до) Германски гробишта македонската историска тврдина наследство на Цар Самуил, и стоп за Скопје. 

Goce Adzievski Јаката индустрија за автомобили да не пропадни, не и' дозволија да ја отвори Јапонската линија за 

автомобили, туку го отворија фрижидери. После Марибор , Битола беше втор град во СФРЈ по број на корисници на 

автомобили по жител. Важно секогаш постои изговор . 

Кирил Белоко зовс ки A што прават денешниве Битолски пратеници кои во ништо не се разликуваат од претходните 

? РЕК ни е до г.зот а немаме ТОПЛИФИКАЦИЈА за која не лажат од 1978 год до денес. Каде е шеќерната 

репка,сончогледите станаа пратеници, маслодајната репка, хмелјот, и т.н. и т.н........... 

Veselin Pande Boss Odlicno!!!So istata cel bese zavorena i bitolskata kasarna- vo grad koj bil centar so 30000 asker-sega 

imame rusevini koi ke treba nie bitolcani da gi plakame !!! 

КАРЛ БИЛТ СО НЕГОВИТЕ ЕВРОПЈАНИ СЕ ВАТИКАНСКИ ЛУДАЦИ 

Денес (13.09.2015) на ФБ-страниците го прочитав написот од Balkans Press, со насловот: 

Karl Bilt: Pravoslavlje je najveća opasnost po Zapad, veća od islama !  
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Zapad ipak ne može, a da ne odoli svom vekovnom porivu: dešavanja u Ukrajini naterala su Karla 
Bilta, ministra spoljnih poslova Švedske, da kaže da je pravoslavlje glavna pretnja Zapadu, jer se 
oko njega sabira Rusija. 

Karl Bilt, ministar spoljnih poslova Švedske (i nekadašnji visoki predstavnik UN i EU u B i H), izjavio 
je da je Rusija 90-tih bila bolja država nego danas, jer je stremila demokratiji i zapadnim 
vrednostima, a danas stremi pravoslavlju. 

„U današnjoj Rusiji situacija je mnogo gora. Putin demonstrira privrženost ne međunarodnim 
vrednostima, već pravoslavnim. Njegova podrška Asadu u Siriji može se objasniti time što je Asad 
štitio pravoslavne u Siriji. Pored toga, pravoslavlje je opasnije od islamskog fundamentalizma i zbog 
toga predstavlja najveću opasnost za zapadnu civilizaciju.“ 

 

ВО БИТОЛСКАТА ОКОЛИЈА ПРИЛЕП БИЛА НАЈГОЛЕМА НАСЕЛБА- БИТОЛА ВЕЌЕ ПОСТАНУВА СЕЛО 

Во Битолската околија најголема населба бил Прилеп. Со доаѓањето на прилепчанецот Крсте Црвенковски, 
кој со неговите Албанци е носител да се развие северниот дел на Р.Македонија, се запоставил јужниот дел 
на Р.Македонија,каде се протега границата меѓу Југославија и Елада-Србија и Елада ја делеле Македонија. 
Така започнал процесот на масовно селење на битолчани, што важело и за прилепчани. Меѓутоа, понатаму 
Прилеп ја носел ознаката на возилата на градот Битола, што со долготрајни настојувања на прилепчаните, 
спротивно на нормите кои постоеле во СФРЈ, тој добил своја регистрациска ознака која се до денес ја има. 

Бидејќи рудното богатство во битолско им припаѓало на битолчаните кои на овие простори живееле многу 
милениуми години, од него благодетот би морал да биде воглавно само битолски. И следи камениот јаглен 
можел да биде искористен за производство на азотно ѓубриво, дело на „Агрохемизација“, и  во азотарата ќе 
би работеле многу граѓани од битолската општина, во кои отсекогаш припаѓале и селата Новаци, Могила.... 
Таквиот камен јаглен се користи со децении во РЕК „Битола“, од која битолската општина немала никакво 
фајде доживеано. Бидекќи камениот јаглен ќе се доисцрпи, или недорацинално искористи и тој затрпа, се 
додека постои Р.Македонија таа на општината Битола и е должна со децении експлотираниот камен јаглен 
на битолчани да им го отплаќа, а не на сметка на општината Битола и нејзините битолчани да имаат полза 
други за навек, воглавно Скопјани, и општината да биде плачкана како што Европа прави со црна Африка.  

Па за општината Битола, во кои отсекогаш и засекогаш биле битолски, што го сменале само најголемите 
бандити што ги родила македонската земја, мора да има 100% безплатно парно. За пример се наведува 
таква термоцентрала во Обреновац, до Белград- тој потполно се грее со парно од термоеклектраната. Ако 
се земе во предвид, колку години РЕК бил пуштен во погон, а Битола ја зачадува и зрачи со радон, толку 
години Р.Македонија со главното Скопје на Општината Битола и се должни. Што ова говори ? Р.Македонија 
со децении и должни на битолската општина (сосе Новаци и Могила) за греењето, рековското со децении 
чадење и децениското радиактивно зрачење со позачестено оболување рак. Следи долг=долг. Да не се 
изуми, без безплатното парно греење опшинските шуми за греење се уништиваат,што е уште еден злостор. 

Во јаловината- земја на РЕК се содржи глина за производство како бентонит- тој се користи за правење на 
калапи на ливниците... служи за бистрење на виното... и во исхраната на животни: еден активиран грам има 
750 м2 апсорпциона површина со што апсорбира гасови и токсини во органите за варење; исто така, служи  
за спречување на ацидоза и ја зголемува масленоста на млекото; ама и ја задржува влагата во почвата... 

На Битолско Блато до 1963 година се произведуваше по 2 тони/ха риби, птици, трски, шамок. Тогаш имаше 
проблем со маларија. Следи во касарната и офицерски  дом со своја чешма,која денес само е уништена,од 
Пелистер вода со водовот беше спроведено. Денес маларијата не е никаков проблем- авионите ќе прскаат. 

Бидејќи во Битолско Поле има преку 2.000 ха солени површини, кои се ниско до ништо плодни, итно да се 
поврати езерото со рибници и развие туризмот. Бидејќи Битолско Блато се најдувало на патеката на птици 
селници, Европа е обврзана таа да помогне. Само така за птиците ќе се намали смртноста при селењето ... 
А со подигањето на езерцата ќе се зголеми релативната влага на воздухот за производство на сојата итн.  

Во Битола, административниот центар на Румелија, со векови постоеше главната касарна. Следи во неа 
имаше војна школа во која се школувал Кемал Ататурк. Бидејќи Битола беше и воен центар, во неа мораше 
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да биде војната академија, што и беше најавено. Меѓутоа, таа не е во Битола туку само во Скопје, оти тоа 
Скопје се мора да биде, и тоа со име на лице од Ново Село- Штип кое ја владело и ја владее Р.Македонија. 

100% се уништи касарната, а таа беше најубавото катче за Битола- на нејзините битолчани за поминување 
во нивното слободно време. Така  се уништи водоводот. Тој беше двоен. Во сопствениот водовот се повеќе 
објекти: првиот бил црквиче и во неа спиеле војниците на југославенската армија, каде јас и еден совојник 
на територијалната одбрана го презедовме водовото од југословенската армија.Во следниот објект се врши 
хлорирање на водата... Вториот водовот беше приклучен кон градскиот. Главните објекти беа оние во кои 
беа сместени војниците. Од нив беа преземени само неколку од Битолскиот универзитет. Другите објекти 
се сами оставени тие да бидат уништени, а потоа оплачкани, како што мноштво објекти веќе го доживеале. 

Се уништи тврдината- складот над касарната, во близина на војното стрелиште. Се упропасти офицерски 
дом, дури неговото кино сала, во близина беше куглалиштето, не само да се уништи туку тоа станало јавен 
нужник и за се друго. Дури се прави и филмски град...Бидејќи ваквите објекти биле општо народни, никој не 
смеело нив да ги заштитува, за тие полесно да се уништат и оплачкат. Па тоа и се случува- за касарната и 
другите објекти никој не е надлежен. Па до кога се наше ќе се уништува ? Додека нема битолско собрание ! 

Денес, веројатно, Битола има само околу 70% жители, затоа што другите масовно одат на печалба за да не 
се вратат во странство и во битолската „гробница“ Скопје кој нашата Битола со векови ја исцицува. Следи 
во касарната изградените и други кои ќе се градат згради, со извршениот злостор крчењето на дрвјата кои 
таму со векови се одгледуваале, само со воскреснување на прилепчанецот Крсте Црвенковски, зградите ќе 
бидат населени во колоности Албанци. Зошто ? Затоашто Прилепчанецот убаво ја познаваше историјата 
на Битола- во османовата касарна воглавно војници и старешини биле Албанците. Тој ова ќе го дозаврши. 

Во Битола се играше прв пат топка, до фудбалски тимови Работник, Пелистер итн., денес на битолчани им 
преостанува да играат само котаре, челик чомак..., оти топка сега се играло во Царев двор а не во царската 
Битола во која султаните своите жени и ќерки ги испраќале тие во Битола да бидат породувани... Па тој бил 
единствен град кој на Османите не им ги отворил капиите Турците во него слободна да влезат, затоа само 
тој 100% бил уништен- само во него биле сите цркви и манастири 100% рушени, како што била и тврдината 
„Бутелијанска палата “ на Гаврило Радомир,Самуилов син,убиен во 1015. година (Мавро Орбини 1601. год.) 
со името на Битола. Во неа имало сликари пред првиот снимател на Балканот- Милтон Манаќи, а тоа било 
според Хан, Јохан Георг (1865 год.), „академијата го испратила познатиот виенски фотограф Јосиф Секел 
да склопи фотографски албум“.Па тој имал слики пред 1865 г. од нашата Битола и секаде каде што тој бил.  

Во Битола од Албанец беше убиен рускиот конзул Ростовски, а Русите го штителе нашето православие. Па 
следи во негова чест, каде беше убиен- до циркусот, беше изграден величествен споменик- крст симбол на 
православието. По осамостојување на Р.Македонија се направи еден циркуски метален споменик, кој како 
скриен во паркот немо стои покрај кого врват поминувачи кои несмеат да знаат,што историски била Битола. 

И сега место во Битола да има спортски екипи, поединечно и хорско пеење, класична македонска... музика, 
Илинденски денови, фестивал Серенада од кого произлегле мноштво познати песни испеани на нашиот 
македонски јазик, се одржува некаква си шекспиријада чие место е само во Англија, никако во македонска 
Македонија. А и што станува со нашите битолски пари ? Со нив се расфрлуваат лудаци во прав смисол... 
Па битолчани да учат од прилепчани- прилепскиот пивофест во прилепската општината остава многу пари.  

Tome Gunzovski Vistinata mnogu boli. Ovie podatoci da gi ispecatime i pratime vo nasata opstina ako voopsto e nasa. 365 nasi 

gragjani godisno zaboluvaat od rak. Ova e podatok od min.za zdravstvo. Momentalno se spekulira deka Bitola ima 50 iljadi ziteli 

spekulacijata potkrepena so izdadenite zdravstvenj karticki. 

Sharam Baram Selo Bitola ima 65 iljadi ziteli spored zdrastvenite karticki 

Voislav Ddimi ... ЛЕР на Битола и Битолскиот регион,... Развој и просперитет на Битола и битолчани!!!,... ... ... 

... Битола има традиција, културни, човечки, умствени, финансиско материјални квалитети и можности,... САМО, БИТОЛА 

ИМА И НЕДОМАЌИНИ, НЕРАНИМАЈКОВЦИ И КРАДЦИ !!!,... "ДВОЈЧИЊА",... ... ... 

 

... ЕХ, БИТОЛА НА МОЈАТА МЛАДОСТ,... ТЕАТАРОТ, КОРЗОТО, ШЕТАЛИШТЕТО, ПРЕД ПАПАКОЧ, ОФИЦЕРСКИОТ, 

ДТВ И КИНОТО ПАРТИЗАН, ЕПИНАЛ, ШКОЛСКИТЕ НАТПРЕВАРИ ПО ИСТОРИЈА И ЕКСКУРЗИИТЕ, РАКОМЕТНИОТ 

ТРОФЕЈ, ФУДБАЛСКИОТ ПЕЛИСТЕР, ОЛИМПИСКИОТ БАЗЕНТ, БОКСОТ, ТУМБЕ КАФЕ, ЗООЛОШКАТА, ХЕРАКЛЕА, 

ПЕЛИСТЕР И КОПАНКИТЕ, МЕЏИТЛИЈА И КРЕМЕНИЦА, АЕРОКЛУБОТ 1-ви МАЈ, АЕРОДРОМОТ, ВИШАТА И 
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ПРАЗНОТО ГРАФЧЕ КАЈ ВАНЕ ВО ФЕРОТУРИСТ, ШЕЌЕРАНАТА, СВИЛАРАТА, БОРЕЦ, ГРОЗД, ШПИРТОТ, МЕТАЛЕЦ, 

ЗИК-от,... Битолските чупи и чикмаците,... Влашка маала,... Безистенот, Јавор, Транскоп,... Саатот!!!,... Да, саатот кој 

одбројуваше, ПЕЕШЕ, а ветрот не галеше,... ... ... 

 

... Ех, МОЈА БИТОЛА, БИТОЛА НА МОЈАТА МЛАДОСТ !!!,... ... ... 

Goran Dimitrievski ako prodolzi so ova tempo bitola ke ima samo penzioneri i ako samite Bitolcani koi zaminale vo Skopje na 
pecalba ne se svestat od kade MU E POTEKLOTO, a toa go zaboravaat koga ke si gi napolnat gjepovite Bitola ke tone. 

Следи Битола продолжува да се уништува од одборници и пратаници, кои се поставуваат само од партиските главешини. 

КАКО МЕНЕ И ЗОШТО МЕ ИЗОЛИРАЛЕ ВО МОЕТО ПИШУВАЊЕ ЗА МАКЕДОНСКАТА МАКЕДОНИЈА 

Со појавата на повеќепартискиот систем јас започнав да пишувам за македонската историја. Бидејќи јас 
бев питомец на 12- класа во подофицерската морнаричко техничката (машинска) школа во Пула- Хрватска 
и тоа после 1960 година, се убедив дека Словените се најголема лага: Хрватите и Словенците не сакале 
да бидат Словени туку само Илири- Словени сакале да бидат само Македонците, Србите и Црногорците. 
Бидејќи јас завршив сточарство во Средно земјоделско училиште- Битола, Земјодлски факултет- Скопје, 
потоа работев во Баварскиот завод за сточарство- Груб кај Минхен 4 години (1972 до 1976) и докторирав во 
Виена исхрана, јас почнав да пишувам со домашни животни. Па се убедив, 100% Европа била населена со 
домашни животни со потекло од Балканот. Така 100% Европјаните биле со балканско–малоазиско потекло. 
Следи јас да напишам свој напис во Македонска фаланга- Прилеп, Свињите ја изигруваат грчката историја. 
Па таму редовно објавував се додека тој не престана да излегува. Објавував и во Фокус расправа со еден 
Шиптар, со кого се расправавме и во Битолски весник, а имав за него и еден наслов, дека (Тој) „ми е брат 
по крв а не по душа“- изродот само со гнасотии говори за својот народ и вера, а Арбаните биле 100% само  
Македонци и само христијани итн. Сум пишел во „Дело“. Кога видов и се убедив дека тој бил и пробугарски, 
јас престанав да пишувам. Пишев и во Пулс, Вечер,Македонско време. Останав да пишувам во Македонска 
сонце. Поради лични цели на едно одговорно лице, мене не ми беше дозволено во него јас да објавувам. 

По долго време, само со помошта на Мане Јаковлевски, зашто му благодарам, објавив повеќе написи и во 
Македонска нација. Кога јас почнав да пишувам и против бугарашот Лупчо Георгиевски и другите бугараши, 
Мане Јаковлевски прекина да ги објавува моите написи. Јас за него во Германија имам некои сознанија ... 

На мое изненадување, денес (16.09.2015) на ФБ- страницата беше објавен коментар. Еве што во него стои: 

Zhivko Apostolovski Манојло Јаковлевски повеќе од 10 години му го лижеше задникот на Љубчо, за што и 
дебело беше наплатен и сеуште на големо цица поради тоа лижење, сега на други задници. Македонија и 
сега се' е можно: - внуков на Драган Богдановски, Звонко сега го величи/брани полуписмењакот Манојло , 
кој по наредба на истиот овој Љубчо беше главниот извршител во отстранувањето на Драган од ВМРО. 
Зошто? Не треба многу алкање и талкање за да се дојди до заклучокот. smile emoticon 

Бидејќи јас со години сум ја читал Македонска нација во Минхен, Драгана го почитувам, ова го објавувам. 
Ова го вршам со цел да објаснам дека цел свој живот сум работел само за македонските Македонци- сите 
други кои говорат за македонски Бугари во бугарска Македонија се најголеми македонски непријатели. 

Stevan Tramburovski Stariji Bravo Risto, se na svoe mesto odlično poredeno. 

Voislav Ddimi ... Македонија е една,... Македонија е на Македонците,... Македонска Македонија со МАКЕДОНЦИ!!!,... ... ... 
 
... Отсекогаш Македонија и македонското биле разнебитувани од светските моќници, преку фалсификатите на Ватикан и 
германската школа, преку т.н. нивни сателити Грција, Бугарија, Србија и Албанија и нивни солдатески и агентури коишто 
имале силни влијанија во 19, 20 па и сега во 21 век,... Македонија е украдена од Османската империја и распарчена меѓу 
прогерманските Грција и Бугарија, проруската Србија кои не постоеле пред 19 век, а се' во служба и за интерес на 
светските моќници, па и со Албанија од 1912 година,... Таа разнебитувачка политика е евидентна и денеска, со 
ПЕРФИДНА ПОЛИТИКА НА НАВОДНО СПРОВЕДУВАЊЕ НА МАКЕДОНШТИНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СЕ 
СПРОВЕДУВА ИДЕЈАТА НА МПО И ВМРО НА МИХАЈЛОВ ЗА БУГАРСКА МАКЕДОНИЈА НА БАЛКАНИТЕ, ШВАЈЦАРСКА 
МАКЕДОНИЈА НА БАЛКАНИТЕ СО БУГАРИ И ШИПТАРИ А БЕЗ МАКЕДОНЦИ,... ... ... 

АКО МАКЕДОНЦИТЕ БИ БИЛЕ БУГАРИ, КАДЕ Е „МАЈКАТА“ БУГАРИЈА ДА СЕ ГРИЖИ ЗА БУГАРИТЕ ВО 
ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ? КАДЕ Е ПРОКЛЕТАТА БУГАРИЈА ДА СЕ ЗАЛОЖУВА ЗА ИМОТИТЕ 
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НА НЕЈЗИНИТЕ БУГАРИ ВО ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ?БУГАРИЈА НЕ БИЛА/Е ЗА НИКАДЕ!- ТАА 
ГНАСНА Е САМО ДА СЕ БОРИ ПРОТИВ СРБИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА ВО ПОЛЗА НА НЕЈЗИНИТЕ БУГАРИ 
И АЛБАНЦИ НО НЕ МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ. ЕВЕ ГО ДОКАЗОТ ИСПРАТЕН ОД МПО ЧИИ ЦРКВИ 
ВО АМЕРИКА СЕ ПОД БУГАРИЈА А НЕ ПОД Р.МАКЕДОНИЈА. СЛЕДИ КОНЕЧНО МЛАДИТЕ ГЕНЕРАЦИИ 
НА МПО СФАТИЈА ДЕКА БУГАРИЈА Е НАЈГОЛЕМИОТ КРВЕН НЕПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ- ЗА НАС. 

МПО од САД и Канада за г рижени за Бу г ари т е во Грч к а Македони ј а  

Централниот комитет на МПО за САД и Канада на 8 јуни 1960 година во посета на австралиската амбасада 

во САД заедно со свештениците на Македонско - Бугарскарските источни православни цркви. Амбасадата 

во Вашингтот ја посетиле неколку лица со барање Владата на Австралија да побара од Владата на Грција 

да се подобрат човековите права на Бугарите во Грчка Македонија. Ја молат Владата на Австралија да 

интервенира и да го спречи насилното форсирање на Бугарите со „заклетва пред Господ“ доброволно да 

се откажуваат од вековната употреба бугарскиот јазик и култура. Еве докоз колку МПО од САД и Канада е 

македонско! 

Извор: Национална aрхива на Австралија. 

Risto Ivanovski До денес Бугарија со Елада се заложува нас Македонците да не нема. Токму и тоа Европа го подржува, и 

сака да ни го смени името- да бидеме се, но не само Македонци. 

Геор ги Геор гиев Бугария има подписани договори за размена на население и ненамеса во внатрешните работи на 

соседите . Не може вие да се появите 70 годин подоцна и да држите сметка що правила Бугария . По тая ваша логика ако 

наще 2 000 000 македонци си побарат своето кай вас сите ке останете со пола кукя и пола нива . 

Геор ги Геор гиев Дури со 1/3 оти овде македонците са дупло више . 

ДОПОЛНА: Повеќе пати наведував дека групата на Ристо Поповски- Лавот, Ниче Домовски..., која е најголема,ме изолира 

-ниеден од неа за овој напис не се јави да го прифати или да додаде. Со тоа што Ристо Поповски е и Егеец, многу говори.  
 

САМО ОПШТИНАТА БИТОЛА ОСТАНАЛА БЕЗ МАРИОВО ШТО НЕ ВАЖИ И ЗА ОПШТИНАТА ПРИЛЕП 

Иако градот Битола е многу поблизок до Мариово отколку Варош,Варош останал со Мариово,но не Битола. 
Зошто ? Меѓу Мариово и Битола создале две селски општини Новаци и Могила не со селскиначалници туку 
со градоначалници, веројатно,врската била со граѓани,а граѓани имало во градови-тие останале само села. 

Мариовчани иделе во поблискиот битолски пазар отколку Варош со свој прилепен град до Прилеп. Ама и 
Прилепчани иделе на двата битолски пазари- еден бил атпазарот каде врвел јазот опкружен со жалосни 
врби, а токму на тој пазар бил обесен Александар Турунџев, закопан во Св.Недела со уништени гробишта 
на македонските Илиндејци.Па зошто ова е така ?Затоашто во Општината Битола владеат само никаковци. 

За да се потврди дека Мариово било најбитолско е доказ што РЕК „Битола“ е само битолски комбинат, чии 
наши јагленови резерви се на потегот меѓу селото Новаци до со Гнеотино...,а неговата позадина е Мариово 

Во прилог е и ЗИК „Пелагонија“, кој владеел и со битолско Мариово. Следи Комбинатот оформил и група, а 
чиј член сум бил јас, со цел да се направи програма за најрационално користење на битолското Мариово 
кое изобилува со пасишта за кратковегетациско гоење на говедо со една вегетација еден гоидбен циклус ... 
Ова говори, битолската општина има поголемо право и можност тоа да се искористува. Уште да се додаде 
и рудното богатство на битолскиот дел на Мариово кое ќе биде оттуѓено од Битола, грабежот е преголем. 

Пак, што се однесува за вештачките општини Новаци и Могила, дело на изроди, кои имале единствена цел 
општината да ја направат гранична општина, а не дека и Лерин покрај Прилеп биле најголеми населби на 
Пелагонија, чиј центар бил само Битола. Следи во општината Битола да се создадат посебни канцеларии  
во Бистрица...Кукуречани...Новаци...Могила...,и во канцеларијата да биде поставен началник кој ќе се гриже 
за селото и околните села, денес посебни општини, што во ништо нема да биде поназадно отколку денес. 

На постарите генерации им е познато, како во Битола се одржувало панаѓури и со Прилепчани и Мариовци. 
Па стадион бил за панаѓур денес уништен ѕид за внатре де се внесе шаторска дејност конкуретна на онаа 
во Олипискиот базен. Така е уништено помошното игралиште на фудбалскиот стадиот, а тој заграден и не 
одржан простор со ѕидови и врати само се доуништува. До второто помошна игралиште се подигнало некој 
матално заграден поасфалтен простор, иако меѓу офицерски и киното, источно од куглалиштето, имаше 2 
тениски игралишта. Како што се рушија ѕидовите на офицерски, се руши и ѕидот на војната гимназија, а во 
градскиот статион се дозволува да се распадне зградата во кои беа соблекувалните на фудбалските екипи 
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и боксерскиот клуб. Просторот меѓу зградата и надворешниот ѕид, на кого на влезот има две билетарници, 
тие се остават на заборав, а нивниот меѓупростор е израстен тополнарник, со цел се да се уништи од оние 
постари генерации кои за Битола многу направиле-на денешниве не им се дава ништо вредно да направат.  

Па во Битола Тумбе кафе било испеано кое било и прочуено. Следи иселениците во Турција слично такво 
и направиле во Цариград. Ова било многу убаво на каде што народот си го славел својот 1- ви мај и други 
празници. Неговата кафеана со својот двор со шадрванче и во него другиот објект беа преполни, во кои не 
можеше да се најде место- се чекаше на ред. Тогаш Битола била само Битола а Скопје само Скопје- Скопје 
нешто малку било поголемо од Битола. Од одмазнички причини, со Крсте Црвенковски, Битола почнала да 
назаднува и Скопје почнува да напредува итн. Меѓутоа,Тумбе кафе понатаму опстојува но не во толкав сјај. 
Потоа тоа се уништува. Со повеќе партиските систем,се се уништи, народот избрка од работа и тој оплачка 
што ја доведе Битола до питачки стап. На Тумбе кафе имаше подигнато и недовршено само едно кино- ние 
битолчани со нетрпение очекувавме тоа некогаш и да се дозаврши како летно кино. На него се потполно се 
уништи, а на него се направило само едно анфитеатарче под осојница без потпорен ѕид, и тоа само од таа 
страна да се гледа Битола подигнатата Соколаната во која вежбачите постигнале огромни успеси во онаа 
атлетика која народот ја познавал .. , а таква денес нема. До фискултурни дом има ракометно игралиште на 
кого имаше врвен спорт, а од другата страна имаше друго помошно ракометно игралиште затоашто во овој 
наш град имаше две успешни рамкометни екипет Работник и Пелистер, на чии натпревари имаше тепање, 
кршење на чадори и што не друго. Исто така, постоеше и Пелагонија. Дури две успешни кошаркашки екипи. 
Да не се заборават и женските спортски екипи. Наспроти ракометното игралиште, каде денес е Спортската 
сала имаше стрелиште- сиот простор беше завиен со дрва, а во летно време беше многу пријатно. Освен 
наведеното од анфитеатарот се гледаат и Домот на култура, на местото на стариот прочуен Театар, Домот 
за здравје..., кои беа подигнати само од самите битолчани. Битолчани ја направија најголемата грешка со 
рушење на стариот театар, како и зад него Пионерскиот дом, како најголеми грешки што може да се прави. 
Меѓутоа, старите генерации за својот град многу допринеле, без разлика дали тоа било со допринос или на 
друг начин. Се тоа било правено само од самите битолчани, без ничија помош. Следи од анфитеатарот се 
што се гледа во Битола се било старо, а кога на власта стапија повеќепартиските избори во Битола ништо 
не е изградено, таа се уништува, а се гради не само Скопје и Прилеп, со разни кредити, кои битолчани ќе ги 
плаќаат,а Битола стана мртов град од битолски пратеници и битолски одборници потрчкоци на град Скопје. 
Не само битолските одборници и пратеници го заборавија градот, скопските партиски банди им наредија на 
битолчани тие да гласат за пратеници на општината Битола за небитолчани, кои ја мразат нашата Битола. 

 

ИТЕН ТЕК ЗА ПОВРАЌАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ГРАДОТ БИТОЛА И НЕЈЗИНАТА ОПШТИНА 

Битола со векови бил поголем град во однос на Скопје, што се менало со прогласување на Скопје за главен 
град на ...Р.Македонија. Потоа односот на бројот на жители бил 1 : 1. Прилеп останал најголема населба во 
Битолска околија. Следи животот на градот Битола со разни нечесни игри бил закочен, до уништен. Бидејќи 
Р.Македонија е држава и на битолчаните,односот меѓу Битола и Скопје ќе мора да се врати до вистинскиот: 

1. Да се вратат сите преселени битолчани во Скопје, кои понатаму ќе мораат во Битола да работат-живеат. 

2. 100% да се поврати Општината Битола како што била по одвојувањето на посебната Општината Прилеп. 

3. Да се поврати во владеење на Водостопанство како центар за Р.Македонија, како и, ХМС „Стрежево“... 

4. Сé што од АИК „Лозар“ и ЗК „Пелагонија“ било продадено (производи, површини, објекти...) сосе сé 100% 
сите субвенции, 100% да биде инвестирани во двата производни капацитети во општината Битола. Истото 
важи и за сите други производни капацитети чии земјишни површини се/í припаѓале на Општината Битола.  

5. Под површините за наводнување опфатени под ХМС “Стрежево“ повеќе да не се произведуваат култури 
кои не се наводнуваат и затоа не се доходовни: пченица, јачмен, сончоглед, маслодајна репка..., со кои ќе 
ги задоволуваат индустриските капаците на други општини.Па место нив да се произведуваат за добиточна 
храна за потребите на битолско сточарство, чии производи 100% ќе мораат да се дообработуваат само во 
нашата Општина Битола. Исто така, шеќерната репка- таа 100% може да се користи и за добиточна храна. 

5. Р.Македонија í должи на Општината Битола додека постојат двете за сé што било искористено од РЕК: 
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а) Рудата потрошена за производство на електрична енерија,како и продадена на други потрошувачи, само 
затоашто со нејзиното исцрпување до нерационално ископување, користејќи ги само деловите на богатите 
наоѓалишта на камен јаглен, Р.Македонија е обврзана за секогаш тоа вредносно потполно да го надохнади; 

б) За не 100% загреаната Општина Битола со топлотна енергија од РЕК „Битола“, како обврска насекаде; 

ц) Неминовна оштета од зачадувањето и озрачувањето со радон,од што најповеќе се страда во општината; 

д) След наведеното, Оштината Битола мора да има предност за гасот од цела површина на Р.Македонија; 

е) Да се видат резервите на јагленот за подигање на Азотара, зашто имаше програма Агрохемизација итн. 

5. Сéто искористено рудното богатство на Општината Битола, како и за сите следни ископини на руда. Ова 
се однесува и за во битолскиот дел на Мариово,а не тоа да се носи во Општината Прилеп и во друг неврат. 
Ова е посебно затоашто Битола изобилува дури и со ураниум, за што се залага САД да го експлотира итн.  

6. Битола освен кредитот за ХМС „Стрежево“, кој 100% одамна е исплатен со исхраната на народот, и тоа 
со производство на недоходовни култури, кои содржат 87% сува материја, наспроти оние во други општини 
со 87% вода. Да не се изуми односот кон Прилеп заради тутунот. Бидејќи Општината не е корисник на туѓи 
средства, како што главен носител градот Скопје и други општини како Прилеп, ова ќе ја доведе Општина 
Битола со своите генерации да ги плаќа тие потрошени средства, што немале врска со Општината Битола.  

7. Бидејќи преку 2.000 ха земјоделските површини се солени, кои како такви се ниско производни, ќе мора 
да се изградат езера, па тие порибат, повраќајќи го делумно Битолското Блато исушено во 1963 година., а 
воедно ќе се зголеми релативната влага на воздухот на производство соја, која се увезува од странство ... 

8. Со градењето на овие езера ќе се поврати туризмот. За него најбитен бил Пелистер, кој во СФРЈ бил прв 
национален парк- 100% запоставеноста на Пелистер 100% да се поврати како што í доликува на држава. 

9. Бидејќи Општината Битола е запоставена, во неа треба да се градат нужни објекти, згради, е не луксузи. 

10. Бидејќи само битолчани им се спротиставиле на Османите, само таа 100% била уништена без цркви и 
манастири- таа ја викале Манастир, а денес таков нема ниеден. Токму ова било во спротивност на Прилеп, 
Охрид..., кои ги отвориле капиите, и така Турците= Муслиманите влегле во нив. Цар Самуил имал тврдина 
во Охрид, а после него опстоила Палатата негово наследството кај Германски гробишта- таа ќе мора да се 
возобнови, која била дел не само на битолската туку и на македонската историја, а и општата христијанска.  

 

СРБИТЕ ЌЕ СТАНЕЛЕ МАЛЦИНСТВО; ЦРНОГОРЦИТЕ ЌЕ СТАНЕЛЕ МАЛЦИНСТВО; МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ 
СТАНЕЛЕ МАЛЦИНСТВО; БУГАРИТЕ ЌЕ СТАНЕЛЕ МАЛЦИНСТВО- СИТЕ ТИЕ БИЛЕ ЗАГРОЗЕНИ САМО 
ОД ТУРЦИТЕ=МУСЛИМАНИТЕ,А ТУРЦИ=МУСЛИМАНИ СЕ АЛБАНЦИТЕ (90% ГЕГИ ВОГЛАВНО АЗИЈАТИ) 

Балканот бил 100% православен. Тој бил загрозен од Турците=Муслиманите, чии водачи биле Османите- 
нивни основачи биле Комнени- тн.византиско царско семејство, што го потврдил Јозеф фон Хамер (1836). 
Ова го потврдува и Р.Ланге (1972), и тоа само од тн.византиски извор- дури Мехмед II самиот признал дека 
тој бил само Комнен- наследник и затоа после три дена силовање, на женско и машко, кражби а и убиства, 
морало тоа да се прекине, а Св.Софија била негова- негово наследство, од неа никој не смеел да одземе. 
Само еден војник се одлучил..., султанот нему му ја откинал главата. Ланге наведува извор, во кој се чита, 
Комнените биле Македонци. Според мои споредување, тие биле Преспанци. Па следи врска со семејството 
на Цар Самуил- негова внука сопруга на царот И.Комнен... Следи врската на Османите и со од Самуила. 

За Османите да ја зачуваат својата власт, тие на Балканот населувале Турци=Муслимани. Бидејќи тие во 
своите војни редови користеле Монголи (Татари, Черкези...), тие само во 19 век меѓу Врање и Шар Планина 
колонизирале околу еден милион Азијати од кавказко- црноморските простори,.кои многу се множеле....  

Место православните Срби, Бугари, Македонци и Црногорци меѓусебно да не се оспоруаат и уништуваат, 
за нив има само еден единствен спас, тие братски да се обединат и само така од туѓинците да се спасат. 
Време е потрезвено да се размисли, меѓу овие братски народи своите проблеми братски да си ги разрешат  
и само така тие ќе бидат посилен од секој туѓинец (Турчин, Албанец...).  

Тоа што има преселби на Сиријци... не е случајно, што е дело на Рим,Православните од папата прогласени 
умноболни, за Европјаните православието било поопасно од нивниот ислам, и конечно православна Русија 
морала да се уништи. Тоа почнало од Рим со Напалеон Бонапарта, Октомвриската револуција и со Хитлер 
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... и конечно со Украина која веќе одамна без прекин Ротшилди ја откупуваат, и тие сакаат хритијанството 
да го уништат, што е очигледно. И конечно, сакале или не, мора да има обединување на сите Православни, 
пошироко Христијаните,затоашто со светската глобализација на Ротшилди е предвидена смрт на се мирно. 

Risto Ivanovski Врската била само со бракот на внуката на Цар Самуил и со неговиот имот и богатсто- Комнените 

стапуваат на престолот, а еден од нив се жени со ќерка на султанот, од чиј род бил Осман... 

Risto Ivanovski Кај Р.Ланге, стр. 194, стои: женачка со ќерката на послениот крал Иван Владислав со што доспeал до 

големо богатство. A пак, кај С. Антолјак, на стр. 596, во фуснотата 1185, се говори: „Според Скилица, Катерина, ќерката 

на Владислав, се омажила за подоцнежниот византиски цар Исак Комнен (1057-9)...“. 

БИДЕЈЌИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА АЛБАНЦИТЕ БИЛЕ 100% САМО МУСЛИМАНСКИ= ТУРСКИ 

КОЛОНИСТИ РАМКОВИОТ ДОГОВОР НЕ ВАЖИ. СО ТОА ШТО АРБАНИТЕ= ШКИПТАРИТЕ 

СЕ САМО 10% А ДРУГИТЕ ГЕГИТЕ (ВОГЛАВНО ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ) СЕ 90% ТОЈ Е САМО ЗА 

ЗЛОСТОРИ. БИДЕЈЌИ ОД 14% АЛБАНЦИ САМО 1,4% СЕ ШКИПТАРИ, НАТО Е БАНДИТСКА.. 

Во меѓународното право на странци им следат само граѓански права. Меѓутоа, НАТО во полза на 
100% муслимански колонисти и тоа во последните векови, во 2001 година изврши агресија во полза 
на Албанците, со што НАТО се потврди како највоена профитна организација до гуша зацапана во 

борба против Православните, браќа на Русите не само како православни, туку и по јазик едно исто. 

Време е да сфатат челниците на НАТО дека НАТО мора да престане да ги ништи Македонците и 

тоа само поради Русите. Па ние Македонците не сме виновни што со Русите, Србите.. сме едно исто. 

Проклета да е таа НАТО која само на Македонците им го одзеде правото само тие да немаат своја 
национална држава, таа да ја делат со странци, дури Азијати од кавказко- црноморски простори со 

бело кавказко капче (кече)... кои во 19 век меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани. За оваа 
албанска тн.нација која е дворасно- двоконтинтална со шкиптарски јазик со монголски зборови нас 
Македонците не пржат во Пржино, како што Албанците Православните во 19 и 20 век многу лесно 

ги убиваа без да ги пржат или допржат, имотите им ги краделе- тие немаат доказ за сопственост на 
имотите, како што нема-ла ниту Исламската верска заедница, чии објекти се врз православни итн. 

На оваа НАТО- банда им ги препорачувам моите книги во www.brigien.com за да се уверат, од нив 

нема поголеми ѕверови кои ги знае македонскиот народ, само жртва што тој е ист народ со Русите.  

 

ЗОШТО МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ ПРАВАТ ЗБРКИ ? ЗАТОАШТО ТИЕ ВО ИСТО ВРЕМЕ ПИШАТ, 
ДЕНЕШНИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ НЕКОЈА СИ МЕШАВИНА НА ДОЈДЕНЦИ СЛОВЕНИ СЕВЕРНО ОД 
РЕКАТА ДУНАВ И ДОМОРОДЦИ АНТИЧКИ МАКЕДОНЦИ. ОВА НЕ БИЛО МОЖНО И ТОКМУ ЗАТОА 
ПИШУВАЊАТА СЕ ЛАКРДИЈА СО КОЈА СИТЕ СО НАС СЕ ИСМЕЈУВААТ. СЛЕДИ АВТОРИТЕ ДА СИ 
ОДЛУЧАТ, ДАЛИ НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ СМЕ ДОЈДЕНЦИ ИЛИ ДОМОРОДЦИ, ДУРИ И СО ЖДРЕПКА 
Бидејќи досега ниеден автор не навел никаков материјален доказ за преселби северно од реката 
Дунав, значи, и од Заткарпатите, растение, животно, сад, паричка и било што друго, Македонците се 
само домородни. На секој пронаоѓач на било што мајмунско- словенско, итно да му се додели 
Нобелова награда и некоја друга. Македонците говореле само еден единствен пелазгиски јазик, кој 
бил само варварски, на кој говореле Еладците, наведено од Херодот, Тукудид, Платон. Пак, 
тн.старогрчки јазик (коине) бил само Птоломејов јазик од Александрија, и тоа само од 300 г.п.н.е. 
Токму овој јазик го познавал Апостол Павле, но не атинскиот службен јазик кој бил пелазгиски. 
Еладскиот јазик бил само од 1868 година- тој бил само реформиран тн.византиски=христијански јазик 
коине. Освен ова друго и немало. 

ДОПОЛНА: На 04.10.2015 ми беше роден ден- тогаш добив 78 честитки со ФБ, како и сите честитки 
собрани во ФБ. како нивна честитка, како и 9 честитки по порака. Значи, вкупно добив 87 честитки. 

СВИЊИТЕ ЈА ИЗИГРУВААТ ЕЛАДСКАТА ИСТОРИЈА- ЕЛАДЦИТЕ БИЛЕ ЦИГАНИ (ИНДИЈЦИ). ОВА СЕ 
ПОТВРДУВА СО ИНДИЈСКИОТ МУЗИЧКИ ИНСТРИМЕНТ БУЗУКИ- ВО МАКЕДОНИЈА ДОНЕСЕН ПОСЛЕ 
1913 ГОДИНА. АПОСТОЛ ПАВЛЕ НЕ ГО ПОЗНАВАЛ АТИНСКИОТ СЛУЖБЕН ЈАЗИК ТУКУ САМО ЕДЕН- 
АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ. СЛЕДИ ТОЈ НЕ БИЛ ТН.ГРЧКИ ЈАЗИК ТУКУ САМО 
ВИСТИНСКИ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК. СО НЕГОВА РЕФОРМА ДО ЕЛАДСКИ- СЛУЖБЕН ОД 1868 ГОДИНА 
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Во Елада постоела медитеранска свиња, за чие создавање учествувала индиската свиња. Па со неа се 
потврдува, во Елада имало Цигани. Еве и следен доказ: во 14- 15 век на Пелопонез биле населени Цигани, 
чие наследство бил индискиот музички инструмент бузуки, кој во Македонија бил донесен од Еладците- 
пардон Циганите, и тоа само по 1913 година- од поделбата на само на нашата македонска Македонија. 

Топонимијата на Пелопонез била словенска (Макс Фасмер, 1941), потврдено од други автори. Ова говори, 
Хомеровиот јазик бил само тн.словенски. Следи Пасоф (1815) пиши, „Илијада“ била пишана на словенски 
јазик. Ова е потврдено од еладски автор Чулкас (1907)- тој пиши Славо- Македонците од Лерин говореле 
ран Хомеров јазик. Ова било повод што Критјаните во 1913 година барале да се приклучат кон Бугарија, чиј 
јазик го разбирале, но не еладскиот кој како службен јазик станал во 1868 година- види и договор, под чл. 5, 
од Букурешт. Со него се барало, Бугарија да се откаже од островот Крит, и што се случило- па ова е денес. 

Во Елада се говорел само варварски=пелазгиски (Херодот, Тукидид, Платон...), кој бил само тн.словенски. 
Таков бил и службениот јазик во Атина. Токму него Апостол Павле не го разбирал. Тој го разбирал нашиот 
македонски јазик коине, погрешно тн.старогрчки. Тој бил само Александријски Птоломејов јазик. Неговата 
прва граматика и прв речник биле пишани во 300 г.п.н.е. Тој станал христијански и тн.византиски, од кого 
Кораис во Парис, по налог на Виена и Минхен, создал еладски јазик, и тоа со реформа на македонскиот 
коине. Бидејќи Цариградската патријаршија него не го прифаќала, тој станал службен само од 1868 година. 

Иако ваква била состојбата, никаде ги нема Македонците да прекинат да разговараат за името и се друго 
македонско, затошто антички=етничка Македонци, потврдено од Јустин: Македонците биле Пелазги. Па 
според авторите, посебно руските, словенските јазици биле пелазгиски. Па во што е проблемот ? Само во 
нас Македонците, како од надлежните да нема никој со тоа да се справи... Со нив тешко за нашиот народ. 

Д-р Ристо Ивановски 

АТЛАНТИДА- ПРИКАЗНА ЗА 

ПОТОПУВАЊЕТО НА ЛЕВАНТОТ 
 

Леденото доба траело од 0,5- 1,0 милион години. Следи белата раса била по-

влечена во Левантот, која таму одгледувала домашни животни. Поради чумата на 
говедото и грипот на свињата кај Белците се предизвикале малисипаници и грип од 

кои Индијанците во Америка изумреле 95% кои ја имале само крвната група 0. Па 
токму од тие болести кај Белците настанала крвната група А која е вегетеријанска. 

За потврда дека Левантот во Источното Средоземје се потопил е доказот ја-
гулата, која се мрести во Саргашко Море. Ако би имало Средоземно Море, таа ќе 
се мрестеше во него. Како се оддалечувале континтите сé повеќе и повеќе, јагулата 
патувала сé подалеку и подалеку. За доказ дека нивото на морињата се кренало за 
90 м доказ е тунот- тој не патува по Англискиот Канал кој тогаш уште и непостоел. 

Бидејќи континентите биле споени, Црнците со Индијците и Монголите би-

ле со заеднички потекло. „Во топлите времиња во рајнобласта живеел нилски коњ“. 

Следи западно од реката Рајна сосе Африка и западно во Америките немало услови 

да опстојува белата раса со своите домашни животни (говедо и свиња) да настане 
крвната група А на белата раса која се ширела до со Јапонија- денес таму е 38%. 

Ова говори, Атлантида со цивилизација на белата раса не можела да биде во Атла-
нтикот туку таа била само приказната која се однесувала за Левантот каде Белците 
имале своја цивилизација со градежи, писменост итн. Така Белците за ваквите по-

топи си имале свои приказни кај Сумерите и источно-секаде каде што тие стигнале. 
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Бидејќи кај Гибралтар има праг кој не дозволува да навлезе флора и фауна 
во Средоземно Море, живиот свет во Средоземно Море бил од водотечението по 

кои се движеле јагулите.Па тоа било од истекувањето на Црното Море сосе Европа. 
Бидејќи Левантот бил во Источното Средоземје, најразвиена цивилизација 

имало во Крит со Месопотамија и Египет. Нивни традиции ги има во Кина, Јапо-

нија а и Америка кај белите Индијанци со египетски хиериглифи, балзамирање итн. 

Моја 88- ма објавена книга со 132 страни, која на мојата вебстрана е 63-та. 

ВАТИКАН ПРОТИВ НАШЕТО ПРАВОСЛАВИЕ БЕЗ ПРЕКИН Е ОД 1071 ГОДИНА- КАТОЛИЧКА ВИЕНА СО 
РИМ ЈА СОЗДАЛЕ АЛБАНИЈА. ТОЈ СЕГА СЕ БОРИ ЗА ВЕЛИКА ИСЛАМСКА АЛБАНИЈА. СЛЕДИ ПАПАТА 
МУ ЈА БАКНАЛ РАКАТА НА ВОДАЧОТ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА- ТОЈ СО ЕМИСАРИТЕ ОД ЕВРОПА И 
НАТО ПРАВОСЛАВНО ИСТРЕБУВА 
Од самиот свој почеток Ватикан бил во судир со Цариград. Како прв ватикански злостор било создавањето 
на Мухамед...Исламот продрел во Персија, која се шири на запад. Се појавувиле Османите, кои биле само 
исламизирани Македонци- тие биле Комнени. Католички сојузници биле Османите- во исто време, 1071 
година, тн..Византија води двоен фронт и тоа на исток со Османите-на запад со Католиците.Токму и затоа 
последниот премиер на Цариград Нотарис изјавил, порадо ќе ставам фес на главата отколку митра. Со 
наводот се потврдува, тн.Византијци го мразеле катлолицизмот.Дури на мангупски начин Цариград 
постанал унијатски. Него го проколнала Русија- таа Цариград не го бранела. Како последен православен 
војсководец бил Ѓорѓи Кастриот=тн.Скендер-бег, кој според Ф.Пуквил бил Македонец. Ѓорѓи велел, подобро 
да се борам против папата отколку султанот- папите соработивале со султаните, а против православните. 
Тоа останало и со создавањето на Арбанија, р=л со домородци Тоски=Шкиптари и Геги Азијати. Неа ја 
создале само Италија и Австрија творци на шкиптарскиот јазик и школи.Албаците како едно 
Муслимани=Турци биле во служба на папата. Па папата мора да биде масон, и да се бори за 
глобализацијата, во која нема место само за православните. Следи папата нив да ги прогласува за 
умноболни, а во Европа се говори, таа била позагрозена од православието отколку исламот. Во Европа 
Грција, Бугарија, Романија... си ги менале своите календари, на тапет останале уште Русија, Србија и 
Р.Македнија. За да се види, кој владее со папите, на 07.10.2015 беше објавена слика, и со која мора да се 
постави прашање зошто папата Франциско со љубов му ја бакнал 2014 искрварената рака на Дејвид 
Роквелер-тој бил со Џон Ротшилд и Хенри Кисинџер, врска со илуминатите, глобализатори сите само со 
крвави свои раци и души,монструми на човештвото,со нивното сомонструче Сорос кој никогаш немал 
ништо човешко. Па тие се борат за 100% вештачката држава Елада и 100% злостирнички дворасниот- 
двоконтинтален тн.народ Албанци со мнозинството Черкези и Татари, братски народи на Хазарите, а 
хазарските Евреи се наведените лица. Тие ќе ја остварат целта Велика Албанија,да изчезни името 
македонско и се македонско, а и во полза на циганската гнасна Елада со бузуки. 

БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ НИКОГАШ НЕ ИЗЧЕЗНАЛЕ, МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ- ПОВИК 
ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА И ВЛАДАТА НА Р.МАКЕДОНИЈА ДА СЕ ПРЕКИНАТ СЕКАКВИТЕ 
РАЗГОВОРИ ЗА БИЛО ШТО МАКЕДОНСКО... САМО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ НА СВОЕТО- МАКЕДОНСКОТО 
Во историјата се говори, постоела античка Македонија, со чии завојувања Македонците дошле и во 
Индија... На кој јазик говореле античките Македонци на таков говорела и Клеопатра- последната египетска 
кралица. Нејзиниот јазик се најдувал на Каменот Розета, кој го одгонетнале македонските автори во 21 век 
со битолски говор. Па каков јазик бил тој: Русинот Г.Гриневич запишал, исто знаци со исти значења се 
најдувале во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет. Што ова говори ? Русите, 
Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист народ со еден те ист јазик. Па на кој 
јазик говореле Македонците ? Еве што пиши Јустин: Македонците биле Пелазги. Според Херодот, Тукидид, 
Платон..., Еладците говореле варварски=пелазгиски јазик. На варварски јазик се говорело во Панонија во 5 
век (Приск) кога уште немало тн.историски Словени. Теофилакт Охридски пиши за Македонија, а 
Македонците биле варвари, говореле варварски, името Кичево било на варварски. Следи Словени никогаш 
и немало- за нив нема ниеден материјален доказ: растение, животно и било што друго донесено северно 
од реката Дунав. Секој оној кој пронајде било што словенско, итно да добие Нобелова награда и било која 
друга. За јазикот на Македонците се докажува со Македонците во Пакистан- тие до денес имаат исти 
зборови, а и традиции...  
Пак, тн.старо-грчки јазик коине бил само Александријски Птоломејов јазик, кој го познавал Апостол Павле, 
но никако службениот јазик во Атина јонски, кој бил варварски=пелазгиски јазик. На јонски со знаци од 
Милет пишеле Херодот, Тукидид. Платон... Тој бил и службен јазик на македонскиот кралски двор на Филип 
Македонски. На него пишел и Аријан... Овој го познавал коине и латински јазик. Први службени јазици во 
Елада биле само коине. Со Баварците службен бил и германскиот- дополнително и францускиот. Од коине 
со реформа Кораис создал еладски јазик. Бидејќи Цариградската патријашија го признавала само коине, 
еладскиот станал службен само од 1868 година. Значи, Еладците биле само нов народ од нова држава со 
нов јазик. 
Авторите многу убаво пишат, Источното Римско Царство било возобновено македонско царство. Во него 
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имало македонска династија. Таа ги задолжила Македонците од Солун (Тесалоника=те[та=таа] Салоника) 
Константин и Методиј да извршат реформа на христијанскиот јазик коине (погрешно тн.старогрчки) во 
склавинскиот јазик, кој бил само варварски- тој се говорел во 5 век кога уште немало 
Склавини=тн.Словени, види Приск. Следи словенски народи било само лага. Склавинскиот јазик го 
разбирал Отон I (кај него бил Самуил со еден свој брат- непознат по име). Токму со преводот на Библијата 
на Методиј кралевите на Франките се устоличувале во Ремс. Се ова наведено говори, Македонците 
никогаш не изчезнале. Исто така, имало македонска ренесанса која била пренесена во Италија со мноштво 
македонски ракописи... Следи во Македонија имало Македонци. Таков биле Комнени (Ланге), а како Комнен 
се изјаснал и Мехмед II кој го освоил Цариград (Ланге). За други Македонци се чита кај Јозеф фон Хамер 
(1836), чија книга била прва во светот за Османовото Царство. Македонец бил и Ѓорѓи Кастриот 
(Ф.Пуквил...) Значи, Македонци имало во првиот и вториот милениум од новата ера. И затоа Македонците 
опстоиле дури и во 21 век. 
Од изложеното произлегува, итно да се прекинат преговорите за името македонско и се друго македонско. 
Бидејќи Р.Македонија има Претседател на државата, кој бил само со избори на народот, како и 
Претседател на Владата на Р.Македонија како член на мнозинската партија на изборите, тие двата се 
надлежни ова прашање да го покренат. Што ова говори, Европа и Светот се обврзани да докажат каква 
била таа космичка катастрофа која ги задесила само Македонците, а денес само тие да немаат 
национална држава од сите европски и САД државата, кои никогаш и не постеле. Нивните емисари се 
нафрлиле само врз македонскиот народ само тој да изчезни и тоа во полза на Елада чии Еладци во 19 
(Фалмерајер...) и 20 век (Силивестер 1904 година) говореле само словенски јазик. Пак, Албанците се само 
100% муслимански=турски колонисти и тоа претставени 90% Геги како Азијати (Татари, Черкези...) со 
кавказко бело капче (кече) и Тоски=Шкиптари со нов јазик само по укинување на Охридската 
архиепископија- 1767 година, под која била 100% Арбанија (р=л). Според Густав Мајер, јазикот им содржел 
грчки, романски, словенски и татаро-турски зборови. Прва школа на тој јазик ја основале Италија и Австрија 
во 1924 година, а Албанците ги обединал само масонот и католикот Тито и тоа само во СФРЈ- денес 
јужните Тоски за северните Геги говорат само за Дивјаци. 

Tito Belicanec Ристо, накусо: сите т.н. Слевени се Македонци! 

Risto Ivanovski Историски ниеден автор не познавал живисуштества Словени. Такви не познавал ниту Прокопиј (6 век). 
Тој говори само за Склавини, а склавина означувала област. Значи, не Словени туку само Обласници. Област на 
персиски била сатрапија, на латински провинција и на коине тема. Бидејќи немало сатрапски, провинциски и тeматски 
народи, не можело и не смеело да има склавински народи. Следи само склавински=тн.словенски. 

БИДЕЈЌИ МАНУ НЕ ГИ ПРИФАЌА-Л ПЕТАР ПОПОВСКИ, РИСТО ИВАНОВСКИ, ТОМЕ БОШЕВСКИ, 
АРИСТОТЕЛ ТЕНТОВ И ДРУГИ МАКЕДОНСКИ АВТОРИ, КОИ ПИШАТ ДЕКА МАКЕДЕНЦИТЕ БИЛЕ САМО 
ДОМОРОДЦИ ВО МАКЕДОНИЈА, МАНУ ЈАВНО ТРЕБА ДА ИМ СЕ ИЗВИНИ НА МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ 
На Ристо Ивановски во македонски гласила (Дело, Вечер, Пулс, Македонско време, Македонско сонце и 
Македонска фаланга) му било дозволено тој да објавува со биолошки методи дека имало само генетско- 
географска оддалелеченост од југ кон север, а преселбите биле вршени само со балкански домашни 
животни. Бидејќи европските домашни животни 100% биле само балкански, Европјаните биле 100% само 
со балканско- малоазиско потекло. Ова се потврдува и со доказот што чартер летовите биле само во 20 
век- дотогаш пресебите биле само со говеда, што останало се до денес. Се заклучува, Словените останале 
најголема лага, а за нивните преселби нема ниеден материјален доказ. Ваква историја останало само дело 
на берлинско- виенската школа. Следи секој оној кој пронајде било каков доказ/наод за словенски преселби 
преку Дунав на Балканот е само за итна Нобелова или друга награда.  
Според МАНУ Ристо Ивановски бил грешник, затоашто тој напишал книга под реден број 2 за Ѓорѓи 
Кастриот= тн.Скендербег, со наслов: „Нов Александар Македонски“, и тоа две изданија: прво во март 2001 
година и второ во јуни 2003 година. Со ова тој бил втор Македонец кој по великанот Григор Прличев 
напишал книга за Ѓорѓија. Со тоа што тој тоа го направил, може да биде само за пофалба- Ристо Ивановски 
е првиот македонски автор кој напишал книга за животот на Ѓорѓија и неговите дела, трудејќи се да ги 
објасни фалсификатите на католикот Марин Барлети. Тој со тоа не бил задоволен, објавил по реден број 
26 и втора книга „Македонецот Георг Кастриотис= тн.Скендербег“- април 2008 година. 
Бидејќи со промената на уредникот на Македонско сонце нему не му беше дозволено тој повеќе да 
објавува свои написи, во него пишеше почитуваниот Петар Поповски. Посебно беа написите за нашиот 
великан Ѓорѓи Кастриот. На мое изненадвање, мои пријатели ми велеа, мене ме споменувал „Дневник“ 
заедно со Петар Поповски, двата нападнати од во МАНУ. Јас не можев да сфатам- јас со МАНУ немав 
ништо заедничко. Еден ден во позајменото Македонско сонце видов што пиши Петар Поповски. Кога 
прочитав, се изнанадив: Петар Поповски и Ристо Ивановски биле „лаици“ затоашто тие напишале, Ѓорѓи 
бил Македонец. При тоа ниеден академик од тоа не се оградил. Па само ние двата пишевме за него, а во 
2005 година МАНУ со Институтот за национална историја одржувале за Ѓорѓија собир- сретнување со 
албанскии академици и историчари од Р.Македонија, Шкиптарија и Косово. Иако само двајцата за Ѓорѓија 
пишеле, тие не биле повикани, и ним не им било дозволено тие да говорат- Ѓорѓи бил Македонец. Следи 
двата биле грешници, затоашто тие се осмелиле да пишат, Ѓорѓија бил Македонец. Ако се земе во предвид 
дека за Црногорците тој бил Црногорец, за Србите Србин,. Бугарите Бугарин, Еладците Еладец и за 
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Албанците Албанец, а не само Македонец- иако Македонија е меѓу нивните држави, двата автори не биле 
и не се грешници, туку грешници биле и останале МАНУ со своите академици, како и историчарите од 
Институтот за национална историја- нивни член Албанец со македонски средства печатена негова книга за 
Скендербег, во која стои, тој бил само Албанец, а никако Словен- ох тие мајмунски Словении ! Било како 
било почитуваниот Петар Поповски во МНТ, на 19.април 2006 година, го промовира своето капитално дело 
„Георгија Кастриот- Искендер Крал на Епир и Македонија и Втор Александар Македонски“. За неговото 
дело овде посебно би го истакнал вториот дел на книгата, од 813 до 981 страна, Глава седма, „Народното 
творештво за Георгија Кастриот- Искендер“, кое 100% е исклучиво на нашиот македонски јазик. Што ова 
говори ? Тој бил само Македонец, со мајчин и татков јазик македонски, а МАНУ-вците него го прогласиле 
само за Албанец. Меѓутоа, најбитно е што само тие двајца македонски автори, после Григор Прличев, 
имале дело за Ѓорѓија. Токму и затоа за Ѓорѓија МАНУ-вците останале само „лаици“. 
Академикот Томе Бошевски и професорот Аристотел Тентов го отгонетнале текстот со битолски говор од 
21 век Каменот Розета во Египет- наследство на Македонците. Нивното читање Русија им го прифатила, но 
не МАНУ- дури еден академик во јавни гласила произволно одгонетнувањето го оспорувал. Па се 
продолжило со одгонетнување на други натписи во Египет итн. Меѓутоа, најбитно е што Аристотел Тентов 
отворил школа за да се читаат знаците, која ќе остави свое наследство млади генерации да го знаат тоа 
древно македонско писмо. Секокао, школата е Тентова, но не МАНУ- ва. 
Да се наведат само уште некои: проф. Ташко Белчев (покоен), Васил Илов, Душко Алексовски, Одисеј 
Белчевски итн. 
Следи МАНУ за своите гревови јавно ќе мора на сите да им се извини, и конечно со нив да прекини- еднаш 
на грешниците ќе мора да им дојде крајот. (Следат расправите, кои во потполност ги пренесувам, Р.И.) 

Voislav Ddimi ... МАНУ има Квазинаучен состав од НЕМАКЕДОНЦИ ИЛИ ОДРОДЕНИ ОД РОДОТ СВОЈ, КОИ ШТО 
МЕСТО ДА РАБОТААТ ПРОФЕСИОНАЛНО, ДА ИСТРАЖУВААТ И ДА ТВОРАТ, ТИЕ ПРЕПИШУВААТ И ПРОПАГИРААТ 
АНТИМАКЕДОНСКИ ИНТЕРЕСИ ЗА РАЗНЕБИТУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ И МАКЕДОНИЈА!!!,... НИВНО "НАУЧНО" 
ДЕЛО ПРВАТА (НЕ)МАКЕДОНСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА!!!,... СЕКАКО ДЕКА ИМА И ИСКЛУЧОЦИ, РЕСПЕКТ ЗА НИВ!!!,... ... 
... 
... Г-дине Risto Ivanovski , респект и за Вас и научните работници и дејци кои што Вие ги спомнавте, а и за многу, многу 
други неспомнати коишто се МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ И КОИ РАБОТЕЛЕ И РАБОТААТ ЗА МАКЕДОНСКА 
МАКЕДОНИЈА!!!,... ... ... 

Petar Petrov Тие “академици“ во МАНУ не разбрале дека Југославија не постои повеќе и нема што да чекаат некој 
одозгора да им каже како да мислат! 
А бидејќи не можат со своја глава и разум да размислуваат, бидејќи рабготат на ШТЕТА на МАКЕДОНИЈА и 
МАКЕДОНСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ, треба час поскоро да ги исфрлиме од МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА 
НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ! 
Да им се остави само минимална пензија, ниту денар повеќе! 
Зошто ние треба да спонзорираме една група квислинзи, паразити, од кои имаме само штета? 

Tito Ilija Belicanec А Вие да му се извините намакедонскиот народ за Вашите ненаучни трудови! Придонесовте да се 
засили негацијата на македонската нација.  
Која научна инстуција во светот ве признала, освен националфашистичкиот режим на Груевски! Му дадовте квазинаучна 
подршка за атиквизација на македонската историја и за бришењето на словенските корери на македонската нација.  
Ваши подржувачи се Миленко, Јади бурек и други комедијати! 

Stevan Tramburovski Stariji Bravo Risto. Ubavo rečeno. Se nadevam deka statiite napišani na FB ke im pomognat na nekoi 
zaspani Makedonci da se probudat, poglednat malku na okolu i kažat: dosta e jas sum samo Makedonec, si ja sakam svojata 
tatkovina Makedonija i ke se borat za nejzin opstanok, razvitok i podobar život. 

Tito Ilija Belicanec Вие сте срам за наједонската нака. Која научна институција во светот ги признала Вашите квазинаучни 
трудови. Со нив создавте основа за негација на маједонската нација и основа за атиквизација. 

Risto Ivanovski 22 мои книги се прифатени од Германската национална библиотека. Исто така, и од Баварската државна 
библиотека, како и Европската библиотека. Кај нив на мојата страна ќе се најдат македонски академици, писатели... 

 Stevan Tramburovski Stariji Blagodaram Risto. Nekoi veke gi pročitav i mnogu sum zadovolen. 

Tito Ilija Belicanec Во библиотеките се депонираат сите изданија кои се евидентирани спиред меѓународната 
класификација и нумерација. Јас не спорам дека сте објавиле книги. Туку која научна институција ги прифатила Вашата и 
на спомнатите лица интероретации на историјата! 

Risto Ivanovski Во книгите се говори Склавините=Повеќебожци и Германците=Христијани итн. Вакви книги не смее да 
прифати берлинско- виенската школа со нејзините Германи и Словени. А колку книги од Македонските академици се 
прифатени од Германската национсална библиотека на германски и македонски јазик ? Ниедна. Нели ова е дoволно ?! 
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Risto Ivanovski Кој ги верификува книгите на МАНУ ? Сите оние кои Албанците ги сметат Илири, а како Албанци има 
Черкези и Татари. Густав Вајганд (1924) пиши, по Кримската војна меѓу Врање и Шар Планина биле населении 500.000 
Черкези и 100.000 Татари. Кон ова да се додаде и што пишат Ирби и Мекензи, како и Шових, вкупно околу еден милион 
Азијати. Од нив прво биле населени во Анадолија. Бидејќи тие убивале, краделе и многу се размножувале, Османите нив 
ги колонизирале меѓу Врање и Шар Планина. Тие денес се Геги како Албанци. Бидејјќи мојот напис беше за Ѓорѓи 
Кастриот, верифицираните македонски академинци Гегите кои се 90% Кастриот го направиле Татар или Черкез, но не и 
Македонец. Меѓутоа, Македонецот е од белата раса, а.Татарите и Черкезите биле Монголи. Во ниеден навод на ниеден 
верифициран и неверифициран труд на било кој автор тн.Скендербег никогаш не бил Монгол. Се говори за македонско 
наследство на неговото семејство, а негов мајчин и татков јазик бил само македонски- види го делот кај Петар Поповски, 
а шкиптарски јазик немало до 1767 година- академиците Ѓорѓи го направиле Албанец без да кажат, дали тој имал 
монголска брада со еден шилец како на прч или на белата раса- неговата брада била претставена со повеќе шилци на 
белата раса. Во Македонската енциклопедија никаде ги нема Азијатите, иако Гегите со Шкиптарите не општеле, не 
стапувале во бракови, меѓусебно не се разбирале како дворасни народи, а за ова никаде ништо да се наведе од 
верифицираната МАНУ чиј цел живот за мани на македонскиот народ му создаде многу мани од кои до денес нашиот 
народ само да се мани гла не може да крене од странски емисари со нивниот Рамковен договор, размени на македонски 
теритирии иако 100% Македонија била само македонска. Читањето на Каменот на Розета е верифицирано од Русија а 
МАНУ и се македонска е ништожна во однос на се руско. Читањето на Васил Илов е многу повеќе верифицирано отколку 
цела МАНУ. Душко Алексовски направил центар, признает во светот само не во нашава држава. Одисеј Белчевски е 
прифатен во светот и редовно држи предавање во Словенија за Хомеровиот јазик итн. Моето пишување беше со цел ние 
кои се бавиме со домородната историја да си ги кажеме своите маки. Меѓутоа, расправата се разводна. Токму и затоа 
молам на извинување на сите наведени лица кои овде ги наведив. Време е да прекинеме со трвење, затоашто сите 
наведени и ненаведени автори пишат она што тие го знаат. При тоа никој не наведува буреци, чуреци... туку само Ѓорѓи 
Кастриот, Камен Розета...ништо друго. 

Goce Dimitrijeski И тие славјаните имале софистициран глобален пизиционен систем и можеле да предвидат каде ќе 
бидат денешните граници , па скрос и направиле бајпас на бугарија(Тракија) на гајлада и исто на албанија ???? Многу 
културни окупатори ни се погодија разбрани .  
А македонците што живееле пред да дојдат некој си славјани, што се случи со нив ? волкот ги изеде ? 

Tito Ilija Belicanec Орце Димитриески не помагаат навреди , туку знаење и ум. А пред се научната вистина! Македонците 
кои биле пред да дојдат Словените се измешале со Словените! И не спорно дека и во нас има по некој ген, и тиа и од 
другите плрмиња и освојувачи во последниве 2000 години. 

 Dragan Stefanovski resavska skolo zaboravi ja ednas taa preselba toa doseluvanje. 

Goce Dimitrijeski Ок , ај ево ти нешто за докторат да се занимаваш во слободно време ? 
- зошто македонците и албанците не се измешале ? Зошто македонците и ромите што живееле преку 2500 години заедно 
не се измешале , пак се знаее кој си е Македонец кој Ром а кој албанец ? 
Зошто Авсрталиските Абориџини и англо-саксоните не се измешани ? зошто шкотите и ирците и индијците не се 
измешале, зошто се уште се знае кој е ирец а кој индиец ? 
зошто само македонците и некој си славјани успееале толку да се измешаат да не се знаее кој е кој ? 
Според кој процент годишно или на 100 години се меша популацијата со што се намалува процентот на мнозинството , 
како на пример колку беа американски индијанци во 1473 година кога го најдоја Колумбус полумртов во океанот и како тоа 
се случувало според тврдењето дека сме се измешале со славјаните?  
Во Австралија , абориџаните и англосаксоните колку што е олигледно има некаде 1% мешан брак. 
Сега од прилика ако за 400 години се меша популацијата само 1% , за да се измеша 50% потребни се 20,000 години . 
Објасниго феноменот со Македонците и славјаните и заслужуваш докторат и нобелова награда . 

Risto Ivanovski Секој оној кој пронајде материјален доказ за преселби на Словени преку Дунав на Балканот е за 
Нобеловка или некоја друга награда. Според Јустин, Македонците биле Пелазги, а за Херодот и Тукидид Елада била 
Пелазгија. Според Херодот, Тукидид, Платон, Еладците говореле варварски= пелазгиски, кој бил само склавински= 
тн.словенски јазик. Пак, тн.старогрчки (коине) бил само Александријски Птоломејов јазик, кој со Апостол Павле постанал 
христијански јазик. Па тој не го познавал службениот јазик во Атина (Х.Џ.Велс), а тој бил јонски со писмо од Милет, кој бил 
службен и кај Филип Македонски- тој бил пелазгиски. Според Фалмерајер (1830) и Силвестер (1904), во Елада немало 
Хелени со јазикот коине туку само Словени. Следи Кораис го реформирал коине и неговиот еладски јазик станал службен 
јазик само од 1868 година. И затоа Словените како посебни народи се најголема историска лага на берлинско- виенската 
школа. 

ПАПАТА, РОКВЕЛЕР, РОТШИЛД, КИСИНЏЕР И НИВНИТЕ БАНДИ ВО ВАТИКАН И САД СОСЕ ЕВРОПА ЈА 
РАСТУРИЈА СФРЈ; ПРЕДИЗВИКАЛЕ БРАТОУБИСТВЕНА ВОЈНА МЕЃУ СРБИТЕ (ПРАВОСЛАВНИ), 
ХРВАТИТЕ (КАТОЛИЦИ) И БОШЊАЦИТЕ (МУСЛИМАНИ); ВРЗ СРБИЈА ИЗВРШИЛЕ АГРЕСИЈА 
СОЗДАВАЈЌИ ГО ИСЛАМСКО= ТУРСКО КОСОВО ВОГЛАВНО ЗА АЗИЈАТИ- АЛБАНЦИ; ВРЗ 
Р.МАКЕДОНИЈА ИЗВРШИЈА АГРЕСИЈА САМО ВО ПОЛЗА НА АЛБАНЦИТЕ 90% ГЕГИ АЗИЈАТИ СО ШТО 
МАКЕДОНЦИТЕ ЕДИНСТВЕНИ ВО СВЕТОТ ОСТАНАЛЕ БЕЗ СВОЈА НАЦИОНАЛНА ДРЖАВА; НИВНАТА 
АГРЕСИЈА ПРОДОЛЖУВА И ДО ДЕН-ДЕНЕС ОД САД И ЕВРОПА СО СВОЈАТА ВОЕНА ПРОФИТНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА НАТО СЕ САМО СО ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ ДА ИЗЧЕЗНЕ СЕ МАКЕДОНСКО 
Сведоци сме како Полјак католик се назначува за папа, кој останал најголем непријател на православна 
Русија, која Ватикан сакал да ја уништи за време на Напалеон Бонапарта, Октомвриската револуција, 
Хитлерова Германија... Па од самиот свој почеток Ротшилд бил носител на војните на Напалеон 
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Бонапарта, што продолжило се до ден-денешен. Тие на тоа не останале, тие крваво ја распаднале СФРЈ. А 
папите велеле: Православните и Католиците не смееле да живеат заедно- тие биле одвоени. Меѓутоа, тие 
никаде нешто такво не кажале за Католиците и Протестантите, со што се потврдува, Ватикан останал 
најголем непријател на православието од 1071 година. Негов сојузник останал Исламот со кого договорно 
го нападнале Источното Римско Царство со кое владеела Македонската династија, чија била Јужна 
Италија, зарадишто бил и судирот меѓу Рим и Цариград. Следи Ватикан Цариград да го направи унијатски, 
кој како таков Русија го проколнала, и затоа таа него и не го бранела. Православниот центар Цариград 
постанал муслимански= турски, чиј единствен православна наследничка останала Русија. Нејзиното 
царство продолжило со СССР, која се распаднала, и со војна во Украина која е во борба против руското 
православие. 
СФРЈ ја водел масон и католик Ј.Б.Тито, кој ги обединал Гегите и Шкиптарите со шкиптарскиот јазик кој бил 
и монголски. Иако таквиот јазик бил и монголски Гегите до денес не го разбираат. Со ова се потврдува, 
мнозинството Геги и малцинството Шкиптари се два посебни народи со одвоено континтално потекло, а и 
расно- монголско. Ова се потврдува со доказот што Гегите воглавно се Азијати составени од Черкези и 
Татари, протерани од руските простори во 19 век. Токму и заради ова Гегите ги мразат Русите. Ова добро 
му дојде на САД со своите Дејвид Роквелер, кој живеел на сметка со туѓа заменета крв на млади чеда, чии 
срца го одржувале во живот. Негов соборец за крволочните војни бил Џон Ротшилд и нивни соработник 
Хенри Кисинџер, а и други крвници само за профит- без трошка човечка совест. Ова се виде со 
православното Косово во полза на 100% колонисти Албанци, здружени верски со шкиптарски јазик кој 
останал злосторнички и за самите Арбани= Тоски 100% под Охридската архиепископија. Бидејќи тие не 
само да си ја менале својата вера, по 1767 година го менале и својот јазик, кој денес го шират вон 
тн.словенска Арбанија (р=л), како доказ, тој народ останал без достојство и гордост здружен со Гегите 
Азијати. Па 100% нивни имоти се грабнати оплачкани православни, како што се и на исламските верски 
обејект, врз православни објекти... Опишувајќи ја ваквата состојба, со векови ваквите ѕверови и ден- денес 
харат врз нашиот македонски народ, кој воглавно е православен. Бидејќи нашиот народ е таков, и братски 
со јазик, православен и со православен календар со Русите и Србите, чии руски и српски јазици се 
православни падежни јазици на Кирил Солунски, а не народни безпадежни, наведените бандити со своите 
држави и НАТО нас сакаат да не бришат, што започнало со тоа што тие бандити нас не поставија во Рамка 
од не ние да не излеземе, а дури во Пржино не до испржија, само во полза на Албанци чии типови до денес 
се монголски: со ДНК блискос со на Кавказ..., со повисок удел на монголската крвна група В, како и 
мешаната АВ на Белци (А) и на Монголи (В). Следи нас ни е потребно единство не сама македонско, туку и 
православно со нашите браќа, и наследникот на Охридската архиепископија Киевска Русија- денешна 
Московска Русија. Ќе мора да следи наше обединување не со рускиот или српскиот јазик туку само со 
јазикот на Кирил Солунски, а ние во Европа сме најброен тн.словенски народ од 350 милиони заедно со 
Католици итн. 

Petar Petrov И каде најде толку Срби бе Ристо?  
Во средниот век Србите беа класа крепосни селани, а не народ! 
А и на Косово повторно Срби??? 
Од каде, кога се знае дека Косово е Северна Македонија еден дел, а дел е Источна Црна Гора исто така. И ако од некаде 
дошле некои Срби, тогаш до Ниш, односно да каде што има падежи! 
Самиот Ниш воопшто нема српски карактеристики, барем немал порано. 
Бегалците од Македонија под Отоманската Империја создале едно кнежевство на најсеверниот дел од Отоманската 
Империја а населението си се нарекувало Срби, нормално, тие тоа одсекогаш биле. Крепосни селани според 
средновековните поделби на класи на поданиците на монарсите! 
Петар Ичко се обидуваше да ги заштити интересите на православното население и така создаде идеја за држава, ама не 
и посебен народ! 
Се додека отоманската администрација не ја укина Охридската Архиепископија сите православни поданици на 
Отоманската Империја на европска територија, што беа вон јурисдикцијата на Цариградската патријаршија и Трновската 
Црква се нарекуваа МАКЕДОНЦИ, односно по тогашниот изговор МАКЕДОЊАНИ !!! 

Risto Ivanovski Јазикот на Вук Караџиќ бил од црковно словенски, а тој како таков бил падежен јазик. Мојот напис се 
однесува само за 20 и 21 век, а никако пред СФР Југославија. 

 Petar Petrov Ве почитувам и редовно ве читам, затоа и коментирам. 
Сите тие што говорат со падежи се ИЛИРИ. Воопшто, Наполеон со своето револуционерно царство сакал многу работи 
да доведе во ред, па затоа бил многу популарен и кај крепосните селани па дури и кај благородниците. Сите тие краишта 
ги именувал како неговите идни ИЛИРСКИ ПРОВИНЦИИ, се разбира одкако би ја разгромил ОТОМАНСКАТА 
ИМПЕРИЈА.  
За жал Британците повторно се вмешуваат и ја одбрануваат ОТОМАНСКАТА ИМПЕРИЈА.  
Останатите царства, како Австрија (наследник на титулата СВЕТО РИМСКО ЦАРСТВО) се обиде да ги ублажи 
последиците од наполеоновите ветувања за ЕДНАКВОСТ - СЛОБОДА - БРАТСТВО, па на падежно-говоречкото 
население на северо-западниот Балкан му нудат автономии, а сите тие територии ги именуваат како ЈУГОСЛАВИЈА, 
формираат дури и ЈУГОСЛАВЕНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ во ЗАГРЕБ, се разбира. 

Risto Ivanovski Во тестаментот на Дубровчаниот Петар Стојанович од 1598 година на латиница ги немало 
падежите (6) и тн.Вукови гласови/знаци сосе ј. Ова говори, во Херцеговина немало падежи (6). Народот на Балканот и 
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Русија... говорел само со ва- на- та, види цитат кај Олга Луковиќ- Пјановиќ. Па падежите биле само од црковно- 
словенскиот јазик (6) кој со Караџиќ станал српски во Виена и тоа само да се раскине народното ткиво. Тоа било само 
после создавањето на рускиот јазик за кого имало голема полемика. Токму со него најголем успех постигнал Пушкин. Со 
тоа Ватикан со својата Виена успеал- го раскинал православното ткиво. Ова е повод, денес да има меѓусебни раздори, 
што е спротивно на Германците- тие иако меѓусебно не се разбираат, тие со јазикот на протестантскиот јазик на Лутер се 
обединале а има-ло Гермаци католици. Напротив, ние се разбираме, јазично не се обединавме туку раздвоивме- за 
обединување никогаш не е доцна. 

Voislav Ddimi ... Се' ПОТЕКНУВА од МАКЕДОНСКИОТ ПОЛУОСТРОВ, ОД МАКЕДОНИЈА, ОД МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, 
ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И КУЛТУРА!!!,... ... ... 

Tito Ilija Belicanec Дали Русите и Србите се словени? Не сте јасен? 

Risto Ivanovski Русите до 860 година не биле Словени. Бидејќи тие пишеле само со рецки тие биле само роцки (роски) 
народ. Ова го потврдиле Солунските Браќа, кои биле во тајна мисија во Русија да го шират христијанството. Тие тогаш 
виделе преведени делови од Библијата и пишани со рецки. Тогаш Русите го примиле коинското (тн.старо-грчко) слово. За 
првпат Русите се изјаснале за Словени само во 860 година, што го соопштил само цариградскиот патријарх Фотиј. 
Бидејќи Русите се до 860 година никогаш не биле Словени- според Слово, Логос= Реч= Слово, а имало и Божјо Слово- 
руските автори Острогорски, Оболенски...се препишуваат од Нестор (11- 12 век) и се од Фотиј, само не реченицата дека 
тие тек тогаш се изјасниле за Словени. Токму и затоа се разбираат тн.Словени (Склавини= Обласници) и Словени според 
Слово. Токму за Словени според слово пишат мноштво автори. Пак, бидејќи Антите и Венетите биле со балканско- 
малоазиско потекло тие не можеле да бидат тн.Словени. Во прилог е тоа што берлинско- виенската школа Венетите не ги 
признава-ла за Словени (според мене тн.Словени). За пример е Venetia со своите Венецијанци. Бидејќи ваква била 
состојба, јас објавив книга „Русите не биле Словени“. На ова не се огласи Руската амбасада, што ми беше јасно и пред 
тоа. Тогаш напишав следна книга „Србите не биле Словени...“, дополнувајќи ја претходната дека Русите се 
фалсификатори. Втора книга ја побара Српската амбасада... 

Tito Ilija Belicanec Не е чудо што Ви ги побарала Вашите книги! 

Risto Ivanovski Фотиј останала смрт за пансловенството на Русите а Бонифациј (8 век) смрт за пангерманизмот. 
Мноштво книги за Германците како одродени Склавини= Повеќебожци се прифатени. А дали некој од Р.Македонија тоа ќе 
го прифати тоа и не е битно. 

Tito Ilija Belicanec Не ми одговоривте за Србите! Најмалку 1500 километри се јужно ид Русите. 

Risto Ivanovski Србите биле Трибали...Траки. Ова се гледа од сите тн.византиски извори. Изворите се најдуваат во 
мојата книга за Србите не биле Словени туку Трибали Траки, како и за Русите на www.brigien.com 

Tito Ilija Belicanec Од руската енциклопедија и ид српската и русите и србите се словени. 

Risto Ivanovski Види Фотиј (860). Со биолошки методи има ДНК генетско- географска оддалеченост од југ кон север- 
никако обратно. Домашните животни во Русија биле само балкански. Херодот (5 век п.н.е.) пиши за северно од Дунав како 
ненаселени простори. А царот Адријан (2 век н.е.), кој бил во македонската легија, во меомоарите говори, северно од 
Дунав биле пусти простори... До денес во Русија нема лоза. Следи Русија се уште не била донаселена со растенија од 
Балканот... 

БИДЕЈЌИ ОКТОНОС НА НИЕДЕН ЈАЗИК НЕ ОЗНАЧУВАЛ НИТУ ОЗНАЧУВА НИКАКО НЕ ЌЕ ОЗНАЧУВА 
УБИЕЦ, ВАСИЛИЈ II МАКЕДОНСКИ БИЛ САМО ОКО ОКАТИ- ОКО ОКАТУВАЧ (ВАДАЧ- ОСЛЕПУВАЧ...) 

Редовно учиме- така на учат, Василиј II бил Грк, и тој како таков бил убиец на не-Грците. Всушност, тој бил 
само Македонски, член на македонската династија, која го водела православното царство, непријтелско на 
она католичкото.Ова било повод, кога Василиј II Македонски бил во судири со Истокот, синовите на Никола, 
православниот намесник поставен од македонската династија да се подигнат, тие да се осамостојат, и така 
да си создадат свое кралство и царство. Бидејќи врз православието бил надлежен само цариградскиот цар, 
се вмешал ненадлежниот папа од Ватикан, а македонската династија ја владеела Јужна Италија до 1071 г. 

На Василиј II Македонски, еден од најуспешните македонски цара, народен јазик бил само еден варварски= 
пелазгиски= тн.словенски јазик а службен само христијанскиот Александријски Птоломејов јазик коине,кој го 
познавал Апосток Павле- тој не го познавал атинскиот службен јонски јазик, службен и во царскиот двор на 
Филип Македонски. Ова било повод, женски род да завршува само на нашиот јазик,но не и на коине: Ирена, 
Теофана...Ана Комнена: берлинско- виенската школа последното а го пиши како е.Па следат фалсификати. 

По завршувањето на судирите на Истокот, Василиј II Македонски му се повратил на унијатот- Самуил кој му 
бил соработник на папата, чии борци биле богомилите, тогашни крвни непријатели на христијаните.Па иако 



 85 

папата нив ги уништувал низ Европа, нему ваквите неверници добре му дошле, тој да го уништи она друго 
христијанско царство, за католиците православните неверници, процес кој до денес се уште не дозавршил. 

Василиј I Македонски, основач на Македонската династија, крваво ги уништувал Павлиевци, кои биле само 
претходници на богомилите, што се гледа од истребувањето на нивните водачи. Па берлинско- виенската 
школа овде не говори за октонос бил убиец. Исто така, Василиј II Македонски на руските војници само како 
повеќебожци- неверници наредувал да им ги вадат очите. И овде ниеден автор не навел, тој октонос бил 
убиец- тој останал само око окати, око вади, око слепи. Па се доаѓа до Водоча, Слепче итн. итн. Токму и 
затоа како што ова не важело за наведените случаји, истото било и со унијатот- Самуил, кој за Цариград 
бил само неверник, како што биле богомилите неверници кои Ватикан ги истребувал низ целата Европа. 

СПОРЕД ХЕРОДОТ, ИМИЊАТА НА ПЕРСИЈЦИТЕ, ЈОНЦИТЕ И ДОРЦИТЕ ЗАВРШУВАЛЕ СО ОС- КАКО 
ВО БРИГИЈА=БРЗЈАКИЈА ОКТОНОС: ОКТО- ОКТОНО- ОКТОНОС, ДУКОС + КИ = ДУКОСКИ А БЕЗ В 

Овој напис е само дополна на претходниот за да се дообјасни поимот окто=окото да се окати- извади како 
јатката на орев од лушпата која се вика и галка, која плива како галка до галика со галии... Според Роберт 
Гревс, келтската писменост била фригиска=бригиска, а од Бриг божица Бригита, Бриг=Бриж, Фриг=Фриж= 
Фриз=Фризија чие говедо било бригиско=брзјачко со кратки рогови, кои биле симбол на Викинзите.  Па се 
ова говори, белата раса била еден те ист народ со пелазгиски= тн.словенски јазик. Дури со иста митолошка 
основа и со Персеј... до Персија. Херодот пиши, имињата на Персијците, Јонците и Дорците завршуваат на 
с, што останало дури во Демир Хисар- битолски. Демирхисарци говорат, пармакоско=пармакос ко, кочоско= 
кочос ко- завршница. Тн.византиско презиме Дукас во с.Бабино Дукоски=дукос ки; Хелиос=Илиос-илиоско. 

ИТНО ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА „БУТЕЛИЈАНСКАТА ПАЛАТА“ ВО БИТОЛА                                                                                         
 

Мавро Орбини (1601 година) ја наведува „Бутелијанска палата“, која била само дворец или палата во 
Битола на Гаврило Радомир, Самуилов син, убиен веќе 1015. година. Таа била кај Германските гробишта. 
Токму таа после тврдината во Охрид, позната како на Цар Самуил, била и останала најбитна за нашиот 
македонски народ.  
Името Бутели=Бители=Битола произлегувало од Водолија= Видолија= Битолија- Битола била под вода. 
Ова се гледа и на сликата од 1840 година што деновиве ја видовме токму на ФБ-хот. На сликата се 
гледаше езеро меѓу Саат- Кулата и наспроти него Џамијата. Со ова се потврдува, Битола била претставена 
само со островца на кои се преминувале со драги- според драга=стап, а со драги се правеле мостови. 
Следи името Драгор било без никаква врска со било какви словенски племиња Драговити дојдени северно 
од реката Дунав. Според Херодот, Мемоарите на Царот Адријан и Прокопиј, според Прокоп=про коп, 
северните простори на Дунев не биле населени. 
Во извештаите се говори, како Турците дошле во Битола. Бидејќи Битолчани се бореле, Турците ги рушела 
манастирите и црквите, и затоа во Битола 100% сите тие биле уништени. Ова било спротивно на Охрид, 
Прилеп..., каде капиите биле отворени, и затоа само во Битола до 1830 година немало никаква црква. Прва 
била Св. Димитрија, чие градење го попречувале Арнаутите. 
Да не се изуми, Турците по пајките по водотеченијата ги трагале манастирите и црквите, кои ги рушеле, а 
калуѓерите ги врзувале во пранги итн. Следи и името Курдерес=к ур дерес: како (ко-к) ур-а дерес=дереш, 
чија вода како на уриш се уривала и се пред себе дерела. Следи во Пелагонија имало и град Дерион= 
дери он. 

Vladimir Bitola Edward Lear, Битола 1848 година во маслена техника изработена од претходен цртеж од истата локација. 

Zlatko Kuzmanoski “Бут“, “Бит“ значи “куќа“. “Ил“ значи “Бог“. Или во “превод“ Битола значи “Божја куќа“. Истоветно е 
името со Библиското место Бетил (Ветил според “грчко“ читање). И Битинија спаѓа во именки произлезени од зборот “бит“ 
(би рекол и “битие“). Денес во нашиот јазик се останати зборовите БУТик (продавница за облека - модна куќа) и БУТка 
(трафика). И Витлеем (Бетлехем) го содржи истиот збор, а во превод значи : “Куќа на лебот“. И формата на буквата Б (В) 
произлегува од првата буква на зборот Бут (Бет, бит) и претставува сликовит шематски приказ на објектот куќа. А да и 
зборот оБИТел произлегува од тоа зборче и значи семејство, односно “припадници на една иста куќа“ 

ЕВРОПА И САД СО СВОЈАТА НАТО НЕ ГИ САКААТ МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ И РУСИТЕ, ШТО НЕ ВАЖИ 
ЗА ЕЛАДЦИТЕ СО 1.221.849 АЗИЈАТИ- 1923 ГОД., БУГАРИТЕ И АЛБАНЦИТЕ СО МНОЗИНСТВО АЗИЈАТИ 
(ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) ОКОЛУ ЕДЕН МИЛИОН КОЛОНИЗИРАНИ САМО МЕЃУ ВРАЊЕ И ШАР ПЛАНИНА 

Со распадот на СФР Југославија Р.Македонија се осамостои. Во неа владееле мноштво партии. Меѓутоа, 
до денес Р.Македонија се уште не е примена во Европската унија ниту НАТО, затоашто Р.Македонија со 
својот посебен македонски народ е братски со српскиот и рускиот народ, не само по јазик туку и по верата- 
православна со православен каленадар,што повеќе не важи за Бугарите кои се примени во Европа и НАТО 
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само во борба против Македонците и Србите, никогаш против Албанците и Еладците. Еладците протерале 
Македонци од свои огништа на чии живееле отсекогаш со Хомеров јазик потврдено од еладскиот лингвист 
Чулкас (1907 година). На нивните простори биле колонизирани Азијати (Кавказци...) со турски јазик. Тие на  
број 538.595, а вкупно во Елада 1.221.849 лица, и тоа од по 1923 година. Геноцидот врз Македонците до 
денес се уште не е дозавршен, зашто на ниеден еладски злочинец во заедница со Европа  и САД не му е 
судено. Тоа не било доволно, тој македонски род бил бомбардиран со непал бомби, со значење непал= не 
пали, туку само гори. Следи нашиот народ таму САД-чани и Европјани го печеле, зашто ниеден до денес 
не е доведен пред суд како злочинец на 20 век. Дури Албанците со мнозинство Геги (90%) и малцинство 
Тоски (10%). Бидејќи Арбанија (р=л) немала доволен број на жени за во нив да зачне плодот, тој да си го 
одживее својот ембрионален развиток до породот, а потоа тој да биде доен и одгледан како здраво дете, 
жените биле само Азијатки. Следи во 19 век биле колонизирани само меѓу Врање и Шар Планина околу 
еден милион Азијати (Черкези и Татаро), што денес влаглавно се во Р.Македонија со потекло од јужна 
Србија, кои останале „чума“ на домородците и „краста“ на Православните. Само за нив врз Србија беше 
извршена инвазија и врз Р.Македонија агресија. Постанала центар на НАТО Амбасадата на САД со војна 
база во Косово, смрт за православниот српски и македонски народ, братски на рускиот и според календар. 
За злосторите кои се вршени со векови од Албанците на ниеден Албанец не му е судено, ниту во Србија и 
Македонија со НАТО војните во полза на Азијата (кавказко- црноморски) Албанци- Арнаути сите Черкези и 
Татари, со кавказкото бело капче- кече, со монголски одлики и обичаи...За албанските злоостори со помош 
на НАТО им се суди само на Православни (Срби и Македонци) но не Албанец Монгол,на кого само поради 
неговото монголско потекло не смеело да му суди НАТО судот- Албанците биле само крвни непријатели на 
Русите кои Черкезите и Татарите ги протерале. Бидејќи тие многу убивале, краделе и се множеле, нас како 
чеис овде ни ги довеле Турците за нашиот православен род братски на рускиот да се доистреби. Тоа не 
било доволно, следи Пржино за Македонците да ги доиспржат, затоашто тие останале неизгорени од 
непалките.  

Што ова говори ? Европа и САД со нивната војна профитна организација ако не сака да не прими како што 
сме, и во Европа и НАТО такви да си останиме, нас не ни се потребни такви здруженија кои настојуваат нас 
да не нема дури во полза на еладски Азијати со турски јазик и Албанци со Азијати со турски јазик и Тоски со 
јазик во кого има 1/4 монголски зборови за монголизирање на Македонци со Хомеров јазик (Пасоф 1815 г.). 

Petar Petrov Ристо, со целосно почитување морам да искоментирам. 
Србите ги користеа Албанците за хомогенизирање и јакнење на српскиот национализам и фашизам во бившата 
федерација.  
Имаше планови за окупирање на Албанија, но српските генерали не само што ги одбија, туку и го ликвидираа главниот 
планер, Генерал Васко Карангелевски. Ликвидацијата беше организирана од страна на тогаш младиот капетан и 
командант во сенка на Траттата армиска област, Ратко Младиќ! 
Се додека Албанците правеа проблеми во екс федерацијата Србите се повеќе се хомогенизираа. “Илустрована 
Политика“ беше главниот српски магазин од каде што се ширеа пропагандите. 
Во Македонија Албанците правеа што сакаа, а за тоа не беа санкционирани од тогашното македонско србоманско 
раководство.  
Србите ја пуштија пропагандата за Скопје поделен град на лева и десна страна, албанска имакедонска, се со цел да 
Македонците си бидат мирни и да бараат спас од Србија.  
Во сите немири, македонската полиција го окупираше половина Косово, за Србија да го зачува. За тоа време Србите се 
однесуваа со Македонија како и сега, со презир и подценување.  
Македонците на Косово ги сметаа за Срби (православните) а мохамеданите за шиптари или најблаго кажано Горанци, 
како посебен народ, ама никако Македонци! 
Српската Православна Црква никогаш не ги почитуваше и сеуште не ги почитува Македонците, почнувајќи од 
Вранишковски, па се до забрана на влез на Македонците во некои цркви и манастири во Србија и Црна Гора поради 
неправиланото припаѓање кон Македонската Православна Црква, според нив илегална црква. 
Доколку навистина ни се браќа, немаше да не понижуваат, немаше да го изрезилат Манастирот Св. Прохор Пчињски и да 
ја уништат спомен собата на АСНОМ. 
За какво единство зборуваш воопшто, кога Србите веат знамиња на српската окупаторска армија на Зебрењак кај 
Куманово, на прославата на стогодишнината на кумановската битка !!! а ние ако отидеме со знамиња на Илинден на 
Манастирот Св. Прохор Пчињски добиваме ќотек од српската полиција, а Шешељ се резили дури и со една обична 
спомен плоча.  
И спомен плочата им пречи.  
Србите не сакаат да постои Македонија, да не постојат Македонци. 
Такви ли браќа најде кај Србите?!?!?! 
Признавањето на Македонската Православна Црква би се случило веднаш, доколку Србите тоа го дозволат, ама не. 
Српската Православна Црква и Шешељ кај нив се само изговор, српската држава може да го реши проблемот за 5 
минути, ама не сакаат. 
Е па тогаш какви браќа ни се бе Ристо? 
За да ги бунтуваат Албанците кај нас.  
Сите србомани се на страната на Албанците во сите спорови и конфликти во Македонија.  
Заев е само последен пример. Ги молеше да прават проблеми во Македонија, отиде во Приштина за да не резили. Тоа ни 
остави српската политика на нас.  
Од каде они со нас ПРАВОСЛАВНИ БРАЌА? 
Ние ги покрстивме, а тие ни пуштаат муслимани за да колат убиваат, силуваат и ограбуваат во Македонија. 
Факт е дека Србите бараа од Грците заедно да ја уништат и поделат Македонија 
Факт е дека структурите на Милошевиќ го направија атентатот врз Претседателот Глигоров, структурите на Милошевиќ ги 
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дигнаа Албанците не немири на Бит Пазар кога се осамостојуваше Македонија, факт е дека структурите на Милошевиќ 
2001 ги дигнаа Албанците на вооружена борба, за да дојде на власт србоманската клика на чело со СДС и србоманот 
Бранко Црвенковски.  
Факт е дека за време на војната структурите на Милошевиќ инфилтрирани во македонскиет безбедносни структури ја 
саботираа војната и сите акции на македонските безбедносни сили. 
Наивноста на Љупчо Георгиевски доведе до тоа да и САД застанат зад Албанците вопродолжението на војната. Но 
структурите на Милошевиќ ја з авршија работата.  
На сите информации дека на Карпалак има заседа, Бучковски не дозволи да полета хелихоптер Ми24 за да ги исчисти 
учките, требаше да има жртви за Македонија да падне на колена! 
Факт е дека србоманите кај нас соработуваат со сите непријатели на Македонија.  
Владимир Милчин, еден кадар на српската окупаторска власт во Македонија до ден денешан работи и ќе работи и 
понатака за уништување на Македонија, така како што работеше и татко му Илија Милчин, така и овој, дојдоа на позиции 
по препорака на српските окупаторски структури во Македонија.  
До кога бе Ристо ќе ја шириш оваа пропаганда, за какви браќа зборуваш? 
Браќата помагаат во неволја, не работаат против браќата.  

Risto Ivanovski Како што Еладците Европјани и Азијати живеат како Еладци и го истребуваат нашиот род, исто така се 
здружиле Албанците Европјани и Азијати кои братски го уништуваат нашиот род. Вистина е дека нашиот род најповеќе 
страдал, а кога нашето срадање ќе заврши тешко е да се знае, кога ќе му дојде крајот. Битно е едно, Македонците, 
Бугарите, Србите и Црногорците ќе мораат да се обединат, и тоа сакале или не, само што побргу тоа и подобро. 
Обединувањето мора да биде само со најстариот црковно- словенскиот јазик. Со него ќе не има 350 милиони: 
православни, католици... Доста беше трвење само на штета на нашиот народ. Време е да се обединиме. Така ќе станеме 
најброен европски народ... 

БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ОСТАНАЛЕ САМО ДОМОРОДЦИ, МАКЕДОНСКОТО Е 100% МАКЕДОНСКО 

Денес сме сведоци за оспорувањето на Македонците како народ, оспорувајќи не нас Македонците само 
како дојденци од Свемирот или Утробата на Земјата, затоашто до денес нема ниеден материјален доказ за 
преселби на Словени со мајмунски одраснат череп и со 48 хромозоми- човекот има-л само фетален череп 
и само со 46 хромозоми. Бидејќи меѓу мајмуните и човекот ниеден не добил меѓупроизвод, следи коњот и 
магарето останале поблиску меѓусебно отколку човекот со мајмуните. Не само европскиот коњ да останал 
балкански, исто било и говедото, со кого се превезувала белата раса се до со Јапонија. Бидејќи европското 
говедо било диво, и неговиот наследник на Балканот се префрлил во 19 век, а чартер летовите биле само 
од 20 век, инвазијата на Словените е 100% чиста само мајмунска историја само за мајмунските историчари. 

На кој јазик говореле Македонците ? Според Херодот, Тукидид, Платон... Еладците говореле варварски, кој 
бил пелазгиски јазик. Според Јустин, Македонците биле Пелазги и говореле пелазгиски јазик. Па кој бил тој 
проклет туѓ тн.грчки=еладски пелазгиски јазик ?! Само како на Македонците пелазгиски- само тн.словенски. 
Еве и докази: според Г.Гриневич,  во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет имало исто 
знаци со исти значења. Што ова говори ? Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле 
еден те ист народ. Па како тие уште говореле ? Само со ва- на- та, потврдено и од српски автор, кој го има 
кај Олга Луковиќ- Пјановиќ, која го негира македонскиот народ. Што таа уште наведува. Таа го наведува и 
Јован Цвииќ, кој пиши: Во Македонија се говорело на староштокавски, до Шумадија средноштокавски и во 
Шумадија новоштокавски. А што ова значи ? Во Македонија живеел стар народ, до Шумадија среден народ 
и Шумадија каде што во 19 век била создадена Србија бил нов народ. При тоа морам да му се извинам на 
српскиот народ, јас не го напаѓам српскиот народ туку само го штитам мојот и нашиот македонски народ. 
Тој напатен македонски народ претрпел верско и црковно одродување. Значи, освем Турци и Грци... Како ?!   

Црковен јазик бил само нашиот црковно- словенски јазик на Македонецот Константин Филозоф, задолжен 
само од нашата Македонската династија, тој да го реформира православниот јазик коине (тн.старо- грчки) 
кој бил само македонски: Александријски Птоломејов јазик со прва граматика и прв речник од 300 г.п.н.е. и 
тоа само во Александрија, кој го познавал Апостол Павле- тој не го познавал службениот јазик во Атина, кој 
бил само јонскиот со јонското писмо од Милет. Него го прифатил Филип Македонски во својот владетелски 
двор, а Македонците понатаму си пишеле со македонско писмо како во Розетата во Египет, одгонентнато 
од нашите македонски автори со битолски говор од 21 век.Токму и затоа Македонците останеле само едно: 
само македонски домородци. Со ова се потврдува, Македонците не можеле да бидат никаквов друг народ.  

Со тоа што имало верски народи, мноштво Македонци го прифатиле исламот, и сите тие станале Турци. 
Ова било повод Муслиманите=Турците како Турци, Албанци (Шкиптари и Геги со мнозинство Азијати), па и 
Македонците, Србите итн. да се селат во Турција, што била масовна појава по 1950 година. Имало уште и 
црковни народи: со укинувањето на Охридската архиепискипија имало само Грци-припадници само на онаа 
цариградската патријаршија дело само на Римјанот- Скопјанецот Јустинијан. Охридската архиепископија ја 
укинал само ненадлежниот султан, но моќен со власт. Следи за меѓусебно истребување на православните 
ненадлежниот султан ја создал дури и Булгарската егзархија. Кога била создадена Елада, поимот Грци бил 
политички. Политички станал и Булгари. Тогаш Македонците велеле: Ние не сакавме да бидеме Грци, сега 
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ли ќе бидеме Булгари. Со српското кнежество и Белградската митрополија имало и Срби. Ова било повод, 
Македонците да бидат ем Грци ем Бугари и ем Срби. Па тие не биле етнички народи туку само црковни.  

Па што останало етничко ? Само јазикот ! За него е нешто веќе кажано- за него другпат и на друго место ... 

БИДЕЈЌИ РУСИТЕ ЗА ПРВПАТ СЕ ИЗЈАСНАЛЕ ЗА СЛОВЕНИ САМО ВО 860 ГОДИНА, СООПШТЕНО ОД 
ЦАРИГРАДСКИОТ ПАТРИЈАРХ ФОТИОС, ТИЕ НИКОГАШ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ.ОВА ГОВОРИ, ИСТОРИСКИ 
НИКОГАШ НЕМАЛО СЛОВЕНСКИ НАРОДИ- МАКЕДОНЦИТЕ СИ ОСТАНАЛЕ САМО ДОМОРОДЦИ. ТОКМУ 
И ЗАТОА ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ СИТЕ РАЗГОВОРИ СО ЕЛАДА, А РАМКОВИОТ ДОГОВОР ОДМА ДА СЕ 
ПРОГЛАСИ ЗА НЕВАЖЕЧКИ- АЛБАНЦИТЕ ОСТАНАЛЕ САМО МУСЛИМАНСКИ=ТУРСКИ КОЛОНИСТИ 

Нас Македонците не прогласиле за Словени, кои со трска го препливале Дунав, иако кај Дунав како длабок 
не вирее трска- трската може да вирее до длабина 0,5 м поврзано со нејзините потреби за кислорот итн. За 
со трска да се премине, дното на реката Дунав треба да е тепсија- во подлабок простор трската ќе прими 
вода, и Словенот одма би се удавил. За да се удави Словенот немало потреба, заташто историски никогаш 
не биле познати такви живисуштества испраени на две нозе, цицачи и рбетници. Па велат, Прокопиј пиши 
за Словени. Тој и ниеден друг автор од стара и нова ера такви не познавале. Па што тие познавале ? Само 
Склавини. Бидејќи Склавини имало во Европа, Азија и Африка, не можело Склавините да бидат еден те ист 
народ. Исто така,поимот Склавина означувал област на народен варварски=пелазгиски= тн.словенски јазик 
кој бил тн.Хомеров а  и тн.Платонов. Токму Херодот и Платон не го познавале коине (тн.старогрчки) на кој 
јазик Илијада од јонски јазик со писмо од Милет била преведена, и тоа само во 3 век п.н.е., и тоа само во 
наша Александрија- коине бил само Александријски Птоломејов. Него го познавал Апостол Павле, но не и 
службениот јазик во Атина- јонскиот. Токму на коине област означувало тема, на латински провинција и на 
персиски сатрапија. Бидејќи не можело да има сатрапски, провинциски и тематски народи, склавинските 
народи никогаш не можеле да бидат словенски народи. Зошто ? Двата поими се со различни значења: 

Кога Македонската династија ги испратиле Македонците Константин и Методиј во тајна мисија во на Русија, 
и тие таму биле испратени од темата Солун, во чие соседство имало само области=склавини. Па во темата 
Солун како христијанска христијанскиот јазик бил коине, како во спротивност на Склавините со склавински 
(обласен) народен (варварски=пелазгиски=тн.словенски) јазик. Тогаш тие во Русија виделе дека Русите 
имале преведено делови од Библијата напишани само со рецки. Па тие се нарекувале само „роцки (роски) 
народ“. За нив никој автор не слушнал или напишал, Русите биле Словени. Прв кој напишал дела Русите за 
првпат се изјаснале за Словени бил само цариградскиот патријарх Фотиос, што било само во 860 година.За 
Словени се изјанале заради словата кои им ги оставиле Солунските браќа од Александријско-Птоломејов 
јазик коине. Токму само поради словото доаѓало Словени, а Логос=Реч=Слово, како и имало Божјо Слово. 

За да се потврди дека Русите никогаш не биле Словени за доказ се гледаат руските автори- тие самите си 
се лажат. Како може тоа да се потврди ? Ја прелистуваме книгата на рускиот автор Георги Острогорски. Тој 
наведедува се по ред од Нестор (11-12 век) и Фотиос (860 година). Кај него и кај било кој друг руски автор ја 
нема само една реченицата Русите се изјаснале Словени.Зошто ? Затоашто Русите пишеле само со рецки. 

Од каде потекнале Русите ? Според Нестор, од Илирик, кој бил на Балканот. Па што биле Русите ? Само 
едно: само Илири и само Балканци ! Па во што е проблемот ? Русите не лажат, а и ние се лажеме. Зошто ? 
Со нивните лаги за Словени Еладците ја окупирале половина Македонија, со векови вршат геноцит врз нас 
Македонците, дури со сите сили сакат се македонско да бришат. Да не се изуми, дека во 14 и 15 век на 
Пелопонез имало колонизирано Цигани, чиј индијски музички инструмент во Македонија е само од 1913 
година. Во неа Македонци постанале и 538.595 Азијати (Кавказци...) со турски јазик.  Дури и Албанците 
историчарите ги прогласиле за Илири. Во овие Илири се прифатени и наследниците на Монголите (Татари 
и Черкези) кои во 19 век биле околу еден милион колонизирани меѓу Шар Планина и Врање. Иако Марин 
Барлети (16 век) пиши за Илирик северно од Дрим, а јужно Епир, Арбаните (Тоските=Шкиптарите) не биле 
Илири, а во 20 и 21 век и Монголите ги прогласиле за Илири. Па каква е оваа историја ? Само лакрдија, 
што се гледа споредбата кај Нестор: Русите секогаш се бореле против Татарите, Черкезите... на Кавказот и 
околу Црното Море- тие на православниот Балкан станале Илири, иако според Нестор, Русите биле Илири. 

Ако Македонците здружено се борат за вистината и македонската правдина, итно треба да прекинат сите 
разговори со окупаторот Елада, и тоа за се, а не само за името. Дури Албанците како турски=муслимански 
колонисти до денес останале „чума“ на домородците и „краста“ на православните Токму и затоа итно мора 
да се прогласи Рамковиот договор неважечки, и Македонија да си остане само наша најмила македонска.  

Risto Ivanovski Германците си имаат пангерманизам, а Русите пансловенизам. 
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ДОКАЗИ ЗА ЕЛАДА ВО КОЈА СЕ ГОВОРЕЛ САМО ХОМЕРОВ И ПЛАТОНОВ ЈАЗИК КОЈ БИЛ ПЕЛАЗГИСКИ 
=ТН.СЛОВЕНСКИ. СЛЕДИ КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) НЕМАЛ НИКАКВА ВРСКА СО ЕЛАДА. САМО ЗАТОА 
БЕЗ ОДЛОЖУВАЊЕ ДА СЕ ПРЕКИНАТ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА СЕ СО ЕЛАДА ЗА САМО НАША МАКЕДОНИЈА 

Кога се говори за Илијада се постава прашањето на кој писмо и кој јазик била пишана! Историските извори 
(Платон...) говорат се врежувале писмата. Па што значело ова врежување ? Се врежувале црти и рецки, за 
кои пиши и Црноризец Храбар. Со ова се потврдува, во Елада се употребувало тн.словенско писмо. Па кое 
било и тоа тн.словенско писмо. За цртите и рецките (реските) пиши и Французинот Сипријан Робер (19 век). 
За нив тој вели, тие биле руни. Следи прашањето: кои пишеле со такви црти и рецки ? И тоа биле писма на 
Склавините- Склавини биле и Венетите, со потекло од Венеја (Венеа) Македонија окупиран македонски дел 
од Елада. Венетите од Македонија се преселиле низ Азија и цела Европа. Венети биле не само Русите туку 
северо- западна Европа била венетска со свои руни во кои имало Кирилични слова. Со руни пишеле дури и 
Етрурците, кои го подигнале Рум, и тие имале руни со богот Перун. Перун за историчарите бил словенски 
бог на секајцата, громот и дождот.Па тој се почитувал дури на кавказките простори...каде немало историски 
Словени. Ова се потврдува со името Перу- во Америка имало Белци познати како бели Индијанци со свои 
традиции од трите стари континенти со крвната група А (Белци), со египетски хиероглифи, египетски начин 
на балзамирање, вадење на срце (Семирамида), градежи како во старите контененти и тн.грчко писмо. 

Со наведеното се потврдува, никогаш немало словенско писмо за да има и посебни народи Словени. Тоа 
не било етничко=народно туку општо добро многу милениуми во старата ера, а тогаш и во новата ера не 
биле познати живисуштества Словени. Бидејќи поимот Словени произлегол од слово, а Логос=Реч=Слово, 
се продолжува за словото, на кое Илијада била со слова напишано. Па кога е нешто со слова напипшано 
тек тогаш мора да се говори за словенизирање. Овде е битно да се објасни кога Илијада била потполно 
словенизирана. Ова говори, отрунизирана. Тоа било само од 5 век п.н.е. Значи, руните биле заменти од со 
слова. Словата биле јонски од Милет. Токму тој јонски јазик бил службен во Атина, на кого пишеле сите, 
дури и Херодот. Овој јазик го прифатил и Филип Македонски. Со ова се потврдува, Еладците биле само 
словенизирани и македонскиот кралски двор. Меѓутоа, Македонците продолжиле да пишат со свое писмо, 
кое македонските автори го одгонетнале со битолски говор од 21 век. Овде се постава прашањето, зошто 
во Пела во гробницата на тн.Филип се било изнесено а од музејот од Атина во неа се внесено ? Сигурно е 
само едно: во гробницата била само на тн.македонско писмо на кое се пишело на секаде на белата раса.. 

На кој јазик Илијада била пишана ? Само на варварски=пелазгиски,кој бил само тн.словенски. За варварски 
и пелазгиски пишат Херодот, Тукидид, Платон...Иако ваква била состојбата, авторите во 19 и 20 век велат 
Македонците биле варвари, кои не го разбирале грчкиот, дури варвари го поврзувале со неразбирање а и 
брборење., според мене само дрдорење на европската наука која е преполна со политика. Политиката е 
објаснува и Херодот, кој запишал, Хелените од Јонија биле варвари. Што ова говори ? Јонците и нивното 
јонско писмо од Милет пишеле и говореле со пелазгиско писмо и пелазгиски јазик, што било заедно само 
словенско веќе опишано. Токму Илијада само во 3 век п.н.е. била преведена на коине (тн.старогрчки) и тоа 
само во Александрија, чија прва граматика и прв речник биле составени во 300 г.п.н.е.- 3 век следел само 
по 300 г.п.н.е, а 301 г.п.н.е. е 4 век п.н.е. кога живеел Александар Македонски. Бидејќи тој бил ученик на 
Македонецот Аристител тој Илијада ја имал верзијата од Атина со јонски јазик и кај Филип Македонски. 

Па на кој јазик била пишана Илијада ? Само на варварски=пелазгиски, кој бил тн.словенски, потврдено од 
сите руски автори, како и други тн.словенски и тн.несловенски. Да почнеме од раниот 19 век. Германскиот 
лингвист Пасоф во 1815 година напишал, Илијада била пишана на словенски јазик. Токму бидејќи неговото 
презиме е Pasov, што се чита Пасоф, веројатно овој бил лубимец на Словените. Ај да видеме што пиши и 
тн.грчки лингвист Чулкас. Тој во 1907 година напишал, Македоно- Словените од Лерин говореле со Ран- 
Хомеров јазик. И што станало со него ? Ништо страшно, извршил самоубиство. Во што е проблемот ? Тој 
бил премал- ја кажал вистината, и догледање од овој свет. Како него многу страдале, со кафе миг мртви- 
кој им бил крив, што тие пиеле кафе, поготово во Атина, која митотошки била само Татина=та Атина...  

Ај да видиме со островот Крит, за кого европските автори пишат, таму се говорел Хомеров јазик. По некое 
време Хомеровиот јазик бил така наречен грчки. И што станало потоа ? Се избришало она таканаречено 
грчко и останало само грчко, што ќе се случи и со секоја додавка на се македонско,кое се сака да се бриши.  
Еванс останал жив, и тоа благодарејќи што неговото било пред 1907 година. Следел Владимир Георгиев- 
го открил клучот за да се одгоненти писмото на Критјаните. И што станало со него ? Тој се откажал, чудно 
зар не ?! Клучот го презел Вентрис, и тој го одгонетнал писмото и неговиот јазик. Што станало со него ? 
Ништо- само саобраќајка. И што со неа ? Од него не останало ништо- тој гниосал... Исто ќе следи и со нас 
ако ја играме тн.грчка игра која е само на Берлинско- виенската школа за одвратната словенска раса која 
треба да се досотри, што ако не се откажеме од преговорите со одродена Елада и нас ќе не сотрат. И овде 
имало уште еден проблем со Критјаните. Тие во 1913 година не го разбирале еладскиот јазик на Кораис, кој 
бил само реформиран коине, службен во Елада од 1868 година- дотогаш бил коине и германски јазик итн. 
Што било со Критјаните ? Тие го разбирале бугарскиот јазик и сакале да се приклучат кон Бугарија а не кон 
Елада. Дури во член 5 од Букурештанскиот договор (1913) Бугарија била принудена да се отаже од Крит, 
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Наведеното говори само едно: бидејќи ние Македонците сме домороден народ со мноштво домородни 
пелазгиски говори, од кои Елада си се откажала, без одложување во се мора да прекинат преговорите со 
циганските Еладци од 14- 15 век на Пелопонез колонизираните Индијци со својата бузука и Монголите од 
1923 г. од Кавказ колонизирани 538.595 Азијати (Кавказци...) во окупираниот дел на Македонија од Елада. 
Конечно и ние мораме да бидеме на потег, од кого не смее да има одложување и продолжување- неврат.  

БИДЕЈЌИ КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ ДАТИВЕН ЈАЗИК, А ВО ЕЛАДА НИКОГАШ НЕ СЕ УПОТЕБУВАЛ 
ДАТИВОТ, КОИНЕ НЕМАЛ ВРСКА СО ЕЛАДА ТУКУ ТОЈ БИЛ САМО ПТОЛОМЕЈОВ НАШ ДАТИВЕН ЈАЗИК.  
БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ САМО ДОМОРОДЦИ, ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ РАСПРАВИТЕ СО ЕЛАДА 

Коине (тн.старогрчки) јазик не постоел во 4 век п.н.е. кога живееле Александар Македонски. Токму ниеден 
антички автор не го наведува коине дека тој постоел за време на Александар Македонски. Само еден автор 
пиши за јазикот коине за времето на Александар Македонски- Куртиј Руф. Меѓутоа, таа книга не е античка 
туку со најстар манускрипт од 9 век, а таа е печатена само во 15 век. За таа книга мноштво автори пишат, 
тој автор не бил сигурен. Во книгата стои, во смисол, беше го заборавиле мајчиниот јазик и го прифатиле 
новиот јазик- коине. Токму за тој јазик кој станал трговски... јазик да се пише само една реченица не држи. 
И токму само овој автор го наведуваат европските автори од 19 и 20 век, со што се создаваат само збрки. 

Бидејќи првата граматика и првиот речник на јазикот коине, од авторите на 19 и 20 век наречен старогрчки 
јазик, биле составени само во 300- та г.п.н.е., Илијада можела да биде преведена на коине само после таа 
300- та година п.н.е.. Тоа било само во 3 век п.н.е., и тоа само во Александрија, никаде на друго место. 

Доказ дека коине никогаш не бил еладски јазик бил Апостол Павле, кој не го познавал службениот јазик на 
Атина- јонскиот, туку само коине. Токму и затоа само коине постанал христијански јазик, но никако јанскиот. 
Па ова било повод, Јустинијан да ја затвори Платоновата академија во Атина во 529 година- таа била само 
Повеќебожна и на јонски јазик. Тогаш службен бил латински, а христијански бил коине. Со овие наводи, се 
потврдува, Птоломејовиот коине немал никаква врска со Атина, Атика и пошироко Елада (тн.стара Грција).  

Коине бил дури и дативен јазик. Ова било само поради тоа што Птоломејците го имале дативот. Па заради 
дативот овде се објаснува: во мојот мајчин говор со потекло од Демир Хисар- битолски има четири падежи: 
кој (номинатив)- кого (акузатив)- кому (датив)- чиј (генетив). Битно е дативното у во именката за братучед= 
чед-о брату, ама и кому му- нему му, навреди со у идиоту, волу... коњу... Григор Прличев своите ученици ги 
терал да пишат на брсјачкиот. Меѓутоа, бригиски=брзјачки датив го нема-ло во Пеонија (Мариово), јужно од 
Бригија (Брзјакија) ниту во Тесалија, никако ни во Елада. За ова се гледа и во доказот песната Мани во која 
се говори за се до со Отон (прв крал) го немало дативот- преземен превод на таа песна на германски јазик. 

За да се потврди дека во Елада никогаш немало датив се гледа во јазикот Катаревуса, дело на Кораис, кој 
го создал со реформа на коине. Бидејќи тој бил направен по налог на Виена и Минхен, во кои службен бил 
германскиот јазик, Катарвуса ги имал четирите падежи во германскиот јазик: номинатив, акузатив, датив и 
генетив. Бидејќи во Елада никогаш не се употребувал дативот, во Димотики дативот повеќе не постоел... 

Со наведеното се потврдува, Македонците биле/се домородци, потврдено и од македонските автори кои го 
одгонетнале македонскиот текст од Каменот Розета во Египет со битолски говор од 21 век, кој непречено и 
се развивал од сета стара ера.Во прилог се наведуваат Македонците во Пакистан со се она што тие имаат. 

Токму и затоа без одложување да се прекинат 100% разговорите со Елада и таа ќе мора да се тужи пред 
меѓународен суд за од 1913 година протерување на Македонците, уништувањето на имототе, геноцидот... 

Andrej Blazevski Shto pravime so monetite na ,, Koine" pred Aleksandar III Makedonski ? 

Vasil Chulev Pak karikiraš! - Kolku pred? Idejata bila na tatko mu a ne negova. 

Vasil Chulevhttp://www.nbrm.mk/.../Trezor_Trezor_Macedonia_coins_and... 

Risto Ivanovski Монетите не се на коине туку на јонско писмо, кое е внесено во коине. 

Risto Ivanovski Македонско писмо е она од Каменот на Розета во Египет.  

ДОПОЛНА: Бидејќи во сите последни написи Тито Илија Беличанец се јавуваше за краток коментар, само 
со една реченица, се додека написот не биде веривициран од некоја академија, написот не бил валиден. И 
ова беше неговите коментари да ги бришам. По последниот коментарот на овој напис, денес 04.11.2015, го 
исклучив од пријател- вкупно имав 980 пријатели. Ако понатаму се јави ќе го блокирам- тоа не го доликува. 
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ТН.СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК БИЛ ДАТИВЕН КАКО ПТОЛОМЕЈОВИОТ ДАТИВЕН ЈАЗИК КОИНЕ. СО ТОА 
ШТО ТН.СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ЈА ИМАЛ ИСТАТА СИНТАКСА НА КОИНЕ, СОЛУНСКИОТ ГОВОР НА 
МАКЕДОНЦИТЕ БИЛ ДОМОРОДЕН. СЛЕДИ ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ РАЗГОВОРИТЕ ЗА СЕ СО ЕЛАДА 

Учевме Гркот Константин Филозоф на дивите Словени им создал слова на нивниот словенски јазик. Само 
досега историски не било познато некој народ за сосем друг народ да му создадел слова дури и јазик на 
некој друг народ. Она што досега го учевме изгледаше како Грците биле најглуп народ во светот што само 
тие на нивниот најголем непријател Словените облечени во животински кожи им создале писмо и јазик. 

Трагаме во Вита Константини, дали таму се употребува глаголот создава на нешто ново или составува на 
нешто старо. Таму се најдува само глаголот составува (склопува), пренесено од германски превод. Со ова 
се потврдува, Константин Филозоф ништо не создал ново, туку тој само ги презел словата кои уште пред 
негово време постоеле со милениуми. За постоењето на словата од старата ера пишат мноштво автори. 

Коине (тн.старогрчки) бил дативен јазик, а во Елада никогаш немало никаков датив. Ова се потврдува и со 
доказот, што катаревуса, кој бил реформиран Александријски Птоломејов јазик, со прва граматика и прв 
речник само од 300 г.п.н.е. во Александрија, како германскиот јазик бил дативен јазик, а во димотики не 
постои дативот. Па не можел да постои дативот, кога Еладците никогаш го немале. Дативот до денес си 
останал македонски: кој (номинатив), кого (акузатив), кому му- нему му (датив) и чиј (генетив). Овде е битно 
и дативното у, употребувано до денес кај Македонците, што останало од кај античките Македонци. Пример 
се македонските пари, кои им се посветени на Филип и Александар: на кому таа пара му е посветана ? На 
Филипу, Александру ! Ова дативно у денес е во македонскиот јазик, но никако во еладскиот јазик од 1868 г. 

Бидејќи тн.старословенски јазик произлегол од коине, тие ги имале истите падежи. Што ова говори ? Само 
едно: античките Македонци биле истоветни со етничките Македонци ! Што уште заедничко имало меѓу тие 
два јазика ? Синтаксата ! Што за тоа пиши Густав Вајганд (1924) во Етнографија на Македонија. На страна 
15 тој пиши, дека за „влијанието на грчката синтакса“. Наведеното објаснува, дека коинската синтакса била 
истата во тн.старословенски јазик, чиј говор бил од Солунско. Исто така, преводот на Библијата бил точно 
направен „за да не се промени светиот збор на богот“. Или инаку кажано, јазиците ја имале истата основа. 
Бидејќи сложувањето на слоговите во реченицата биле истоветни, јазикот бил истоветен: пелазгиски кој 
бил само Хомеров и Платонов, на кого говореле Еладците. Ова било повод Фалмерајер (1836) да пиши, во 
Елада имало Словени, но не Хелени кои би го говореле хеленскиот јазик коине, а хеленскиот период бил 
само по смртта на Александар се до смртта на Македонката Клеопатра- последната египетска кралица. 

Зошто јазикот коине ние не го разбираме ? Токму затоа што тој не бил со потекло од пелазгиска Елада и 
пелазгиска Македонија туку од Египет. И токму коине произлегол во Египет од староегипетски, кој од коине 
бил заменет како службен јазик. Па исто така, Птоломејците го реформирале староегипетски во коптски. 
Истото го направил Константин Филиозоф- од коине во тн.старословенски јазик. Таа разлика била Египет. 

Што има недоразбирање со Македонците ? Тие си пишеле со свое писмо. Според Г.Гриневич, исти знаци 
со исто значење имало во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет. Следи заклучокот, 
Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле те ист народ. Токму текстот од Каменот 
Розета го прочитале македонските автори во 21 век со битолски говор. Ова писмо било во спротивност на 
јонското писмо од Милет, кое било службено во Атина, а тоа писмо го прифатил Филип Македонски. Токму 
тоа писмо станало коинско.Само поради тоа парите за време на Филип и Александар биле на јонско писмо. 

Поради сево кажано, итно да се прекинат разговорите со Елада за се македонско, кое е само македонско. 

Zlatko Kuzmanoski Филипу и Александру од монетите не значи само "посветена" туку означување и припадност, односно, 
"таа пара припаѓа Филипу, Александру и т.н" Затоа и се вели во Библијата - "дај му го на цара царевото (парите), а на 
Бога божјето (душата)" Затоа што царот од своето богатство, ризница одвојувале дел и го пуштале во промет во вид на 
пари. Исто е и денес само што наместо име на царот на парите го пишува името "Народна банка на таа и таа држава" 

КОИНЕ ДО ДЕНЕС СЕ ИЗГОВАРА САМО НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК: КОИНЕ=КОИ (КОЈ) НЕ- КОЈ НЕ (СИТЕ) 

Коине (тн.старогрчки) јазик бил само Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник 
биле составени само во 300 г.п.н.е., и тоа само во Александрија. Сите дела, безиземање на ниедно дело, 
се пишани и преведени по таа 300- та година п.н.е., но никако пред тоа: пред 300- та година, 301- та година 
бил 4 век п.н.е. кога живеле Филип и Александар Македонски. Кај ним службен јазик бил само оној на Атина 
јонскиот со писмо од Милет, а пред тоа во Атина се врежувале знаците, а тие биле рецки- само руни. Ова 
говори, во Елада се говорел само варварски= пелазгиски (Херодот, Тукидид, Платон...) јазик, кој бил само 
тн.словенски јазик. Значи,Илијада била пишана со руни и јонски слова. Бидејќи во коине словата биле само 
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јонски и коинското писмо било јонско. Пак, Македонците пишеле со свое писмо на Каменот Розета- Египет. 
Се ова говори, Илијада била преведена на коине само по 300- та година п.н.е. и тоа само во Александрија. 

Од изложеното се потврдува, коине бил составен само во Александрија, кој го заменал староегипетскиот и 
од кого тој произлегол. И затоа тој денес не го разбираме ние Македонците, тн.Хомерови деца, тн.Словени, 
а само на тн.словенски јазик била пишана Илијада, наведено од германскиот лингвист Pasov (1815), како и 
еладски Чулкас- овој во 1907 година запишал Славо- Македонците во Лерин говореле Ран- Хомеров јазик. 
Па се ова говори, коински наследник бил тн.старословенски со исти падежи со дативното у , синтакса ... 

Написов е само со цел да се наведе, дека коине се изговара само на денешен македонски јазик, а никако 
на еладскиот. Мене во општо не ме занимава дали Еладците коине го викаат кини или искини, а тој јазик 
бил само македонски јазик. Еве што се наведува во официјални германски книги и на германски јазик: Der 
Große Duden- Rechtschreinbung, 1971, страна 241: „Koine [koy’ne], die , -(altgriech, Gemeinsprache) <grch>“. 

Следи кој не. Денес ние Македонците прашуваме: Кој дојде ? А одговараме: Кој не дојде ! Што ова кој не 
објаснува- сите дојдоа. Токму ова сите се однесува за сите= општо, а јазикот бил наречен општ (заеднички) 
јазик. Тој токму и затоа бил само јазик на сите, општ и заеднички во Египет каде живееле повеќе народи и 
раси, што никако не важело за во Македонија и на целиот Балкан каде живеела белата раса- само Пелазги. 
На Балканот во 14 и 15 век се населени Цигани на Пелопонес, чиј индиски музички инструмент бузуки во 
окупираниот дел на Македонија бил донесен само во 1913 година. Дури од 1923 година во истиот наш дел 
биле колонизирани 538.595, а вкупно во Елада 1.221.849 лица. Тие биле Азијати само со турскиот јазик. 

Време е да се свести македонскиот народ тој на Европа, САД и НАТО да им рече доста беа 19 и 20 век, за 
чие време овој македонски народ го уништувавте и меѓусебно истребувате- проклети да сте во родот свој! 

АЛЕКСАНДАР ИМАЛ МАКЕДОНСКО ЗНАЧЕЊЕ: АЛЕКСАНДАР=АЛЕ КСАНДАР=КАСАН ДАР-КАСНАТ ДАР; 
АЛЕ НА БИТОЛСКИ И АРЕ НА ОХРИДСКИ: АРЕ=АРЕС- БОГ АРЕС СО ЗНАЧЕЊЕ „БОЖЕ ШТО ПРАВИШ“ 
МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ДОМОРОДЦИ ПРОТИВ ХАЗЕРСКАТА САД-БАНДА СО ГРАЃАНСКИ ПРОТЕСТИ... 

Кога некој Европјанин објаснува што значи некоја митолошка личност, тој тоа не го прави истогласно: а=а, 
б=б, в=в ... туку описно.Овде би навел само некои библиски имиња: Давид=давит со лав да се давит;Јаков= 
јак ков, а никако силен- јак е животно на Хималаите...Кумрам=к умрам. Следи Мртво Море. Еве докази: мр е 
само пелазгиски= тн.словенски збор, со умре, замре, премре...мр т ов...Најдобар пример е тн.еврејско име 
Елизабет=ели забет=савет=совет, што ништо истогласно на тн.еврејски (сириски арамејски). Па како тоа се 
објаснува. Во Der Große Duden, Rechtschreibung (1971), страна 115: „Elisabeth (w. Vn.) <hebr, |Gott [ist]> mein 
Eid’>“. Превод: „Богот [е] мој завет“. Кој бил тој бог: ели=хели=Хелиос=Илиос, основа Ил: „Ил врне ил грме“. 
А Eid=завет, заветување, заклетва. Или инаку кажано, само савет=совет. Следи Стар завет. И па токму ова 
истогласно толкување на Елизавет=Елисавет нема ништо со еврејскиот јазик, затоашто никогаш немало 
етнички еврејски народ туку само Еврејство=Еднобожество, спротивност на Повеќебожеството- види мои 
книги за Евреите и нивниот јазик на мојата www.brigien.com. А таков бог бил богот Арес=јарес=јарец со 
своите рогови, кој бил само бригијски=брзјачки како и пеонски=мариовски... Токму Александар во библијата 
бил прикажен како јарец со своите рогови. Како богот Арес бил прикажан и македонскиот крал Пир, според 
кој Нерон внел провинција Епир=е Пир. Токму Епир бил не само бригиски туку и македонски. Следи и Георг 
Кастриотис=тн.Скендербег, кој според Франсоа Пуквил бил Македонец, тој се прогласил за крал на Епир и 
Македонија. И тој е прикажан како богот Арес со рогови како Александар Македонски и Пир Македонски. 

Што значело Александар ? Само Александар=але ксандар: Касандар- машки род и Касандра- женски род. 
Токму касандар било каснат дар, митолошки. А што Але ? Па на битолски се вели: „Але шо праиш“. Ама на 
охридски: „Аре што правиш“. До денес Битолчани и Охриѓани тоа але и аре го употребуваат, што не смеат 
да го заборават. Па тие како Бриги=Брзјаци останале деца на богот Арес, а во Битола р=л: Григор=Глигор. 
И што означува на битолски: „Але шо праиш“ ? Ништо друго, само: „По-боже што правиш“. Следи нашиот 
народ бил од родот на Хелиос=Илиос=Св.Илија и чеда на богот Арес чии рогови биле знак за борба. Токму 
таа борба мора да продолжи се додека не се истреби хазерскиот САД- бандитски капитал на Ротшилди, 
Рокфелерови...Соросови, хазерски џганови со библија 100% украдена египетска и месопотамска историја 
која освен библиска не била позната. Или инаку кажано, ништо немало библиско пред 444 г.п.н.е. (Ездра) 
кога во Ерсусалим започнала да се изучуваат првите книги на библијата пишани само на сириски арамејски 
јазик. Бидејќи Македонци имале со векови пред 444 г.п.н.е., а никогаш било какви Евреи=Еднобожци, а па 
Хазерите биле само Монголси, а потоа Руси..., Македонците се исправени самите пред себеси со протести 
пред сите амбасади во Скопје во борба на зачувување на се македонско, и тоа со објаснување, Еладците 
биле одродени Пелазги=тн.Словени; Албанците 100% турски=муслимански колонисти- мнозинство Азијати. 
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Конечно е дојдено време Македонците сами да се организираат, со свои граѓански инцијативи- до денес 
такви нема- со протести против зедничкиот непријател, кој ги подржува одродените Пелазги=тн.Словени 
Еладци и Албанци- дворасно- двоконтнтален тн.народ со мнозинство Азијати (Черкези, Татари итн.). 

Risto Ivanovski Фил=пил-пило; фил=пил=пир- пиреј, пират... Пирин= Перин= Пурин= Перун. Перун, според Афанасие, 
бил Ѕевс= Зебс= Зебу говедо во Индија кое останало свето, како што било во Египет и Македонија: Бикот бил Зевс, а 
Пастув Посејсон... Во Египет бил имало опиум=опи ум: опиум= апиум= афион. Следи Дионис= Дианис= Пианис= пианиш= 
опианиш. Па Дионис бил познат во Индија со својот Наис=Ниш итн. 

ДОКАЗ ДЕКА НИКОГАШ НЕМАЛО ГРЧКИ И БУГАРСКИ ЕНИЧКИ НАРОД 

Македонскиот Полуостров со внесување на поимот Балкан од германскиот географ Цојне во 1808 година за 
полуостровот со текот на времето се наметнал Балкански Полуостров. Тогаш Цојне во секој случај сакал да 
изврши истоветување со Пиринејскиот Полустров според Пириниеите кои се протегале низ Полуостровот, 
како што исто било и со на Апенинскиот Полуостров според Апенините. Меѓутоа,авторот направил огромна 
грешка затоашто Балканот како планина се протегала на мал простор. Како доказ се наведувало и тоа што 
на Балканот на различни места постоела Илирија, како повод тој да биде наречен само илирски. Следи на 
овој Полуостров можело да живее само еден народ: Македонци, Илири и Балканци. Токму ако се земи во 
предвид дека според авторите, Македонците биле Траки и Илири, преостанува заблудата за со Балкански. 

Бидејќи Полуостровот е мал генетско-географски простор, биолошки не можело да постојат повеќе народи. 
Следи населението во последните векови се делело само верски и црковно. Верски било само како Турци= 
Муслимани и Христијани. За доказ дека Муслиманите биле Турци, тие како Турци по 1950 година од СФРЈ 
се селеле во Турција- Бугарија со бугарски вагони Муслиманите ги испраќала во Турција. А со укинувањето 
на Охридската архиепископија во 1767 година, имало само Грци- припадници на Цариградска патријаршија. 
Токму само за меѓусебно истребување на православниот, ненадлежниот султан кој ја укинал Охридската 
архиепиоскопија, тој ја создава Бугарска егзархија со центар во Цариград, истоветен и за Цариградската 
патријаршија. Токму само тие две Османовото Царство ги подржувала, но не Охридската архиепископија, 
која била апостолска црква. Бидејќи Цариградската патријаршија Јустинијан насила ја направил црква 
водителка, за Римската црква било најбитно да се укине само Охридската архиепископија. Процесот на 
укинување продолжил и со Руската црква која била наследничка на Павловата Охридската- и денес трае. 

По укинувањето на Охридската црква, нејзините цркви им припаѓале само на Цариградската патријаршија. 
Бидејќи нејзините цркви биле оплачкани од бугарските војници,  цариградскиот патријарх украденото бара 
да биде вратено во црквите, кои до денес се само цариградски. Денес (10.11.2015) го прочитав овој напис- 
преведен на македонски, и истиот го пренесувам во потполност исто како е од објавувачот (К.П.) 

„Тежок инцидент - Вартоломеј: Бугарија да ги врати реликвии на Грција одземени од Македонија 

Бугарските владици.... 

Бугарските владици, кои присуствувале на доделувањето на патријархот Вартоломеј со орден “Стара 

Планина” од претседателот,ја бојкотираа вкупната слика по церемонијата во претседателската 

палата. Ниту еден од бугарските официјални претставници не аплаудирале на наградениот гостин. 

Сите биле скандализирани од дрско барање на Вартоломеј Бугарија да и врати на Грција мошти и 

вредности кои биле ограбено од бугарските војници за време на двете светски војни. Историчари 

потсетија дека станува збор за споменици од црквите и манастирите на тогашната бугарска 

Архиепископија во Охрид, од “Св. Јован Претеча “над Серес и” Св. Богородица Косиница “крај Драма 

Бугарските свештеници се скандализирани и од понижувачкиот однос на гостинот кон своите 

домаќини. За време на свечената софра, патријархот Вартоломеј го нарекуваше Неговата Светост 

патријархот Неофит “Ваше Блаженство”, како да е прв човек на Егзархија, а не на Патријаршија. 

Постојано зборувал и за расколот, наметната од фанариотите по Бугарскиот Велигден во 1872 

година и отфрлање на грчката духовна власт. На секоја софра наоѓал начин да посочи каква зло 

предизвикале бугарите на Вселенската патријаршија со отцепувањето, иако благодарение на неа 

преживеале како христијани и Бугари. 

“Вселенската патријаршија се смири до смрт и тоа многу често – до крстната смрт, за да ја поддржи и 

зајакне тукашната” православна придобивка “, велел гостинот. 
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Извор Локално 

http://falanga.com.au/tezok-incident---vartolomej-bugarija-…#“. 

Risto Ivanovski Денес (11.11 .2015), 15,50 часот го прочитав во БЛИЦ (11.11 .2015) одкажувањето: "Вартоломей отдавна 

ги иска тези светини. Те наистина са уникални, много ценни и България в никакъв случай не бива да се разделя с тях. 

Моя отказ Вселенският патриарх е получил още в първия ми мандат като премиер. Оттогава обаче по различни канали се 

опитват да ме атакуват. Нещо повече - Гърция се опитва да изтъргува тези ценности срещу костите и плащаницата на 

Самуил", обясни премиерът“. 

СЕКОЈА ПРАВОСЛАВНА ДРЖАВА ИМА СВОЈА ЦРКВА И СВОЈА НАЦИЈА 

Сме сведоци дека секоја православна држава има своја црква и нација. Денес тоа уште им се 
опорува од Србите на Црногорците и Македонците од Србите, Бугарите и Еладците. Со тоа се сака 
само да се оспорат нивните нации, а со тоа и нивните државности. Пак, државите и нациите се со 
потекло само од времето после француската револуција. Па и затоа прва нација била само 
француската. Следи пред тоа немало ниту еладска, ниту српска, никако бугарска, а до денес 
Шкиптарската црква е најслаба од сите без никој неа да ја оспорува. Се ова говори, оспорувањето 
било и останало само политика во последните векови.  
Како доказ дека македонска држава со своја црква и нација постои е тоа што Цариградската 
патријаршија тоа го признала. Ова се чита во написот во Вечер, од 31.08.2014, што го видов денес 
12.11.2015 во 08 часот. Написот го носи насловот: „Вартоломеј ја признал македонската нација и 
црква“. Текстот е: Вселенскиот патријарх го одобрил производството за снимањето на филмовите за 
светите Кирил и Методиј во кои се зборува за македонска нација. Во сценарието на филмот на којшто 
тој ставил параф се засегнати некои нации како Полјаците, Русите, Македонците, Србите и Грците, 
при што ги изоставуваат Бугарите. 

ДНК ЈА ОБЈАСНУВА САМО ГЕНЕТСКО- ГЕОГРАФСКАТА ОДДАЛЕЧЕНОСТ А НИКАКВА ЕТНИЧКОСТ 

Денес (13.11.2015), во 16,40 часот ја видов генетиката на Македонците и Бугарите, и тоа кога Скопје 
бил ослободен од фашистичката окупација на Германија, Италија, Бугарија и Албанија- со Албанците 
и вон Арбанија, р=л. За албанската историја Албанците биле Илири, иако според Мартин Барлети (16 
век) Илирите живееле северно од Дрим, а Албанија била во Епир кој бил бригиски и македонски. 90% 
од Албанците се Геги, со мнозинство Азијати (Черкези, Татари...). И тие за европската историја биле 
Илири. Ова се наведува само со цел да се потврди, ДНК била исполитизирана. Зошто ? Затоа што 
секој поединец во Светот има своја посебна ДНК, а со неа се потврдува само генетско- географската 
оддалеченост, која се протега само од југ кон северо- запад, како што биле преселбите: 400, 420. Како 
доказ дека Европа се уште не е донаселена била лозата- таа денес ја нема во Русија и западно. 

На ФБ- страницата видов генетика на Македонците и Бугарите, што е само злоупотребен чинител:    
Македонци: Македонци 30%; Теутони 20%; Хелени 15%; Словени 15%, Илири 10%; Тракијци 0,5%, 
Хуни 0,2%; Буг ари: Македонци 15%; Теутони 15%; Хелени 15%, Словени 15%; Феникијци 11%; 
Тракијци 49% и Хуни 0,2%. 

Според британските и германските историчари Британците... и Источногерманците имале илирска 
култура. Следу Теутони според Теут- митолошки, а и Теута илирска кралица. Во Илијада, која била 
дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 век п.н.е.) со три ракописи: од Египет и Месопотамија со 
магаре и шафран, а магаре во Мала Азија немало до 480 г.п.н.е., ниту денес шафран; од Бригија со 
јагула, коњ и говедо- меѓу Шемница и Црна Река: Исток било Езеро (Пелагонско со јагула), а битолска 
Пелагонија до денес е најговедарска на јужниот Балкан, како и на Запад висока планина митолошка 
Баба со Пелистер најкоњарски; ама и Јадранските Острови- низ Јадранот талкал Одисеј итн. Во таа 
Пизистратова Илијада за првпат се споменуваат Хелените и Тракијците-Херодот ги внесува Илирите. 
Илирите биле западно од Тракијците. Меѓу нив постои само генетско- географска оддалеченост. 

Словените историски не биле познати. Следи секој оној кој пронајде било што словенско донесено од 
северно од Дунав на Балканот е за Нобелова награда. Место Словени да се говори за Склавини, а за 
Апостол Бонифациј (8 век) источните простори од реката Рајна живееле Склавините=Повеќебожците 
само со тракиски традиции. А Германците, според тн.словенски бог Герман, биле само Христијани ... 
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Каков јазик имале Хелените во Елада...,Македонците ?Еден ист-варварски=пелазгиски=тн.словенски. 
Пак, тн.старогрчки (коине) бил само Александријски Птоломејов јазик, наследник на староегипетски. 
Па и затоа него Хелените не го разбирале (Фалмерајер, 1836; Силвестрелис,1904). Јазикот на Елада 
бил само реформиран македонски коине, дело на Кораис, кој станал службен само од 1868 година. 

КРВОЛОЧНИТЕ МУСЛИМАНСКИ=ТУРСКИ АЛБАНЦИ СЕ БРАЌА НА КРВОЛОЧНИТЕ НЕПРИЈАТЕЛИ 
НА ПРАВОСЛАВНИТЕ: ВАТИКАН СО ВАВИЛОНСКАТА КУРВА СЕМИРАМИДА СОСЕ ЕВРОПА И САД 

Кај Херодот се чита, што тој пиши за Семирамида- Вавилонската курва или Проститутка, на која богот 
од Вавилон неа и простил што таа се тутка (вјава):Проститутка=прости тутка-о прости и боже неа што 
таа се тутка. Кај Херодот се чита, како секоја млада девојка одела во храмот на Семирамида првата 
брачна ноќ морала да ја помине со туѓинец- секој оној кој неа ќе и фрлел пари вскут за тој неа да си 
ја вскути, чии пари таа ги носела на својот сопруг- оттогаш таа постанувала чесна со заработени туѓи 
пари. Па Богородица не била Палестинка туку Македонка како што таа е преставена во нашите икони 
што било поврзано и со македонското достоиство, што се гледа како починала Александровата мајка 
Олимпија: после забодувањето на мечот и трзајот за таа побргу да си искрвари, таа се додека била 
свесна се спремила достојнички да почине. Што таа направила ? Како прво си ги покрила нозете сосе 
петиците со својот фустан, затоашто на нашиот род не смеело да му стрчи ништо голо вон фустанот. 
Таа си ја фрзала шамијата за нејзе не смеело да и стрчи ниеден прамен вон неа како чин на курва, и 
си ги повлекла ракавите, вовлекувајќи си ги рацете во нив. Па на ваков начин ги закопуваме нашите 
мајки, кои поради разните окупации и војни нашиот народ од најписмен постана најнеписмен со 
последици до ден- денешен, дело на непријателите на Македонија и нејзиното православие, крвави 
Ватикан, кој не само што го создал Мохамеда со неговиот ислам, туку од 1071 година без прекин го 
уништува православието, што остана на Балканот со Русија- а со него се заврши во Азија и Африка. 
Бидејќи Ватикан со ренесансата се откажа од Богородица, тој проклет Ватикан место неа ја прифатил 
Вавилонската курва, чии прамени стрчат вон шамијата,се со разголени раце,врат...,како што се носеа 
Еврејките во Битола...до нивното ликвидирање, како спротивност на сите наши прабаби,баби, мајки... 

Ватикан бил организатор на арамиските и крволочнитите крстоносни војни, во сојуз со исламот, да го 
нема православното царство со центар Цариград, град на царевите. Што биле проклетите крстоноци 
? Ништо друго, само едно различно од наш православните- тие биле канибалисти, јадејќи го како на 
гозба православно месо. Кога некој е канибалиста, тој не знаел за лајца и паница, која се правела од 
пан, кој нашиот народ него го вика според богот Пан, а на отсечениот даб се прави крст, кој останал 
битен не само во антиката туку и до денес- дабот поради тој крст Албанците никако не го горат. Кога 
некој нема огниште, него не му е потребно ни нужниште, затоа крстоносниците како животни вршеле 
нужда, поради што имале висока смртност (арапски извори). Ваквите Европјани и нивната копија САД 
-чани, никогаш немале своја држава со свој државен народ и државен јазик. Прва држава е Франција. 

Да се потсетиме како НАТО во Србија изврши инвазија, 2001 година НАТО врз Р.Македонија изврши 
агресија, 2015 година Македонците ги испржи..., а остана уште само Русија. Па која е таа Русија ? Со 
своја Руска црква, наследничка на Павловата Јустинијана Прима-Охридска архиепископија,која 100% 
била само македонска. Токму тие наши Руси протерале Черкези и Татари. Тие се населиле во Мала 
Азија. Бидејќи тие многу краделе, убивале и се множеле, тие биле колонизирани меѓу Шар Планина и 
Врање. Следи Македонецот Григор Прличев во Скендербег наведува Арнаут со потекло од Азија но 
не Геги, а во Сердарот Гегите биле тука, и затоа тој нив ги наведува. Па Гегите биле само Азијатите. 
Нивни водачи биле Тоските=Скиптарите, чедо на Али паша Јанински, кој ги дерел Французите. Кутри 
Францизи не знаете со какви браќа сте се фатиле против нас Македонците и сите други Православни 

Па еве што пишат француските чеда: Виктор Берар вели: „Преводувањето на ислам не било дело на 
владата туку на големите поседници. Околу половината на 18. цели покраини биле обрезани со 
наредбата на албанските бегови... Словените кои живеат покрај Преспанското Езеро добиле наредба 
околу 1740 година во тек на три дена да се потурчат. Албанците биле најголеми посланици на полето 
на исламизацијата“. Сите кои не го прифатиле исламот, следел ножот и пушката на Албанците, браќа 
по се на ватиканските Французи, Европјани и САД- чани со воената профитна организација НАТО.А и 
вториот Рене Пинон кажува: „1906 година тетовската долина Полог имала една четвртина албанско 
население и три четвртини бугарско (под султанивата Бугарската егзархија во Цариград, Р.И.), само 
четири години подоцна пропорците се обратни“, објаснувајќи го: „Заблагодарувајќи на својата пушка 
Албанецот се дочепкал до земјата која му се допаѓала“. 
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Проклети да сте неморален Ватикан, Французи и сите други канибалистички Европјани и САД- чани 
со капиталот на Ротшилд, кој Напалеон Бонапарта го испртатил против Русија.., а до денес крвари 
православието. Иако во Европа имало само држава Македонија, денес само Македонците не смееат 
да имаат своја национална држава. Следи само обединување на православните само против злото. 

ДОПОЛНА: Денес (16.11.2015) мои ФБ-пријатели по број надминаа преку 1.000. Ако кон овие би се 
додале избришаните љубимци на Тодор Александров, дури и Ванчо (Иван) Михајлов, бројот е голем. 

„ТАТКОТО“ НА АЛБАНЦИТЕ СО СВОИТЕ АЛБАНЦИ ГИ ДЕРЕЛ ФРАНЦУЗИТЕ. БИДЕЈЌИ СО НИВ СЕ 
ЕВРОПСКИТЕ ДРЖАВИ И САД СО ПРОФИТНАТА ВОЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАТО,ПРОКЛЕТИ ДА СЕ 

Remerand Gabriel, Ali de Tabelen, pacha de Janina 1744- 1822, Paris, 1928, на стр. 69 пиши,  како Али- 
паша Тепелин ги истрабувал православните Сулиоти со својот калуѓер Самуил. Па како ? Тој сите си 
ги убил. Како ? Едноставно- тој сите нив ги убил ! И тоа така што „едните живи ги одрал, другите живи 
ги пекол, а најсреќните ги заклал. На жените им ги отворал стамаците вадејќи ги нивните плодови и 
сечејќи ги на парчина“. Ваквата несреќа ги задесила и Македонци кои како православни морале да го 
примат исламот, инаку им следела само смрт. Не смрт со куршум в чело, туку крвава смрт маченичка 
албанска која до денес нашиот народ ја доживува. Само за потсетување на режењето на кожите на 
мавровските работници, на нив ставање крст итн. Па кој нив за ова ги подржува ? Сите непријатели 
на православните. Против нив се изјаснил и последнот папа. Да не се изуми што се вели во Европа: 
Европа немала опасност од исламот туку од православието сосе Русија. Токму таа се бори во Азија 
против исламот а во полза на православието. И конечно во Франција владее хаос од тој нивни ислам. 

Стр. 79: Не само што тој ги истребувал православните, нашиот православен род, тој ги масакрирал и 
Французите. Тој наредил на мртвите да им се отсечат главите со нив да се направи кула: „Утредента 
в зора е прикажан ужасен призор на Турко- Албанците на бојното поле, од главата исечени од 
труповите на француските војници, подигнале пирамида...Се раскажува дека црниот џелат кој ги 
сечел главите на тие несреќници исцрпен од уморот и задахот на крвта паднал на телата на своите 
жртви и издахнал пред очите Алиеви.Али наредил да им се поштеди животот на осморица француски 
офицери и на 147- мина војници и подофицери... овие несреќници биле натерани со тепање да ги 
одерат главите и да ги засолат и да ги стават на своите плеќи во вреќите, кои ги натовариле. Носејќи 
го тој ужасен трофеј се одведени во Јанина каде светината ги дочекала со камења како криминалци. 
Оттаму се упатиле во Цариград по најоштрата зима и низ планините на северна Грција: многу од нив 
не стигнале до крајот на патот, умирале од зимата, гладот и заморот. Кога некој од тие вистински 
маченици би давал знак на слабост еден од придружбата би го фрлил на земја, би му ја отсекол 
главата, која потоа би била фрлена во вреќата која ја носел некој од неговите другари“. Цитат стр. 61 

Бидејќи Православните од Турко- Албанците биле плачкани, прогонувани, убивани, дерени, сечени ... 
во 19, 20 и 21 век, Македонците за сите злостори во 19, 20 и 21 век ќе морат да ги тужат Албанците 
кои само со ѕверства се обединуваат во Голема Албанија на најправославните простори. Следи за 
сите злостори на Албанците тие ќе морат да бидат казнети, плаќајќи за повеќевековните злостори. 
Ова ќе мора да се спроведе со меѓународна тужба за Албанците кои биле најмоќни со нож и пушка. 

СУЛТАНОТ СЕЛИМ III 1795 ГОДИНА ЗА АРНАУТИТЕ ЗАПИШАЛ: „О, БОЖЕ, ИСЧИСТИ ЈА ЗЕМЈАТА 
ОД ГНАСНИТЕ ДЕЛА...ПРЕЗРИ ГИ ИСЕЧИ ГИ СО МЕЧОТ...“- БЕЗ НИВ ИМА СПАС ЗА МАКЕДОНИЈА 

Македонија била 100% православна земја... Со навлегувањето на исламот, од разни побуди народот 
го прифаќал исламот. За полесно и побрзо да се наметне исламот во употреба биле дури пожестоки 
начини данок во крв, како и населување на Монголи (Черкези, Татари итн.). Тие како мухамедани се 
здружиле братски со Шкиптарите. Нив заедно Османовото Царство го викало само Арнаути.Па зошто 
? Затоашто Арнаут означувал Одметник ! И што со Арнаутите како Одметници (ножаџии, дерачи итн) 
нека говори султанот Селим III (1789- 1807). Тој неможејќи да ги истрпи злосторите на Арнаутите, во 
1795 година до солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите никогаш немало 
Албанци. Па тој во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата земја, по природа 
надарени со див и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават 
ѕверски напади, убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот 
дел од мојата земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од 
нивните безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“. 
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За да се спаси Македонија од Арнаутите=Одметниците, исламската држава Турција да го спроведе 
она што велел турскиот суверен. За постапката да се забрза, Македонците ќе мора да се здружат и 
сите братски да негодуваат пред Турската амбасада, како и на другите амбасади на држави, како и 
разни здруженија, сите ватикански, католички и исламски, 100% непријатели на Православните, кои 
за нив треба да се истребат- Православните до денес останале непријателски на САД, Европа итн. 

Време е Македонците конечно еднаш да се свестат, какво зло Османите=Турците на Балканот му 
нанеле со ваквите азиско- европски Арнаути, со мнозинство Азијати, нас да не нема. Македонците ќе 
мора да се изборат и борат се додека исламска Турција Арнаутите како 100% исламски колонисти од 
нашиот Балкан и Македонија што поскоро и побрзо да ги исчисти- народот да се спаси од одметници.  

Zlatko Kuzmanoski АРНАУТИ = скитници, номади. АР значи “земја“ (денес така се вика земјишната мерка), а НАУТ значи 
пловец, (движач), подвижен, патник (морепловец). 

БИДЕЈЌИ ВО ФРАНЦИЈА ФРАНЦУЗИ СЕ ОКОЛУ 50%, ЧИЈ ЈАЗИК Е СЛУЖБЕН ВО ФРАНЦИЈА, А 
АРАПИТЕ КАКО КОЛОНИСТИ СЛИЧНО НА АЛБАНЦИТЕ, НЕМА ФЕДЕРАЛИЗАЦИЈА НА ФРАНЦИЈА 

Сме сведоци на повеќенационални држави, составени од повеќе национални територии. Најдобар 
пример останала Франција во која живеат повеќе националности, кои 100% се нивни. Во Франција 
има мноштво колонисти, а најповеќе се Арапите- па Марсеј е воглавно арапски. Па како таков тој е и 
исламски, во кого се готви на исламски начин со лој, кој се добива од овци, а не сало од свињи- тие 
кај Арапите не е дозволено да се држат.Следи да се говори Франција на домородци-не на колонисти. 
Бидејќи Арапите останале само 100% колонисти за нив нема нинаков Рамковен договор, Пржино а ни 
можност некоја група на бандити да ја заговоруваат француската државност, промена на уставот итн. 

Бидејќи во Европа мора да важат истите норми, секако ако Европјаните се нормални, истото што е за 
Франција, тоа треба да важи и за Р.Македонија- во неа Македонците се домородци, а Албанците се 
100% колонисти. Па во што е разликата ? Во Р.Македонија Македонците се 100% домородци, а во 
Франција Французи се околу 50% (Г.Вајганд, 1924). До денес во Франција службен јазик е само оној 
на Французите- францускиот, што Французите не дозволуваат другите јазици да бидат службени на 
своите простори, а камо ли на француските. Пак, што се однесува за странците, со нив е завршено, 
тие нема што да бараат од Франција.Такви биле и Арапите, дури со закани со затворање на џамиите, 
кои во Р.Македонија по број на жители се подигнати многу повеќе џамии отколку во Косово итн. Што 
ова говори ? Лудаците на Европа се нафрлиле само врз мирниот и питом православен македонски 
народ, кој со војни се мора да дозволи: со НАТО агресија Рамковен договор во полза на 100% турски 
Албанци, од кои мнозинство се Азијати (Татари и Черкези) со мноштво монголски одлики и традиции, 
зашто САД-чаните и Европјаните останале слепци. Тие како такви за пари со албански поткупи имаат 
очи џврглосани, и како очокарени заработуваат на сметка на православието, тоа да го уништат. Тие 
само за лични добивки ги оспоруваат нормите кои владеат во Европа. Следи само Македонците во 
светот немаат своја национална држава- тие се принудени неа ја ја делат со Албанците само 100% 
турски колонисти и крволични ѕверови врз православните. Иако со Рамковиот договор во потполност 
се спроведе и тоа без финансиска рамка, со православни средства и православни општини владеат, 
што никаде во светот го нема. Од ова Албанците не биле задоволени следело Пржино, како предигра 
за ревизијата на Рамковиот договор во декември 2015 година, а таков во Франција нема за другите 
народносто, никако за Арапите муслимански=турски браќа на Албанците дури со монголски одлики... 
Па токму шкиптарскиот јазик како албански содржи монголски зборови (г. Мајер), кој треба да постане 
службен во Р.Македонија чии Македонци до денес и припаѓаат само на белата раса, што е гордост...  

За белата раса да се навреди, понижи и зароби, еден бандит- Албанец само со македонски средства 
поткупил еден бандит- странец, за да се федерализира Р.Македонија. Бидејќи Македонците си биле 
во петвековно турско-муслиманско ропство, а со Рамковиот договор Македонците се вовеле во борба 
со својот најзлосторнички непоријател од 19, 20 и 21 век, следи само: „Во борба, борба македонски 
народе...“ се додека не се протера македонскиот крвен непријател- негов пријател е Јонското Море... 

ПРЕДАВНИЦИТЕ СЕ ПРЕМНОГУ ПЛАТЕНИ ОД МАКЕДОНСКИТЕ НЕПРИЈАТЕЛИ- ДУШМАНИ 

Во својата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (!998 година) наведував мноштво 
биолошки методи, со кои се потврдува, белата раса била еден те ист народ со еден те ист јазик, за 
мене пелазгиски=тн.словенски. Со преселбите на Белците се до Јапонија биле однесени мноштво 
традиции, кои биле вградени во јапонската цивилизација итн. Следи со преселбите во Азија, Африка 
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и Европа кај пелазгискиот јазик во зависност на географската оддалеченост се создале подалечни 
говори. Бидејќи Балканот со Мала Азија било едно исто генетско-географско подрачје, таму бил само 
еден те ист народ.Само за пример се наведува што пишел Херодот:Бригите од Балканот се населиле 
во Мала Азија и ја создале Анадолија и Ерменија. Следи тие како Фриги ја создале Фригија. Херодот 
пиши што египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.) вели: Фригите биле попаметни од Египтјаните. Па 
во Библијата тн.еврејска историја била само египетска и месопотамска. Ова беше повод да објавам 
повеќе книги за тн.Евреји, кои никогаш не биле етнички народ туку само еднобожен народ. 

На Балканот живеел еден народ кој говорел пелазгиски=тн.словенски со говорни разлики. Со коине 
(тн.старо-грчки) јазик, кој бил само Птоломејов Александриски јазик, со кој како христијански јазик од 
19 век започнало одродувањето на народот во вештачката држава Елада. Пак, Скиптарите не само 
со коине одродување имало и со латински јазик- само во помал обем. Со примањето на исламот, тие 
како војни лица и службеници на Османовото Царство го прифатиле и Османовиот јазик- тој бил само 
новоперсиски со турски=монголски зборови, дело на султанот Мехмед Караман (13 век). Бидејќи како 
нивни војници биле Монголи (Татари, Черкези...), денес познати како Геги, јазикот и се монголизирал. 

За наведеното сум објавил мноштво книги, од кои се прифатени од Баварската државна библиотека, 
Европската библиотека и Германската национална библиотека. Исто така, станав редовен автор на 
мноштво написи на ФБ- страниците итн. 

Се ова беше повод да бидат мета со вируси, блокажи... Бидејќи јас продолжив да творам во полза на 
нашиот македонски народ се проба да бидат поткупен со огромна сума од некоја личност која ми се 
јави во име на сума пари од 18.800.000 $- мои да бидат половина. Јас тоа го одбив. Овие денови ми 
се понуди уште еднаш од друг извор, со следен текст: „Ние сме заинтересирани да прават бизнис со 
вашите добри само се однесува за количини на $ 18,600,00 , а повеќе од 100 килограм злато бар ...“. 
Што и ова го одбив. Како беше постапката: Прво станавме ФБ- пријатели. Следи нивно исто јавување 
на англиски. Јас одговорав само на македонски. На двапати ми беше поставено прашање, на кој јазик 
јас знам да општам. Јас одговорив: само на македонски јазик. Што следи ? За миг ангискиот текст да 
биде преведен на македонски литературен јазик, кој до денес- за жал- се уште не сум го досовладал. 

Со ова сакам да објаснам, дека јас на македонските непријатели сум станал важна личност, јас само 
за нивни пари да делувам во полза на овде наведени народи, а на штета само на мојот македонски 
народ, за кого сум го изгубил целиот животен век после моето враќање од Пула- Хрватска после 1960 
год. кога се школував во 12 класа подофицерска поморска техничка школа, како и по докторирањето 
во Виена по работењето четири години (1972- 1976) како научен соработник од Баварскиот завод за 
сточарство во Груб кај Минхен. Освен тоа за печатењето на моите книги сум издал преку 20.000 евра. 

Бидејќи е објавена една сума издвоена од Елада за македонските изроди, што важи и за хазарскиот 
капитал и средствата на албанската мафија која е исламска, мноштво изроди заработуваат само на 
нашата трагедија... Жалосно е што тие како изроди (кодоши...) уште работат во државни установи... 

ХАЗЕРИТЕ КАКО ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ СО НИВНАТА ПРОФИТНА ВОЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
НАТО САКААТ ДА ГО УНИШТАТ МАКЕДОНСКИОТ РОД- ЕЈ ХАЗЕРСКИ НИШТОЖНИЦИ, УБИЈЦИ 

Историски имало само македонска држава, чии жители биле Македонци. Па тогаш во Европа немало 
било што да има државно со државнотворен народ. За првпат се појавила државната нација само со 
Француската револуција, во која 50% не се Французи без никакви свои народносни права. Слично е и 
со Шпанија, во која дури се одржа референдум во полза на Каталонците. Па уште се и Баските, чии 
традиции биле како македонските, а според Олга Луковиќ-Пјановиќ, баскискот јазик бил српски. Ама и 
тн.словенски темен вокал постои во португалскиот, јазиците во Франција...романскиот, шкиптарскиот 
и влашкиот. Што ова говори, сите тие јазици биле само на одродени Пелазги=тн.Словени. Па името 
Португал се јавува за времето на Јустинијан,а Португал=порту Гал е со дативното у на македонскиот. 
Да не се изуми, имало илирска култура во Британија и Источна Германија, чии жители биле само со 
македонско потекло, што го пиши и франковиот хроничар Фредегар (7 век). Па се било македонско. 

Македонците биле повеќебожци, како што биле и Феникијците, со истите богови на Македоците, а и 
исти традиции- врската и со Илијада која била пишана на словенски јазик (Пасоф, 1815), а еладскиот 
лингвист Чулкас (1907) запишал, Славо- Македонците во Лерин говореле Ран- хомеров јазик. Тој бил 
Критски, а Критјаните сакале да бидат со Бугарите- Букрештански договор член 5. И следи се е јасно. 
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Бидејќи еврејството било само еднобожество, наследство не на далечниот Ехнатон туку на Набонис, 
вавилонскиот крал, кој не познавал било какви Евреи за Кир нив да ги ослободи. Што биле Евреите ? 
Само еднабожна Набонисова оставштина- ништо друго. Ова било повод, со еврејството да се почне 
само од 444 г.п.н.е., кога во Ерусалим се читале тогашните први книги за еднобожеството (Ездра), и 
само оттогаш бил зачетокот на еврејството. Ова било повод Херодот...и Александар Македонски да 
не познаваат било какви Евреи,а тие во Александрија се изјаснале за Хелени- па тие не знаеле и што 
биле. Александар се борел да ги завладее и Феникијците.Сите тие станале Евреи, и тоа најглавните. 
Со ова се потврдува, Евреите говореле само наш јазик, а службен им бил сиријскиот арамејски јазик 
и македонскиот коине. Токму со коине Македонците го ширеле христијанството кај Хазерите, кои веќе 
го прифатиле исламот а и јудејдството. Евреите Ашкенази биле Хазери, кои сами го владеат светот. 
Така професорот П.Векслер (1993) пиши: „На основ на јазичните докази и врз основа на религиските 
и народните обичаи, образложувајќи ја хипотезата дека Евреите Ашкенази се претежно словенско, а 
секундарно индоевропско, турско и палестинско потекло“...„јидиш, спротивно на својот обем на 
германскиот речник, има исконска словенска синтакса и фонологија, бидејќи бил еден облик на 
западно- словенскиот јазик...“. Па Евреите биле/се само пелазгиски=тн.словенски изроди во душата... 

Од наведеното се потврдува, во Европа Македонците останалке најстар народ чиј јазик бил само наш 
пелазгиски, а Јустин запишал: „Македонците биле еден пелазгиски народ“. Што ова говори, Евреите и 
нивните Хазери никогаш не било никаков народ, а тие со својот криминоген капитал уништуваат само 
народи, нив да ги оплачкат, како паразити да живеат, а нивни соработници им се и Албанците, кои се 
само Муслимани=Турци. Нивната приватна профитна воена организација НАТО во 2001 година врз 
Р.Македонија изврши агресија за Македонците да ја изгубат својата државност, а тие се залагаат и за 
нивна федерализација за со албанскиот јазик, а Албанците се со исто потекло со Хазерите од Кавказ.  

НИКОГАШ НЕМАЛО БИЛО КАКОВ АЛБАНСКИ ЈАЗИК ЗА ДА ИМА НЕКАКВА АЛБАНСКА АЗБУКА       

Денес (22.11.2015), во MKD-news.com го прочитав написот во кој стои: „Претседателот на Република 
Македонија, Ѓорге Иванов по повод одбележувањето на 22 Ноември, Денот на албанската азбука, 
упати честитка до припадниците на албанската етничка заедница во Република Македонија..“. 
Меѓутоа, никогаш немало било каква албанска азбука. Па таа била само романска азбука, создадена 
само во Битола, позната како битолска од 1908 година. Токму на таа романска азбука творци не биле 
некакви Албанци,туку само Власи. Тие од Москополе-Корча биле избркани од Муслиманот= Турчинот 
Али паша- Јанински. Токму овој крволочен ѕвер останал симбол на Албанците, 100% фалсификатори 
на се што било нивно. Па што било арбанско= скиптарско ? Досега никој не пронашол наод/доказ на 
било што туѓо арбанско, што не било на нашиот пелазгиски=тн.словенски јазик. Ова говори, Арбанија 
100% и припаѓала на Охридската архиепископија, што опстоило до 1767 година. Па следи заклучокот, 
никогаш немало скиптарски јазик за да има било каква скиптарска азбука. Па ова наведново и самите 
Албанци го потврдуваат: Тие биле само Пелазги и Илири. Значи, само едно: тн.Словени со наш јазик. 
Бидејќи битолската азбука била само романска, потврдуваат мноштво автори. За да се говори за таа 
азбука, нејзините творци морале да бидат Албанци (Тоски=Скиптари, с=ш, кои се 10% и Геги Азијати 
90%). Еве го доказот: МТВ има снимено емисија за тн.албанска азбука, а случајно повеќе пати таа 
сум ја гледал на Втора програма на МТВ. Водителот на емисијата разговара само на македонскиот 
јазик со наследниците на творците на тн.албанска азбука, кои живеат до Камен мост на нашата река 
Курдерес- во Битола. Нивниот одговор на македонски јазик е преведен на скиптарски јазик, а пишан 
со романски алфабет, како и со турски знаци, токму оние кои ги прифатил Кемал Ататурк во турскиот. 
Ова говори, азбуката била само романско- турска, ништо албанско кое не би смеело да има било што 
романско и турско туку 100% само со тн.словенски јазик и нејзиното глаголично и кирилично писмо. 
За да не се лажеме, со тоа што наследниците на романската азбука живеат во Битола, тие говорат со 
битолскиот говор и тие не го познават тн.албански јазик, 100% тн.албанска историја била само лага, 
и тоа гнасна лага. А како не ќе биде лага и гнасна, кога јазикот 1/4 зборови има татаро-турски зборови 
(Г.Мајер)- само монголски. Е кутри Арбани= Тоски= Скиптари- 100% пелазгиски=тн.словенски изроди. 
Не случајно, за албанските автори светскиот автор Г.Мајер не постои, ниту кај Гегите мнозинство се 
Черкезите, Татарите...кои меѓу Шар Планина и Врање во 19 век биле колонизирани околу 1 милион. 
Што ова говори: зборот Арнаути значи Одметници, а албанските автори останале 100% лажговци. 
Од наведеното произлегува, ако има паметни Арбани=Тоски= Скиптари тој гнасен измешан јазик со 
монголски зборови ќе се забрани во Скиптарија, погрешно Албанија- Албанија била на Кавказ, денес 
Азербејџан,а азербејџанскиот е сличен со скиптарскиот. Народот вели: кого Богот некого го казнува, 
тој нему му го зема умот. И затоа Скиптарите биле не само тн.словенски изроди и исламски. Токму на 
вакви изроди држава им прават други: Ватикан, со јазик скиптарски, дело на Тито во СФРЈ...Хазери... 
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Zlatko Kuzmanoski Азбуката не е ниту романска. Тоа е само адаптација на латиницата кон нивните јазични специфики. А 
пак латиницата е само АДАПТАЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА ДРЕВНА АЗБУКА (ај да речам Венетска наместо Македонска - 
да не ме обвинат за националист smile emoticon ) Таа древна азбука претрпела неколку адаптации (и во склад со 
различните венетски дијалекти и во склад со временските јазични промени). Латиницата така е само ДИЈАЛЕКТНА 
адаптација на таа древна азбука ( а подоцна, како која нација се оформувала - така си правела и своја адаптација на 
латиницата, па имаме англиска адаптација, германска, данска, турско-албанска и т.н. Македонската азбука поради 
континуитетот на Македонскиот народ претрпувала само временски адаптации (јазикот се менувал во одредена мерка со 
времето) па така имаме една адаптација во антиката со формирање на македонското кралство (таа адаптација додатно 
“Грците “ си ја адаптирале за свои потреби) , подоцна се јавила потреба од ново приспособување на истата азбука па 
следува Климентовата адаптација на тоа писмо за на крај последната адаптација (да ги прескокнеме обидите од 19 век) 
да ја направи Блаже Конески.  
Затоа идиотски звучат злобните забелешки дека ние имаме писмо од 1945 (од Бугарите) кога и Србите и Бугарите и 
Грците, Русите, Монголите, сите латиници и т.н. се само адаптации на едно те исто древно Македонско писмо (пардон - 
Венетско smile emoticon )... 

Elena Misirkova Vo Drzavniot arhiv na Republika Avstrija, postojat oficijalni dokumenti, isprakani od diplomati na togasnata 
Avstro-ungarska monarhija, datirani od pocetokot na 20.vek, kade sto se naveduvaat pricinite za sozdavanje na albanska drzava 
na Balkanot vo 1912 godina, so cel da se zabie klin vo strukturata na postoeckoto naselenie, (slovensko i drugo) kako i za 
pomosta, i celokupnata administracija, ispratena od Monarhijata za da formira ucilista i drzavna administracija vo 
novosozdadenata drzava. Ottogas i datira sozdavanjeto na albanskata azbuka (kako i falsifikuvana istorija, za da se dokaze 
nivnoto bozemno prisustvo na Balkanot kako starosedelci, za smetka na vistinskite starosedelci). Minatata godina imase javna 
tribina za albanskoto prasanje vo Diplomatskata akademija vo Viena. 

ПРЕБЕГАНИТЕ ВО ЈУЖНА ИТАЛИЈА НЕ БИЛЕ АЛБАНЦИ- ТАКВИ ДО 19 ВЕК НЕМАЛО- ТУКУ САМО 
ЕДНО МАКЕДОНЦИ ПОТВРДЕНО ПО НОСИИТЕ, ОРАТА...ПРИКАЖАНИ НА МТВ-ВТОРА ПРОГРАМА 

Арбанија според Арбан=ар бан наспроти Албанија од Албан=ал бан. Бидејќи ал останала основа за 
алова (црвена) боја, што значи црвена земја (бан до бановина...), таа била кавказка Албанија, никако 
Арбанија. Тоската Сабри Годо во неговата книга Скендербег на германски јазик, печатена во Тирана 
за Велика исламска Албанија, нема никаква Тоскија (Тоскана била и е во Италија) туку само Арбанија 
или Скиптарија, од скиптарот- тој го носи секој црковен поглавар, како што бил и оној на Охридската 
архиепископија. Под неа била 100% Арбанија, со основа ар=ор- ораница, значи нива. Бидејќи поимот 
Арнаут бил од Кавказ со земја црвеница, Годо плаче што во Арбанија ја нема никаквата црвеница, за 
да се говори црвени пештери итн. Па црвеницата била за лозја, преполно на Кавказот... Па токму од 
неговата книга, позајмена од Берлин, е мојата книга: „Нов Александар Македонски“. За ваквиот потег 
бев принуден, затоашто до денес никој нема пишано книга за неговиот цел живот до неговата смрт.  

За тој Годо да не се преврти в гроб, тој во книгата Скендербег ги наведува Черкезите, Татарите...како 
страшила, а тие страшила еве ти ги во 19 век, кога Османите нив ги колонизираат меѓу Шар Планина 
и Врање, и тоа околу 1 милион. Следи Григор Прличев во Скендербег Черкезите и Татарите (Гегите) 
не ги наведува, затоашто тие се уште не биле населени. Меѓутоа, тие се среќаваат во Сердарот. Тој 
неговите дела ги пиши на Коине. Токму само заради Гегите кои вон Арбинија се 90%-Тоски само 10%- 
се наметнува името Албанија, а неа ја познавал и Александар Македонски- Албаните биле со Дарија. 

По смртта на тн.Скендербег во Италија пребегнале многу Арбанаси, како и од охридско... Токму 100% 
Арбанасија била под Охрид со својата Охридска архиепископија, што важело и за Јужна Италија. Па 
и Скадар бил под неа, како што била и Црна Гора. Што ова говори? Ништо немало посебно арбанско. 

Како што на МТВ Втора програма ја гледав повеќе пати емисијата за тн.албанска азбука која била на 
Власи- битолско семејство кое не знае скиптарски, исто така се изненадив кога на неа видов емисија 
со иселениците од Арбанасија, охридско... во Јужна Италија. Населението играше само македонски 
ора и со носи македонски. Во прилог може да се види и книгата Византија на Филип Шерард, во која 
се носиите. Тие се како македонски градски носи, и такви кои ги носат Македонките од Егејскиот дел 
на Македонија, под окупација на Елада од 1913 година. Што ова говори ? Се било само македонско ! 

Бидејќи од Арбанија се пребегнувало во Италија, и тоа после 1924 година, од кога Австрија и Италија 
отвориле школи на новиот арбански јазик,разговорите можат да бидат и на наведениот јазик.Меѓутоа, 
прикажаните носии немаат врска со оние кои денес ги носат Албанците (Тоските и Гегите со кавкаско 
бело капче- на наш јазик кече од кечава волна). Албанците по нарав останале само кечави. Се јасно. 

Risto Ivanovski Белото капче, ората... на Арбанасите= Тоските= Шкиптарите биле како во Лористан, ирански Курдистан, 
никаква врска со оние на нашиот Балканот: https://www.youtube.com/watch?v=nUoPfhaKJ04 
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ДОПОЛНА: Бидејќи со години сум водел расправа со Албанците за нивните факлсификати, се решив 
да го напишам следниов напис, допринесувајќи за нашата македонска вистина, за која си страдаме. 

АЛБАНЦИТЕ ИСТОРИСКИ ОСТАНАЛЕ НАЈГОЛЕМИ ЛАЖГОВЦИ- САМО ИСТОРИСКИ ГНАСОТИИ 

За Албанците Скендербег бил само Албанец- па поимот Албанец Ѓорѓи Кастриот не го употребувал. 
И тој според сите наоди, бил само Македонец, крал македонски и крал епирски. Што тој бил говори и 
францускиот автор Франсоа Пуквил. Според него, тој бил само Македонец, никако инаку. Иако Марин 
Барлети (16 век) се труди да го неметне италијанското име Албани за Арбанасите,тој не успеал и тие 
никогаш не го прифатиле името Албанци туку само Шкиптари, с=ш, од скиптар на кого имало двоглав 
орел православен симбол, кој ги краси македонските цркви, посебно соборната православна црква на 
Балканот Св. Димитрија под која била и селото Атина главен град на новата држава Елада. Со таков 
македонски православен двоглав орел се борел Македонецот Ѓ. Кастриот- па и самиот збор кастриот 
бил само тн.словенски, а неговото семејство ги имало само тн.словенски имиња, а најмалата сестра 
се викала Мамица. Што ова име значи ? Според мама до мамица. Меѓутоа, Албанците во се мамат, 
подржани од Ватикан. Таков бил и М.Барлети, кој тврди дека Ѓорѓи бил млад даден заложник, дури со 
9 година, иако тој кај таткому останал и со возраст преку 20 година. Следи и заклучокот, тој цел живот 
бил само православен, како што бил и таткому, а Барлети католички-лажгото него го прави и католик, 
дури и муслиман,циркузијада. Што тој им правел на предавниците на нашата вера. Тој на својот внук 
од сетра Зарчин му ја откинал главата затоашто тој соработувал со исламот. Ѓорѓија имал и печат со 
двоглав орел, со кого Албанците ништат цркви, масакрираат православни, со православни органи од 
живи православни тргуваат.... Е проклети Албанци и лажговци. Со нив сум водел расправа во Фокус... 
Битолски весник. Во него имав наслов: „...ми е брат по крв, а не по душа“- Арбанасите 100% изроди. 

Албанците како лажговци, тие не престануваат да лажат. Тие Православните од 15 век ги цртаат со 
бело кече. Следи со бело кече се преставени сите Ѓорѓиеви соработници, а кечето се појавило само 
во 19 век кога биле колонизирани кавказко- црноморски Албанци-Арнаути,воглавно Черкези и Татари. 
Жалосно е што Р.Македонија со свои средства издава книги за него, мене познати само две од еден 
Арбанас= Скиптар= Тоска и еден Черкез со издолжен кавкаски череп наспроти заокружен татарски. 
Секако, оставштината на капата на Ѓорѓи Кастриот останала македонска- црна, како што се гледа кај 
Барлети. И тој како православен кај папата влегол со црна капа. Ова и денес може да се потврди: во 
Арбанија не се носи бело кече, кое било само кавкаско, денес воглавно се носи само вон Арбанасија. 

Лагите многу лесно се потврдуваат и тоа преку пребеганите по тн.Скендербег во Јужна Италија, чии 
ора и носии се македонски. Кај нашите наследници, припадници на Охридската архиепископија, никој 
не носи бело капче во Јужна Италија. Албанците направиле грешки во чекори- Италија е во Европа. 

Јазикот на наследниците на тн.Скендербег бил 100% само еден тн.словенски- до 1767 година немало 
ништо на некаков арбанаски јазик кој не би бил тн.словенски. Ова може да се потврди со наводите на 
М.Барлети-па тој никаде не наведува било каков албански јазик, непознат во историјата. За ова да се 
потврди, доказ биле Задарските Арбанаси. Арбанасите пребегани во Задар во 19 век говореле само 
тн.словенски. Следи арбанскиот јазик бил дело на Ватикан, со кого владеела Виена до со 1918 год.  

Ф.Ј.Фалмерајер пиши Шкиптарите биле неписмени, што го потврдуваат и другите автори- и самите 
Арбани= Тоски= Шкиптари. Следи Ами Буе пуши дека нивниот јазик бил нов, кој се образувал во ова 
време. Ова говори, дека јазикот на Скиптарите се образувал во времето на Ами Буе. Што ќе се рече 
во 19 век, а тој јазик постанувал мешан јазик на повеќе јазици употребувани во Османовото Царство. 

Наспроти Арбанасите, францускиот професорот Андре Мазон, во 1936 година, во Парис издал книга 
„Документи, приказни и песни словенски од јужна Албанија“.Бидејќи Јужна Арбанија бил мал простор, 
во неа не можеле да живеат тн.словенски народ и тн.несловенски народ. Токму и затоа секому кој би 
успеал да најде било што пишано на посебен арабанаски јазик кој не би бил тн.словенски, итно нека 
добие Нобеловата награда, или тн.Беришова- поимот 100% е само тн.словенски и со б=в, р=л, ш=с... 
Мазон на крајот на книгата има речник со 3000 зборови. Бидејќи неписмениот говори со околу 1000 
збора, а за да се напише една добра книга се потребни 3000 збора, тогаш Македонците романописци 
можеле да бидат светско познати. Ова било наспроти, муслиманските= турските Арбанаси кои биле 
само Турци, и затоа го сакале само турскиот Османоив јазик чии слова биле персиски (Хамер, 1836). 
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За авторите тн.словенски јазик бил илирски. Токму за Илири со нивниот Илирик пиши и М. Барлети. 
Тој вели, Илирик бил северно од реката Дрим, а јужно Епир=е пир според македонскиот крал Пир. Тој 
како Бриг=Брзјак бил претставен со бригиската симболика- богот Арес= јарец= јарец чии рогови биле 
на неговата глава. Во Библијата како богот Арес бил Александар Македонски- баба и мајка Бригијки, 
а Елијан пиши за илирски Бриги, истоветување на Илири и Бриги поврзано со јазикот на Илијада. Ама 
и Нестор (11- 12 век) запишал Русите потекнале од Илирија. Па Русите биле Балканци, наследници 
на Охридската архиепископија. Не е случајно, што во рускиот православен грб двоглав орел внатре е 
вгнезден коњаникот Св. Ѓорѓија, кој во Кападокија не бил коњаник- во Бригија е коњаник, а како него е 
преставен Крали Марко, што може да се види во цркви во Прилеп,а тој како пелагонски бил бригиски. 
Па по Крали Марко бил Ѓорѓи Кастриот. Тој како крал на Епир морал да биде претставен како Арес, а 
него го родила змија (М.Барлети), бригиска симболика-змијарки биле Евридика=ер ври дика и мајката 
со последна египетска кралица Клеопатра, која како Македонка во нејзино време била најобразована.   

Напалеон Бонапарта создал илирска провинција, во која влегувале Словенија и Хрватска. И Илирска 
Бистрица била нивна итн. Јас како питомец на 12-та класа во Морнаричко- техничкјата подофицерска 
школа во Пула- Хрватска, смер машински, по 1960 година, редовно го читав Вјесник у сриједи...,во кој 
редовно се говореше за Илири и илирско потекло на Словенците и Хрватите, а Црногорците, Србите 
и ние Македонците бевме само Словени, На моето прашање,зошто не сте Словени,следеше одговор, 
ние не сакаме, и Словените биле одвратна раса, дело од на Бонифациј кој во 8 век ги покатоличувал 
Склавините= тн.Словени како Повеќебожци. 1960 година никој не знаел дека дури и Албанците биле 
Илири. Во прилог се наведува и австриската канцеларија. Во неа Арбанасија била склавинска, само 
тн.словенска. А и царската власт на Цар Самуил била во Склавинија, што се наведува во германски 
извори. Токму Арбанија 100% била само под Охридската архиепископоија и 100% под Цар Самуил. 

Александар Стипчевиќ, кој по потекло бил Арбанас, во својата книга за Илирите во Хрватска тој прв 
Арбанасите ги нарекол Илири. Па токму и затоа до таа 1974 година никој не знаел, дека Арбанасите 
биле некакви Илири. Ние Баирчаните и Битолчаните познававме само Турци и Арнаути, а никако си 
некакви Илири. При тоа Турците не ги сакаа Арнаутите, и нас ни велеа да бегате од Арнаутите. Ова 
беше повод, ние Македонците повеќе да ги сакаме Турците, а не Арнаутите. Па Арнаути има Татари 
со Черкези, со мнозинство Черкези белокапци, и тие од 1974 година станале Илири. Што ова говори, 
албанските автори во своите историски дела постанале најголеми лажговци за Илирите. Злостори... 

Албанците пишат, тие биле Пелазги и Илири со пелазгиски и илирски јазик. Меѓутоа, истото е само за  
тн.словенски јазик, а арбанскиот е повеќерасен, дури монголски. Со тоа што Пелазгите и Илирите за 
сите автори во светот биле само Белци, никако Монголи (Черкези, Татари...), Албанците се лажговци. 

За лагите да си ги дополнат, а да одбегнат дека Арбанисија била 100% под Охридска архиепископија, 
под која никој не можел да има друг јазик освен пелазгиски=тн.словенски,Албанците како најлажговци 
велат и, Арбанасите не биле под Охридската архиепископија. Ќе рече некој јас по секоја цена сакам 
нив да ги навредувам. Не само Арбанасија била под неа, под неа бил Скадар и Црна Гора. Па според 
изворите, заради таа црква Црногорците биле Македонци. Ако Црногорците биле Македонци, што би 
биле Арбанасите ? Само Македонци, чеда на Охридската архиепископија. Под неа била дури и Јужна 
Италија, секако и Киевската Русија чие кнежесвско семејство било поврзано со она на Цар Самуил. 
Се ова се наведува со цел да се истакне, Арбанасија била 100% само тн.словенска, никако инаку. 

Наведеното се потвртдува и со доказот, што презимињата на Арбанасите се со македонско дативно у 
што не постои во арбанаскиот јазик. Бригиско= брзјачко трето лице еднина завршува на т (ет=ит). Кај 
Олга Луковиќ- Пјановиќ се чита нејзини наведувања на една српска авторка, како во Косово... имиња 
се прават со додавката ит: Бунарот, Језерит... а и во Скопје школо Манастирит- уништувачи на цркви 
и манастри. Исто така,тие имаат темен вокал и тоа не како Илири-ретко, туку почесто како Траки. Ова 
е повод, авторите да пишат, Албанците биле Траки. Секако, овде се и повеќе монголкски зборови. А 
бидејќи Арбанасите го имаат и македонското ѕ, тие се 100% Македонци. Ако се земе во предвид, што 
тие ги имаат дури тн.Вукови гласови, а Вук Караџиќ живеел во 19 век, се е јасно. Па што е јасно ? Па 
каков јазик бил арбанаскиот ? Само најнов и непознат со сите македонски гласови и тн.Вукови од 19 
век- никако порано. Со ова се докажува и потврдува, арбанскиот јазик бил злосторнички на Виена. 

Јазикот на Арбанасите бил тн.грцизиран од 1767 година по укинувањето Охридската архиепископија, 
потоа латинизиран, а најпосле и монголизиран со Османовиот јазик на Мехмед Караман, кој во 13 век 
во новоперсиски јазик внел монголски заборови на Черкезите и Татарите кои од Османите во 19 век 
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биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање, околу 1 милион, а тие денес се Геги. Ова било само 
поради тоа што Тоските биле војни старешини и службеници, а нивни извршители Гегите- само смрт. 

Ваквата состојба ја утврдил Г.Мајер (...) дури со монголски зборови. Токму него го кријат Албанците, 
со што се потврдува, никакогаш немало арбанаски јазик различен од тн.словенски. Ова се потврдува 
и со тоа што 90% се Геги со воглавно Азијати и само 10% Арбани.Првите се белопкапци, на нашински 
се ватреполисти, а кечето било кавказко на Монголите со кои до денес ги истребуваат домородците. 
Тие до денес со Арбансите не се разбираат... Кога тие не се разбират, тие се два посебни народи. 

Арбанасите не сакале школи на својот монголизиран јазик, затоашто тој ним не им требал. А зошто ? 
Па само затоашто тие биле Турци, што се потврди и во 1953 година- тогаш Албанците како Турци се 
селеле во исламска Турција. Ова било повод, ним да не им требало друг јазик освен турскиот. Токму 
затоа први школи на нов јазик во 1924 година отвориле само Рим и Виена, католички водител до со 
1918 година. Писмото не било никако арбанаско туку само едно: романско- само од битолски Власи, 
надополнето со турски букви како оние од времето на Кемал Ататурк, дело на берлинско- виенската 
школа. Таа школа била носител на албанската историја, според која и Монголите постанале Илири. 

Па што биле Албаците ? За време на Османовото Царство најголеми Турци ! Следело дури тие да се 
и најголеми фашисти ! Ова не било се: тие постанале најголеми комунисти ! Какви ? Титови ! А потоа 
Сталинови ! Уште и Мацетунгови ! На ова не завршиле: сега се и најголеми САД-чани и Европјани со 
својата НАТО, а само против Христијаните ! Е проклети Албанци, најголеми ништожници, со вас никој 
не си го може, одлични во туѓи служби за свои исламски цели, извонредни за дрога за ништење туѓо, 
продажба на православни органи... И во се нив ги подржува САД со Европа и НАТО- УМНИ БРАВО ! 
Не случајно, во Хаг им се суди само на Православни, но не Католици и на Албанци-100% само Турци.  

Албанците како лажговци тврдат, Македонците биле само христијани и Албанците само Муслимани. 
Па без заведените Муслимани (Македонци, Срби, Црногорци, Турци, Цигани...), дури поткупувани за 
пописот и изборите, Албанците во Р.Македонија не се ниту 14%, од кои Арбанаси се само 1,4% со чиј 
јазик ги монголизираат Македонците со исламска вероисповед, со најизворниот македонски јазик. 

Следи проклети да сте Албанци крволочни ѕверови на се што е христијанско и тн.словенско, зашто 
финансираат изродите на човечноста: Ватикан, Хазерите, исламските држави и албанската мафија. 
И што прави нивната НАТО ? Кога Македонската одбрана го заокружи селото Арачиново, за во него 
да ги уништи НАТО- вските инструктори, од Италија полетале 6 бомбардери за да ја бомбардираат 
Р.Македонија. Па тешко за Македонците кога тие се зафатиле со приватната воена профитна НАТО. 

И што тие допринесуваат ? Пописите да не се вршат, како што се вршеле секогаш- само на оние со 
стално живеалиште во Р.Македонија, ни наредија сите Албанци да бидат попишани, за тие да можат 
и да гласат, иако тие биле жители на Косово...Швајцарите со право на глас на тие простори. Злостор. 

ДОКАЗ ДЕКА БУГАРИТЕ БИЛЕ САМО ЕДНО ЦРКОВЕН НАРОД СО ЦЕНТАР ВО ЦАРИГРАД 

Ватикан по секоја цена се заложувал да се укине апостоловата Павлова Охридска архиепископја, 
која била и Јустинијана Прима, а Јустинијан ја воздигнал Цариградската црква во патријаршија која 
не била апостолска. Следи отсекогаш имало судир меѓу Цариград и Рим, но никогаш меѓу Петров 
Рим и Павлов Охрид. Бидејќи со Готите со Рим се завршило, а папите ги поставал царот од оној наш 
православен Цариград, што забележливо било за време на Јустинијан, се тоа Рим заборавил, дури 
во 750 година прави фалсификат со тн.Константинова даровница, божем Константин Велики му дал 
даровница за примат на папата врз православието. Од 1071 година Рим се бори против Македонците 
кои ја владеат Јужна Италија, во која владеела Охридската архиепископија итн. И конечно, Ватикан 
во 1767 година врши притисок врз султанот да се укине Охридската архиепископија. Бидејќи Црна 
Гора била под неа Црногорците биле Македонци, вистината е на видело, Македонци=Македонци. 

Со укинувањето на Охридската архиепископија, опстоила само унијатската Царградска патријаршија 
од времето на крстононите војни, зашто Цариград Русите го проколнале и него не го бранеле. Со ова 
се потврдува, Ватикан сакал да ја уништи само апостолската Павлова Охридска црква. Па оттогаш 
имало само Грци. За меѓусебно истребување на православните, султанот создал Бугарска егзархија 
со центар во Цариград. Оттогаш почнало најкрвавото меѓусебно истребување, а во полза само на 
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исламот, католицизмот и протестантизмот. За доказ дека Бугарите биле само едно црковен народ со 
центар во Цариград, еве еден доказ, што денес (28.11.2015, во 08 часот) го видов на ФБ- страницата: 

„Клатењето на Ванчо Михајлов: од Македонец до бугарин 

Документ пронајден во архивата на ВМРО на Ванчо Михајлов, во кој не само што децидно се 

потенцираат етничките разлики помеѓу Македонците и Бугарите, туку и за денешните Македонци 

јасно се вели дека се директни потомци на славните антички Македонци! 

Еве што пишува во овој документ: 

‘Некогаш имало славна земја со храбар народ што дал светски владетели како Филип и Александар 

Македонски. Многу древни народи, иако слегуваа од светската сцена, по извесно време, пак се 

издигнуваа. Зошто да не се случи истото и со Македонците?...Зашто ако еден народ, што си има свои 

обичаи, вера, јазик, традиција и друго опстанал тврдо после толку ропства, тоа значи дека тој народ е 

способен за слободно постоење! ...Бугарија нека им го даде на мирен начин на Македонците она што 

е македонско. Зошто Бугарија уште го држи туѓото и го прикажува како свое? Зарем Македонците се 

Бугари? Колку што се Македонците Бугари - толку се и Бугарите Македонци! Разликата е голема! 

Едните биле на Балканскиот Полуостров уште од пред Христа, а другите дошле во 7 век... Доста веќе 

со игри околу несреќата на македонскиот народ! Време е да се викне: Македонија на Македонците. 

Ослободената бугарска Македонија да им се даде на слободните Македонци. Дајте и` автономија на 

Македонија додека е време!’  

Овој документ е потпишан со псевдонимот “Комитски”, а пишуван е во декември 1932 година. Ова 

значи дека и меѓу членовите и симпатизерите на ВМРО на Ванчо Михајлов имало такви кои го при-

фаќале античко-македонското етничко потекло. 

Дури и организацијата на МПО (еден вид наследници на ВМРО на Ванчо Михајлов) во градот Лорејн 

(САД), формирана во март 1924 година, го носела името “Александар Велики” и имала свое знаме на 

кое биле прикажани името и ликот на овој наш славен цар. Види фото:“ (Не го снимив, Р.И.) 

Од изложеното се потврдува, дека Македонците секогаш биле Македонци. Ама исто време и црковни 

припадници. Следи заклучокот, Грци и Бугари никогаш не бил етнички туку само црковни народи. 

АХМЕТИ КАКО АЛБАНЕЦ БИЛ САМО ЛАЖГО- ЛАЖГОТО МОЖЕ ДА СЕ СМЕТА ЗА БАНДИТ ИТН. 
МКД, на 29 ноември 2015 „на свечена академија“ изјавил: 
Ахмети: Нашата крајна цел е еднакви права за двата најголеми народа - албанскиот и македонскиот 
Претседателот на ДУИ, Али Ахмети денеска одржа говор на Свечената академија по повод Денот на 
албанското национално знаме и Денот на независноста на Албанија. Како што рекол Ахмети, сега е 
моментот кога треба да си кажеме и признаеме доколку сме направиле нешто лошо, бидејќи, според 
него, така ќе можеме работите да ги поправиме, објави Телма.  
„Нашата заложба за унапредување на етничкиот статус е константа во нашата политика, како што е 
константа залагањето за мир. Нашиот народ отсекогаш бил мирољубив, ние никогаш не сме 
поттикнале војна. Другите се обидувале да ги одземат нашите земји, но времињата се променети. 
Нас на Албанците во овие времиња ни треба уште повеќе ум, за да ги унапредиме сите прашање во 
однос на статусот на Албанците и да ја заокружиме целта - а таа е, еднакви права на двата 
најголеми народа, албанскиот и македонскиот“, рече Ахмети. 
Зборувајќи за целите, лидерот на ДУИ напоменал дека се стремат и кон ЕУ и НАТО, а посакуваат 
заокружување на целиот процес на независноста на Косово со прием во меѓународните институции, 
заокружување на целиот интеграциски процес на Албанија и нејзин економски развој, но посакуваат и 
мирен Балкан, како дел од евроатланското семејство. 
„Ахмети: Нашата крајна цел е еднакви права за двата најголеми народа -албанскиот и македонскиот“ 
Наведеното е 100% лага. Албанците во историјата не се познати. Овие за кои има Рамковен договор 
и за кои се бриши нашата македонска нација од евро-сад-чанските бандити кои се залагаат за 
федерализација сите тие се само профитери, како што досега биле Европа и САД со својата НАТО. 
Еве го доказот: нашата Македонија не е творба на денешните Македонци кои се оспоруваат туку 
наше наследство од оние наши претходници. Пак, во дива и канибалистичка Европа сите тие не 
знаеле за нужници ниту за лајца и вилушка, никако паница од пан до пањ, според нашиот бог Пан 
итн. А што се денешните Албанци ? Само дворасно- двоконтинентална мешавина на 90% Геги со 
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мнозинство Азијати (Черкези, Татари...) и Тоски 10% кои се само 100% одродени тн.Словени. За 
доказ дека Албанците не се еден народ, тие меѓусебе не општеле, не стапувале во бракови и што не 
друго. Најбитно е тоа што тие меѓусебно до денес не се разбираат. За ова веќе сум објавил повеќе 
написи, а уште ќе следат. А зошто ? Ние Македонците од ова азиско кавказко- црноморско население 
мора да се одбраниме, и тоа не со молчење, никако и со написи како што се моиве туку со 
организиран истап пред Турската амбасада да си ги врати назад од Азија овие колонизирани 
Албанци- Арнаути и во Арбанасија муслиманските= турските Арбанаси. Исто така, да се протестира и 
пред другите ротшилдовите и рокфелеровите амбасади на САД и Англија, што важи и за сите други 
непријатели на Православните (Русите, Србите, Македонците итн.). Значи, конечно следи: „Во борба, 
во борба македонски народе...“ до конечна победа против 100% муслимански=турски колонисти, 
„чума“ за Домородците и „краста“ за Православните. 

БИДЕЈЌИ ИСТОРИЈАТА НА АРБАНАСИТЕ=ШКИПТАРИТЕ БИЛА 100% САМО ТН.СЛОВЕНСКА, ТИЕ 
БИЛЕ/СЕ 100% САМО ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ- ЗА ТН.СЛОВЕНИ СЕ НАЈГОЛЕМИ ЗЛОСТОРНИЦИ 

Секој Албанец не бил кадар да напише арбанаска историја, затоашто никогаш немало таков народ. А 
и таков бил Али Хадри, на кого со македонски средства била издадена неговата книга полна со лаги: 
„Преглед на албанското ослободително движење на епохата на Ѓерѓ Кастриоти Скендербег 1443- 
1468“, Скопје, 1968, како прва книга на македонски јазик, иако немало никаков Ѓерѓ кој бил обрежан. 

На страна 3 е предговорот; стр. 9 е Вовед Албанија до турското навлегување на Балканот. Па во таа 
глава се говори за потеклото на јазикот на Албанците, а таков народ никогаш немало, туку само  едни 
Арбанаси= Тоски= Шкиптари. Расправата се води за илирско и тракиско потекло, за потеклото на она 
име Арбани до Арбанаси итн. Следи разликата е во тоа што имало дојденци Словени, а такви биле 
Србите, Македонците и Бугарите. Меѓутоа, според историските и тн.византиски извори Србите биле и 
Траки и Илири, Бугарите Траки, а според Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Илирик, кој бил на 
Балканот. Пак, за Марин Барлети Илирик бил северно од Дрим, и затоа Илири биле Црногорците итн. 

Стр. 20: „Уште пред населувањето на Балканот, Словените, во VI век навлегле до Драч. (Значи, тие 
ја словенизирале авторовата тн.Албанија)...Од друга страна, влијанието на Словените на Албанците 
се огледа во словенските имиња на местата во Албанија, во спречувањето на романизацијата и во 
примање демократски односи во општествениот живот“. (Па Арбанија била потполно словенизирана- 
тн.словенски јазик бил пелазгиски и илирски, а Арбанасите биле само Пелазги и Илири- се јасно,Р.И.) 

Потоа: „Подоцна, во XI век, доаѓа до заеднички востанија против византиската власт. Овие востанија 
избувнувале од повеќе причини, пред се поради тешкиот живот на селаните. Најзначајни биле оние 
од 1040 и 1041 година во Македонија, Албанија и Тракија. Најпрвин избило востание во Македонија, 
на чиле чело се наоѓал Петар Делјан, внукот на Самуил. Востанието успеало да ги заземат Ниш и 
Скопје. Ова востание одекнало и во Албанија. Селаните од Драчката област, под водство на 
Тихомир, кренало востание. Петар и Тихомир се обединале и водач на востанието станал Петар. 
Востаниците го нападнале Солун и го зазеле Драч. Византиската војска успеала да ги разбие 
востаниците кај Солун. Притоа, Петар Делјан бил заробен. Две години подоцна избило ново востание 
против Византија, во Драчката област. На негово чело се наоѓал Манијакес, кој се прогласил за 
византиски цар. Со својата војска тој тргнал кон Солун, каде што бил поразен и убиен“. (Па се било 
само тн.словенско со тн.словенски= пелазгиски јазик-според Јустин,Македонците биле Пелазги, Р.И.) 

„Во 1072 година во Македонија избувнало востание, под водство на Ѓорѓи. Михајло Воиславлевиќ го 
испратил својот син Бодин, како помош на востаниците, кој се обидел да ја освои Драчката област, но 
се повлекол. По смртта на Михајло, Бидин станал владетел на Зета и ја проширил границата на 
својата држав,освојувајќи еден дел од Северна Албанија. Центар на неговата држава станал Скадар, 
што несомнено придонел за заемно влијание на Зета и на Северна Албанија. До повторно востание 
на Драчката област дошло во 1077 година, под водството на Никифор Бриени, но востаниците биле 
поразени, во Тракија, каде што во една битка бил заробен и самиот водач на востанието“. (Се било 
само тн.словенско= пелазгиско, а на тн.Византијци народен јазик им бил само пелазгиски, а службен 
коине= тн.старогрчки кој бил само христијански Александријски Птолоемојов јазик- 300 г.п.н.е., Р.И.) 

Византискиот цар Манојло Комнен (1143- 1180) успеал да ја зацврсти својата држава и да ја зајакне 
нејзината положба на Балканот. Во тоа време се зацврстила и Рашка. Стефан Немања повел борба 
против Византија за да извојува независност. Тој успеал да ја прошири српската држава, освојувајќи 
го Скадар и двете области Пилоти на Дрим. За намесник во Зета го поставил својот син Вукан, чија 
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престолнина била во Скадар. Но тоа време и Норманите сакале да ја освојат Албанија“. (Се останало 
само на нашиот тн.словенски јазик, а Комнени биле само Македонци чиј битолски говор се најдувал 
во Каменот на Розета во Египет, откаде потекнал македонскиот јазик коине- тој станал христијански 
од Апостол Павле, а тој не го познавал службениот јазик во Атина, Р.И.) 

Страна 19: „Средновековната албанска литература имала црковен карактер, но истовремено се 
разликувала и народната уметност (фолкорот). Културата и просветата се развивале особено во 
градовите, во црквите и манастирите. Во училиштата се употребувал грчкиот и латинскиот јазик, а 
старословенско писмо се употребувало не само во црквите туку и во световната админстрација. 
Ниеден напишан документ на албански јазик до XIV век не е сочуван. Од оваа време постои документ 
во кој Гулием Адам, архиепикоп од Бар, истакнува дека Албанците во книгите на својот јазик го 
употребуваат латинското писмо“. (Од 1767 година- без Охрид- и само тн.грчко=коинско писмо, Р.И.) 

Бидејќи „Ниеден напишан документ на албански јазик до XIV век не е сочуван“...„а старословенско 
писмо се употребувало не само во црквите туку и во световната админстрација“, чие било само на 
Охридската архиепископија, под која Арбанија 100% и припаѓала- Арбанија 100% била само наша 
тн.словенска. Ова било повод во Арбанија никогаш немало било што арбанско, а тн.несловенско. И 
оставштината на Ѓорѓи Кастриот била само на наш јазик,со сите македонски гласови: македонското ѕ, 
темниот вокал и сите други гласови. Ама и тн.Вукови од 19 век. Според Ами Буе нов јазик од 19 век. 

Се кажа Тихомир=тихо мир, а најважен бил светецот Владимир=влади мир. И Добромир=добро мир. 
Меѓутоа, на шкиптарски мир било добро. Следи името Добромир е само сложено од добро= добро на 
тн.словенски јазик и мир= добро на кавказки јазик како што било со Ѓерѓ за Ѓорѓи. А Г.Мајер запишал, 
јазикот содржел грчки, романски, словенски и татари- турски зборови. Па тој бил и моноглски. Јазикот 
имал од 1908 година романска азбука на битолско влашко семејство чии наследници не го познаваат 
најновиот скиптарси (с=ш) јазик. За тој најнов јазик први школи отворил католичките чеда на Ватикан 
(Италија и Австрија) само во 1924 година, оти тие како Муслимани= Турци го сакале само турскиот. 

Доказ за белото капче, ората... на Арбанасите= Тоските= Шкиптарите биле како во Лористан, ирански 
Курдистан, никаква врска со оние на нашиот Балкан: https://www.youtube.com/watch?v=nUoPfhaKJ04 

Православните Арбанаси се бореле заедно со нашиот православни, на што не се согласувале оние 
Арбанаси кои биле муслимани. Муслиманите=Турците се бореле да се зачува Османовото Царство, 
во кое биле најзлочинци...,што останало и потоа.Тие како Турци во 1953 година се селеле во Турција. 

Бидејќи тие го истребуваат својот тн.словенски род и него го шкиптаризираат со најновиот јазик во 
Европа скиптарскиот од 19 век кој како мешан бил и монголски (Г.Мајер), тие за тн.Словени останале 
најголеми злосторници, подржани од Ватикан, Европа со САД со нивната НАТО и сојузникот Турција. 

СЕКОЈ АЛБАНЕЦ КОЈ КАЖЕ, ТОСКИТЕ=ШКИПТАРИТЕ НЕ СЕ ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ, Е  ЛУДАК 

Али Хадри, на страна 19, пиши: „Средновековната албанска литература имала црковен карактер, но 
истовремено се разликувала и народната уметност (фолкорот). Културата и просветата се развивале 
особено во градовите, во црквите и манастирите. Во училиштата се употребувал грчкиот и 
латинскиот јазик, а старословенско писмо се употребувало не само во црквите туку и во световната 
админстрација. Ниеден напишан документ на албански јазик до XIV век не е сочуван. Од оваа време 
постои документ во кој Гулием Адам, архиепикоп од Бар, истакнува дека Албанците во книгите на 
својот јазик го употребуваат латинското писмо“. 

Со тоа што „Ниеден напишан документ на албански јазик до XIV век не е сочуван“,таков јазик немало. 
Ова се потврдува со оставштината на Ѓорѓи Кастриот= тн.Скендербег- само на тн.словенски јазик. Со 
ова времето се поместило за подоцна, и по Ѓорѓи Кастриот. Бидејќи Арбанија=Шкиптарија била 100% 
само под Охридската архиепископија, „старословенско писмо се употребувало не само во црквите 
туку и во световната админстрација“. Ова се одржало се до 1767 година, кога таа била укината. Тек 
оттогаш имал влијание јазикот на Цариградската патријаршија коине (тн.старо-грчки), латинскиот, а и 
со исламизацијата од Османите чиј јазик бил персиски со турски (монголски) зборови јазикот можел и 
да се монголизира. Ова било и поради тоа што Османите користеле Черкези и Татари, кои во 19 век 
биле колонизирани меѓу Врање и Шар Планина. Според гласовите, Арбансите биле само одродени 
тн.Словени: тие до денес ги задржале сите тн.словенски гласови- па дури само македонскиот глас ѕ 
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Исто така, бидејќи Бригите= Брзјаците не го употребувале првиот глас х (ајдук, армонија, ајвар...), ова 
се среќава и во новиот арбански јазик. Исто и, тие го имале дативното у што денес е во презимињата 
на Шкиптарите. Бидејќи на Бригите= Брзјаците трето лице еднина завршува со т (ет=ит),  Шкиптарите 
именките ги правот со завршеток ит: во Косово...Језерит...Бунарот..., Скопје дури Манастирит. За да 
се потврди дека арбанскиот јазик е нов се употребуваат и тн.Вукови гласови, а Вук Караџиќ живеел 
само во 19 век. Ова објаснува, шкиптарскиот јазик бил најнов јазик, само од 19 век. Ова го потврдил и 
Ами Буе- тој се оформувал само во 19 век. Следи името Манастирит било за Битола, под која 100% 
била Арбанасија. И затоа во неа 1908 година Власите составиле романска азбука, која дотогаш таква 
немало. Со тоа што нивните наследници не го познаваат арбанскиот јазик, тој бил само најнов јазик и 
азбука. За тој нов јазик прва школа во 1924 година отвориле само Австрији и Италија. Ова било само 
поради тоа што на Арбанасите не им требал друг јазик, оти тие биле Турци со турски јазик. Тие како 
Турци во 1953 године се селеле во Турција. И до денес нивните партии проповедуваат, Македонците 
биле само Христијани, а Албанците Муслимани, затоа и се плаќа, посебно кај Ромите за време на 
изборите. Не случајно, Албанците се борат за Велика Албанија, која морала да биде само исламска... 

Па што била Арбанасија? Еве што пиши Али Хадри, на стр. 20: „...се огледа во словенските имиња на 
местата во Албанија...“. Со наводот се потврдува,во Арбанасија имињата биле само тн.словенски. Со 
ова се потврдува, 100% Арбанасите биле само одродени тн.Словени. Токму и затоа секој Албанец кој 
каже, Тоските= Шкиптарите не се одродени тн.Словени, е лудак. И па со тоа што Албанците во оваа 
наша Р.Македонија ги менуваат тн.словенски имиња на населби..., школи..., тн.албанска тн.нација е 
само на Албанци 100% ЛУДАЦИ, чие место е само за во ЛУДНИЦИ. Секако ЛУДАЦИ за во европско- 
САД-ски ЛУДНИЦИ се сите оние кои Албанците ги подржуваат- тие сите се профитери, ѕверови и тоа 
само крваво да заработат само со најкрвав злостор врз Православните (Македонци... Срби... Руси...). 

МАКЕДОНЦИТЕ ОТСЕКОГАШ ПОСТОЕЛЕ 

Дневник од 03.01.2015 објави писмо на Георги Димитров од 1934 година, со наслов: „Најлоши 
непријатели на македонското движење се агентите на бугарскиот империјализам и бандата на Ванчо 
Михајлов“. „Во своето писмо испратено од Москва во Детроит на 13 мај 1934 година Георги Димитров 
како генерален секретар на Коминтерната поздравувајќи ги делегатите на Четвртиот конгрес на 
македонскиот народен сојуз, меѓу другото, истакнува дека се чуствува нераздело сврзан со 
македонскиот народ...“. „Бугарскиот пролетеријат е животно заинтересиран за националното 
ослободување на Македонија. Националното ропство на македонскиот народ...“.  

Од изложеното произлегува, тој говори за македонски народ и „за националното ослободување на 
Македонија. Националното ропство на македонскиот народ“. Ако се земе во предвид дека постоела 
само државата Македонија, никаква друга држава, Македонците имале право да си имаат само своја 
национална држава. Па зошто тоа не важи само за Македонците ? Одговорот јасен: прва нација била 
во Франција со својата француска нација во која се Французи само околу 50%. Во неа службен јазик 
бил само католичкиот латински јазик. Бидејќи нејзините жители не го разбирале латинскиот јазик бил 
создаден Франков јазик, кој бил само вулгарен (булгарен=народен) латински. Па овој јазик во 15 век 
подобро го разбирале цариградските свештеници отколку Франковите. Зошто ? Свештениците од 
нашиот Цариград биле вешти на јазици, што се чита од Франкови извори (Ланге). Тој се употребувал 
не само низ цела Европа- тогаш немало никакви европски народи- во Прусија, и македонска Русија. 
Меѓутоа, Русите биле заведени од берлинско- виенската школа Русите да го отфрлат македонскиот 
црковен јазик, и се создал нов руски јазик со сите падежи од македонскиот црковен јазик. Исто така, 
таа школа го завела и Вук Караџиќ, и тој создал српски јазик со иста основа. И место да има само 
еден тн.словенски православен народ, Школата создала два нови народи: Руси и Срби. Во времето 
кога Германците меѓусебно се обединувале со германскиот јазик на Србинот Лутер, а Германците ги 
обединал Србинот Бизмарк, тн.словенско ткиво се раскинало-место еден народ со еден црковен јазик 
секое село сака да има своја држава со свој селски јазик. Видливо е каков раздор опстоило до денес. 

Кој бил првиот кој прв почнал да се грижи за својот мајчин јазик, а таков имала и Клеопатра, чиј говор 
бил македонски од Битола ? Кој друг ако не само Македонец ! Тој бил Марко Теодорович од Разлог, 
кој во Виена во 1792 година издал прв Буквар со разлочки говор ! Па каде е тој буквар, и зошто тој 
никој во Р. Македонија не се грижи, и за никој таквиот буквар не е познат ? Во нашиот народ постојат 
изроди, посебно во МАНУ, кои не се грижат за македонското, и во неа не смее да има ништо наше 
национално, а Бугарите и Шкиптарите братски сакаат да ја разделат Р.Македонија во која опстоил 
македонскиот народ, чија државност се изгуби со Рамковиот договор а во Пржино се доиспржи.   
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ДОПОЛНА: 04.12.2015, во 11,25 часот, мојата ФБ страна на Опера беша блокирана- 1042 пријатели: 
Игоре, бидејќи јас порано бев блокиран, се вклучив во Опера. Пред 20 минути кај тебе беше пуштена порака, јас неа ја 
отворив и Опера се блокира. Со поздрав 

БИТОЛА ГЛАВЕН ГРАД НА РУМЕЛИЈА=МАКЕДОНИЈА- СКОПЈЕ НА ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ  

Исторски била позната само Македонија. Следи римските императори со потекло од Балканот како 
Македонски Полуостров се до 1808 година кога Цојне го внел поимот балкански настојувале да го 
рушат Рим, и да се возобнови Македонското Царство. Великан на Великаните бил само Диоклециан 
кој престолнината Рим ја преместил во Никемедија на Мраморно Море, а подоцна Константин Велики 
таа ја пресместил во Визант. Така се возобновило Македонското Царство, во кое не бил православен 
и службен јазик службениот јазик на Атина, на која се предавало во Платоновата академија во Атина, 
а неа ја затворил само Јустинијан во 529 година, туку само македонскиот наш Птоломејов јазик Коине 
(тн.старо-грчки). Возовновеното Македонско Царство како Источно Римско (Ромејско) Царство било 
извонредно, и никое како него немало. Ватикан решил него да го уништи, што започнало од 1071 
година, во сојуз со Исламот, и во тоа се успеало. Следи петвековно муслиманско=турско ропство. 

Самиот поим Österreich за Австрија значело Источно Царство- таа била задолжена за Балканот и 
Мала Азија..., а Русија за Исток, династички договор, што прекинал со Сталин, кој на Хитлер му рекол 
не. Австрија како водителка на се таа била носител на се во Османовото Царство, а Османите биле 
Комнени, што го признал и самиот Мехмед II- Комнени биле Македонци како и нивните наследници. 
Австрија била носителка да не се возобнови Македонија, што била династичка спогодба со Русија, 
како и да се бриши името Македонија, зашто до денес ние страдаме. Следи тоа да биде она исто 
кога Македонското Царство потпаѓа под Рим, и оттогаш имало Римско Царство, а жителите биле 
Римјани=Ромејци. Од Ром=Рим=Рум се појавува Румелија. Следи во 19 век центар на Румелија да 
биде Битола, а во Македонија имало само три центри: Солун, Битола и Охрид. Бидејќи вистината 
еднаш мора да победи, Македонија како нејзино историско право ќе мора да се возобнови, со главен 
град Битола, Скопје центар во Вардарскиот дел на Македонија, Горна Џумаја (Благоевград) во 
Пиринскиот дел на Македонија и Солун на Егејскиот дел на Македонија. 

Некој ќе рече, јас претерувам. Еве одговор на сите оспорувачи: Ништо немало еврејско пред 444 
г.п.н.е.- Библијата била 100% туѓа историја- а се создал Израел. Европски држави немало, а САД е 
европски злостори врз домородците. Бидејќи еднаш злосторите ќе мора да прекинат, Македонија ќе 
мора да си го добие своето место, кое го заслужува уште од старата ера која била најмакедонска. 

ДОПОЛНА: Често за моите написи има и мноштво благодарности. Еве овде само една- последната: 
Isso Coperture Nesimoski Komlimenti gospodine Ivanovskiv vasata riznica na fakti nema kraj vi se voshituvam me 
voodusevuvate Neka bog vi dade zdravje i dolg zivot da i ponatamu uzivame vo seto ona sto pisuvate za da izleze vistinata za 
nasata Makedonija i za nas Makedoncite vi posakuvam prijaten den. 

АЛБАНЦИТЕ САМО КАКО ТУРЦИ=МУСЛИМАНИ ГО ГНАСАТ ПРАВОСЛАВНИОТ ДВОГЛАВ ОРЕЛ 

Арбанасија 100% била под Охридската архиепископија. Нејзино чедо бил Ѓорѓи Кастриот. Тој како 
православен борец се борел со православниот двоголав орел, грбот на Источното Римско Царство. 
Двоглавиот орел ги краси македонските цркви кои до денес се најправославни. Следи и соборната 
православна црква на Балканот Св.Димитрија ја краси двоглавиот орел на влезот на црквата, како и 
во неа- внатре. Под неа била 100% Арбанасија, и под Битола која била центар на Румелија. Битола 
Османите ја нарекле Манастир, затоашто сета таа била со цркви и манастири, 100% уништени само 
во неа. Со тоа што и Арнаутите неа ја викаат Манастир, а тие нив само ги уништувале, се потврдува, 
тие го гнасат тоа име, како и првата азбука наречен по Манастир Манастирит на наш јазик со ит=ет. 

Турците, за кои велиме петвековно турско (муслиманско) ропство, никако не го употребуваат името 
Албанци туку само Арнаути, што означувало само одметник, што многу значи. Центар Битола имала 
најголема касарна на Балканот со своја војна гимназија и била позната само Арнаутмаала или инаку 
Маџармаала, како во Скопје Маџари со значење на дојденци, а и Монголи- такви биле Унгарците. Со 
ова се потврдува, во Битола, Скопје...не се познати никакви арбанаски, тоскиски и шкиптарски маали 
туку само Арнаути, злогласни Арнаутишта познати како арамишта. Следи постојат арамиски имиња. 

Од изложеното се разликувале православни Арбанаси кои се бореле заедно со Македонците- тие 
биле само Македонци или 100% Охридски чеда- ништо посебно, и затоа тие останале само 100% 
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одродени тн.Словени чиј нов јазик од 19 век ги содржи сите тн.словенски гласови, македонското ѕ... 
Пак, турските=муслиманските Тоски го прифатиле исламот со цел тие да се обогатат на сметка на 
Православните чии имоти ги оплачкале- до 1913 година во Македонија немаат доказ за сопственост. 

Од изложеното можат да се разликуваат православни чеда на православниот двоглав орел, а такви 
се: Русите во чиј грб е македонскиот коњаник Свети Ѓорѓија; Србите; двоглавоста кај Црногорците со 
лав кој бил македонски- Црногорци како припадници на Охридската архиепископија биле Македонци. 
Од нив се разликуваат Арнаутите, кои како Муслимани=Турци уништувале, палеле и плачкале цркви 
чиј симбол бил двоглавиот орел. И само така тие можеле православните со нивните двоглав орел да 
ги имаат како вечни робови, неверници и до смрт потчинети. Токму Арнаутиштата до денес го гнасат 
нашиот православен двоглав орел, со кого до денес тие ништат и убиваат се православно, дури бело 
робје, и конечно трговија со православни органи со што била поврзана Турција заштитничка на овие 
Арнаути. Па Арнаутите како Турци во 1953 година се селеле во нивната Турција-православен гробар. 

Арнаутите како крволочни ѕверови врз православните, потврдено и од султани, тие само како Турци 
да се со турското знаме, кое не било персиско како што бил персискиот јазик со персиско писмо кои 
постанале Османови, ниту персиската месечина, туку само божицата Хекате, поврзана само со наш 
Филип Македонски кој го нападнал Визант.Токму таа божица Хекате како полумесец Византијците ја 
прифатиле и во монети, што останало симбол на Османите=Комнени кои биле Македонци. И за таа 
божица Хекате и нејзиното наследство се расправале Турците (Муслиманите) и Грците (припадници 
на Цариградската патријаршија) што нема врска со било какви Еладци со Атинската црква од 19 век. 

НА КОЈ ЈАЗИК ГОВОРЕЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ КАКО РИМЈАНИ ВО СРЕДНИОТ ВЕК ? САМО НА НАШ 
ВАРВАРСКИ=ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ! ПА ТН.ГРЧКИ ЈАЗИК БИЛ САМО СЛУЖБЕН 

Херодот, Тукидид, Платон...пишат за Елада (тн.стара Грција), која била само Пелазгија. Во неа се 
говорел само на варварски јазик, кој бил пелагиски, а според Јустиин Македонците биле Пелазги... 
Бидејќи според авторите, словенските јазици биле пелазгиски, заклучокот е едноставен- во Елада се 
говорел само нашиот пелазгиски јазик, кој историски бил познат како варварски јазик. Да не се изуми, 
за Демостен Филип Македонски бил варварин (со мало в), а според Херодот, Хелените во Јонија се 
варвари. Следи заклучок, Македонците во Македонија и Хелените во Јонија биле варвари. Исто така, 
Хелените во Елада и Македонците во Македонија биле Пелазги. Па тие биле само еден те ист народ. 

Македонија потпаѓа под Римската Империја. Се постава прашање: на кој јазик говореле Римајните ? 
Според Диониосиј Халикарнишки, кој во Рим живеел во 1  век нова ера, Римјаните говореле само на 
варварски и пелазгиски. Ова објаснува, Римјаните говореле на тн.словенски јазик. Бидејќи за време 
на Александар Македонски важност имале сиријскиот арамејски јазик и староегипетски, кои биле и 
трговски јазици, по смртта на Александар Македонски, само во Александрија, бил создаден коине (тн. 
старогрчки), чија прва граматика и прв речник биле составени во 300 г.п.н.е. Токму и затоа сите дела 
на коине биле само после 300- та г.п.н.е. Како коине Лив Андроник, кој не бил ни Латин, никако некој 
Римјанин туку само Греик (Грк), во 240 г.п.н.е. го созал латинскиот јазик. Бидејќи коине и латински не 
биле народни јазици, тие денес се мртви (еладскиот е само реформиран коине и затоа нерабирлив). 

Па на кој јазик се говорело во 5 век н.е. Приск во тој век пиши за латински, готски, хунски и народен- 
варварски. Се гледа, го има латински и варварски, но не коине- тогаш службен бил латинскиот. Овде 
е битен  варварскиот јазик, кој го говорел нашиот народ. Ја разгледуваме литературата на Источното 
Римско Царство, и во неа се чита само за латински, коине и варварски, варварски стил итн. Па следи 
нашиот народ без прекин говори само варварски како народен јазик. Бидејќи коине од 610 година бил 
единствен службен јазик, кој народот тешко го учел, се говори за варварски стил- образованите луѓе 
говореле со мешан јазик, кој за оние кои добро го познавале коине, бил јазик само со варварски стил. 

Еве и следен доказ: сите женски имиња и презимиња завршувале со македонски женски род: Ана, 
Ирена. Комнена, Теодора...дури женски род од Василеус бил василиса=василица: м+ирена = мирена;  

Бидејќи досега никој не пронашол доказ за преселби на Словени северно од реката Дунав, никогаш 
немало било какви словенски преселби. Ова говори, итно да се прекинат разговорите за се наше што 
било/е македонско со сите соседи, затоашто Македонците биле и останале само едно: домородци. 

Petar Petrov Демостен бил Скит по мајка, а можеби и по татко! 
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Petar Petrov Јустинијан Први, Законодавецот, градителот на Св. Софија Константинополска, задушувачот на востанијата 
во Константинопол ... многу лошо говорел латински, а елински говорел како варварин! 

ВО ЕЛАДА (ТН.СТАРА ГРЦИЈА) СЕ ГОВОРЕЛ САМО НАШ- ПЕЛАЗГИСКИ (ТН.СЛОВЕНСКИ) ЈАЗИК 

Според Херодот, Тукидид, Платон... Елада (тн.стара Грција) била Пелазгија. Па Еладците говореле 
варварски=пелазгиски јазик. Бидејќи, според Јустин, Македонците биле Пелазги, а варварскиот како 
пелазгиски бил само тн.словенски јазик, Еладците само од 19 в. почнале да се одродуваат од своето. 

Наспроти пелазгискиот, кој бил 100% и наш македонски јазик на античките Македонци, имало и друг 
јазик. Тој бил коине (тн.грчки или тн.старогрчки). Па следи авторите кои ги познавале делата на горе 
наведените автори, тврдат, коине немал врска со јазикот на Тукудид и Платон- за јазикот на Херодот 
се било јасно: тој пишел само на јонскиот јазик. Пак, Лукијан велел, на атички не се пишело, и затоа 
се требало да се дотерува на хеленскиот јазик- коине, чиј период бил само по смртта на Александар 
Македонски, кого Римјаните го прекрстиле во Велики. Па и Григор Прличев убаво пишел на коине, но 
не на брсјачкиот говор, кој како атичкиот бил само народен а не службен како што бил коине со своја 
долга традиција од Александрија, чиј развиток само го доградувала јазикот кој станал најсовршен а и 
никој како него. И затоа латинскиот се превзел од коине за тој со него да се споредува- равни. И иако 
Аријан го познавал коине и латинскиот јазик, тој пишел на јонски јазик. И следи и пасивна согласност 
на јонското писмо со слова од Милет. За да се дообјасни за јонскиот, но не за атичкиот говор, јонски 
се пишело и во 6 век- тој век на јонски јазик Јустинијан ја затворил Платоновата академија во Атина. 

Ниеден антички автор не пиши, дека коине постоел за време на Александар Македонски. Единствен 
бил само Курт Руф- таа книга не е античка туку со најстар манускрипт од 9 век, а таа е печатена само во 
15 век. Еве го фалсификатот- тој пиши во смисол, беше го заборавиле мајчиниот јазик, и почнале да го 
говорат новиот јазик. Следи за миг да се заборави мајчиниот јазик и во миг да се прифати нов јазик е 
најголема  произволност. За него мноштво автори пишат, тој во многу нешта не бил поуздан автор...  
Тој го употребнува поимот Епир, а тој го внел само Нерон- според македонскиот крал Пир. Тој говори 
и за Грци (Греики), поим кој не бил во употреба пред 9 век- судирот почнал само со Франкот Отон I. 
Во овој 9 век за употреба на поимот Греик (според греи=граи- дојденец од Исток) бил манускриптот. 

Еве докази: на Александар Македонски најомилено дело му било Илијада, а таа на коине (тнстаро-
грчки) била преведена само во 3 век п.н.е., и тоа само во Александрија. Пак, ако јазикот коине за 
негово време би бил познат, Илијада би била преведена уште за негово време. Само токму и затоа 
Илијада била пишана само на службениот јазик во Атина. Бидејќи Апостол Павле не го владеел тој 
атински службен јонски јазик, христијански јазик постанал само коине, а не атинскиот јазик на кого се 
уште се предавало во Платоновата академија.Токму неа ја затворил Јустинијан во 529 година.Следи 
коине бил само единствено Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник биле 
составени само во 300 г.п.н.е. и тоа само во Александрија (Х.Џ.Велс). Ова било повод, сите дела кои 
биле преведени и пишани на коине биле само после 300- та г.п.н.е., и затоа нема ниедно дело кое би 
било пишано 300-та, ниту 301, 302... г.п.н.е. Александар бил мртов пред 300- та: 323- се било лага. А 
следен доказ бил и латинскиот јазик.Бидејќи Греикот (Гркот) Лив Андроник сакал од коине да преведи 
дела на јазик близок на Римјаните, тој во 240 г.п.н.е.создал вулгарен коине-латински бил мешан јазик 
на коине и варварски=пелазгиски јазик на Римјаните, а според Дионосиј, кој во Рим живеел во 1 век н. 
е., Римјаните говореле само варварски=пелазгиски, кој бил само тн.словенски јазик. Како се одродил 
Европјанинот ? Само со вулгарен латински. Таков бил Франковиот и другите: шпански, португалски... 
Еве го доказот: португалскиот, јазиците во Франција, романскиот, влашкиот и арбанаскот… го имаат 
темниот вокал, кој го немало во латинскиот јазик, а тој денес е само наш тн.словенски.  

Ј.Ф.Фалмерајер кога отишол во Елада, тој таму видел само Словени, а Еладците не го говореле 
хеленскииот јазик коине, оти во Елада никогаш коине не бил народен јазик. Дури тој забележал и 
словенски акцент… Ова го заприметиле и други автори. Последен бил и Силвестер (1904 година) 

Григор Прличев живеел само кога постоела Елада. Бидејќи тогаш немало друг државен јазик освен 
коине, а со баварскот кнез Отон кој постанал прв еладски крал службен постанал и германскиот јазик,  
Григор Прличев го познавал само христијанскиот јазик коине- никој друг. Следи тој од Отон да добие 
и една награда, а бил прогласен втор (дефтер=де фтер=втер=втор) Омер. Со наводот се потврдува, 
Григор Прличев не познавал било каков еладски јазик за некој да говори и за некаков еладски народ. 
Ова било повод, Кораис во Парис да создаде нов јазик- катаревуса, кој како таков дури само во 1868 
година го признала Цариградската патријаршија.Се заклучува- до 1868 година немало еладски народ 
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Секој народ има-л по ден јазик. Меѓутоа, само Еладците (тн.Грци) биле привилегирани и затоа само 
тие имале четири јазици (тн.Хомеров, коине, катаревуса и димотики). Па ова е само една комедија. И 
ако четворица тн.Грци секој говори со по еден тн.грчки јазик, тие меѓусебно нема да се разберат. Па 
ова е само трагедија. Што ова говори ?Еладскиот (тн.грчки) народ бил само траги- комедија.Еве уште 
еден доказ: бидејќи делата на Григор Прличев биле пишани само на Птоломејовиот коине, кој бил и 
христијански јазик со Апостол Павле, некој ги прочита со катаревуса и димотики, нив во потполност 
нема да ги доразбере. Со ова се објаснува, имало четири посебни јазични народи: тн.Хомеров народ, 
коински народ, катаревуски народ и димотички народ- не со говорни разлики туку со јазични разлики. 

БИДЕЈЌИ КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) БИЛ ДАТИВЕН ЈАЗИК,ТОЈ НИКОГАШ НЕ БИЛ ЕЛАДСКИ ЈАЗИК 

Првите книги на Библијата биле пишани на сиријскиот арамејски јазик. Тие први книги биле читани во 
Ерусалим и тоа од 444 г.п.н.е. Следи во таквите книги не постоел дативот. Напротив,сите други книги, 
кои се пишани на Александријскиот Птоломејов коине (тн.старогрчки) и тоа само од по 300- та г.п.н.е. 
постои дативот. Видна била врската со Птоломејци кои, според изворите говореле на битолски говор. 
Во битолско со битолски Демир Хисар, Преспа, охридско...дативот постои. За да се дообразложи таа 
врска, Кирил Солунски составил црковно- словенски јазик со говор од солунско кој бил без дативот, а 
тој постоел во црковно словенскиот јазик. Зошто ? Само затоашто јазикот произлегол само од коине: 
Густав Вајганд (1924), на стр. 15, пиши, дека синтаксата од коине имала влијание на тој јазик, и двата 
Браќа (Кирил и Методиј) потекнале од Солун. Потоа Библијата била преведена со точност, за да не 
се промени светиот збор на богот. Се потврдува,дативот во Кириловиот јазик бил само од наш коине. 

Само по германски налог се создал вулгарен (народен) коине- во коине биле внесени пелазгиски= 
тн.словенски зборови, и така бил составен катаревуса. Тој бил дело на Кораис, и тоа само во Парис. 
Па бидејќи германскиот јазик бил четирипадежен, кој во Елада само по коине бил втор службен јазик, 
катаревуса бил четирипадежен (номинатив- кој, акузатив- кого, датив- кому му [нему му- братучед= 
чедо брату] и генетив- чиј). Со тоа што во Елада никогаш немало датив, на Пелазгите= тн.Словени во 
Елада јазикот катаревуса им бил многуполесен од коине, ама исто и тежок. Како полесен и со повеќе 
пелазгиски= тн.словенски зборови бил димотики, во кого немало датив... Токму со ова се потврдува, 
во Елада, и северно во неа со Тесалија, солунско во Македонија... дативот не се употребувал како 
што отсекогаш се употребувал во наша Бригија: Бриг=бриж=брж=брз=Брзјак=Брсјак. Секој оној кој го 
познава говорот во Демир Хисар таму дативното у е за соптвеност, а најизразито во обраќање- па во 
навредувањето (идитоту, ѕверу ,,,). Со наводот се потврдува најбитното, коине и катаревуса падежно 
не содејствувале на захтевите на нејините жители, и токму затоа двата јазика одпаднале и се дошло 
дури до бездативниот димотики. Не случајно, за овие два јазика се водела расправа- Цариградската 
патријаршија нив не ги прифаќала. Па следи таа катаревуса го прифатила само во 1868 година, и тој 
јазик само оттогаш постанал службен јазик во Елада. На ова не се завршило, димотики бил во 20 век. 

Од изложеното се разграничуваат четири јазични периоди: првиот бил оној со тн.Хомеров јазик, кој 
бил само словенски што го потврдил германскит лингвист Пасоф (1815 година)...еладскиот лингвист 
Чулкас- тој во 1907 година пишел Славо-Македонците во Лерин говореле Ран- хомеров јазик итн. По 
укинувањето на Охридската архепископија, во која се проповедало на тн.црковно- словенскиот јазик, 
а Елада била под Охрид, бил вклучен христијанскиот јазик коине со и од времето на Апостол Павле. 
Третиот период бил само од 1868 година катаревуса-Егејскиот дел на Македонија конЕлада бил само 
од 1913 година приклучен и тоа само со Букрештанскиот догогор. Четвртиот период, за едни автори, 
бил 2/2 на 20 век, а според наши Македонци, од своите огништа протерани, тој бил во употреба и во 
1948 година. Се ова изложено е само една одлична циркузијата на еладската нација, која како таква 
100% била само фалсификат на германската школа на Германците, според Герман-тн.словенски бог. 

БИДЕЈЌИ НИКОГАШ НЕМАЛО ТН.ГРЧКИ НАРОД СО ТН.ГРЧКИ ЈАЗИК ПОД ИТНО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА Р.МАКЕДОНИЈА И НА ВЛАДАТА НА Р.МАКЕДОНИЈА СО НЕА ДА ГИ ПРЕКИНАТ РАЗГОВОРИТЕ 

Е познато, хеленскиот период бил само по смртта на Александар Македонски. Следи и јазикот коине 
како Александриски Птоломејов јазик да биде наречен хеленски јазик. Ваквото ословување на коине 
останало и потоа, а со создавањето на еладската држава јазикот бил така наречен само грчки или и 
старогрчки. Ова произлегувало само поради тоа што жителите на Елада како припадници на едната 
црква- Цариградската патријаршија да бидат само Грци, и затоа коине бил така наречен старо- грчки. 
Овој јазик опстоил како христијански од време на Апостол Павле, кој не го владеел службениот јазик 
на Атина. Наведеното објаснува,во Атина сосе Елада се говорел само пелазгиски=тн.словенски јазик. 
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Кога дошле Европјаните да ја посетат Атина со Елада, која до 1767 година биле под Охрид, а од 1836 
година под соборната православна црква Св.Димитрија- Битола, тие таму не виделе дека се говорел 
хеленскиот јазик коине. Токму ова било повод, да се заклучи, Хелените биле изчезнати,тие дури биле 
словенизирани, иако јазикот во Атина бил само пелазгиски, кој опстоил само како тн.словенски.Следи 
тие да говорат во Елада (тн.стара Грција) живееле само Словени, а никако Хелени со јазикот коине. 
Ваков заклучок имал дури Ф.Ј.Фалмерајер, кој во 1830 година тврдеше дека класичните Хелени биле 
сосема збришани за време на периодот на варварската инвазија, и дека модерните Грци во никој 
случај не се наследници на Хелените. Значи, тогашните Грци не го говореле хеленскиот јазик коине. 

Вилкинсон, на стр. 136, пиши: „...Грчкиот јазик, како и да е, не можеше да се ослободи од сопствениот 
demnosa hereditas, Атничката традиција. Разликата меѓу грчкиот и народниот јазик беше една 
карактеристична одлика во историјата на јазикот почнувајќи од древноста па се до современиот 
период. Тој мора делумно да го објасни и неуспехот на грчкиот јазик да остане на поширока област 
отколку што е тоа само полуостровот. Грчкиот поет Соломос (1789- 1856), беше во голема мера 
свесен за опасноста од употребата на националниот јазик, ‘еден јазик кој никој не го зборувал ниту 
пак ќе го зборува’, но и покрај неговиот протест во 1832, традицијата на мртвиот јазик се 
претпочиташе повеќе отколку онаа на живиот како основа за рук (службен) јазик во Грција, и Кораис 
Kathsrevouas или прочистен грчкиот јазик кој се одржа до 1917 и покрај опозицијата на многумина 
еминентни луѓе од културата каков што беше и Јон Психарис (1854/ 1929)“. 

Се кажа: „за опасноста од употребата на националниот јазик, ‘еден јазик кој никој не го зборувал ниту 
пак ќе го зборува’...“. Значи, никогаш немало било каков грчки народ за тој да говори со свој народен 
јазик. Па тн.грчки народ бил само тн.словенски, само со свој народен тн.словенски јазик, кој бил само 
пелазгиски, на кој говорел и Платон. Пак, коине бил само мртов јазик- тој никогаш не бил народен. 

Бидејќи Елада (тн.стара Грција) 100% била само пелазгиска=тн.словенска, под итно да се прекинат 
разговорите со историски непостоечката држава Елада, чиј нов народ како најголемо човечко зло се 
одродил од својот мајчин и татков пелазгиски јазик, кој останал само тн.словенски=варварски.Нашите 
Претседател на Р.Македонија и Претседател на Владата имаат мандат од македонскиот народ, тие 
итно и без одложување во негово име да ги прекинат разговороте за се само наше македонско. 

БИДЕЈЌИ ВО 1730 ГОДИНА НЕМАЛО ЕЛАДЦИ, СРБИ, БУГАРИ И АЛБАНЦИ, А НЕ ДОИСТРЕБУВААТ 
САМО НАС МАКЕДОНЦИТЕ, ЕВРОПЈАНИТЕ, САД-ЧАНИТЕ СО ВАТИКАНОТ ОСТАНАЛЕ КРВНИЦИ. 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА И ВЛАДАТА ДА ПРЕКИНАТ СО СИТЕ НАВЕДЕНИ-ЗЛОСТОРНИЦИ 

Х.Р.Вилкинсон, на стр. 42, ја наведува: „Europa Polyglotta, 1730. Еден од првите обиди да се прикаже 
ширењето на мајчините јазици на модерна Европа беше направен на малата карта, издадена во 
Нирнберг во 1730. Анонимниот автор ги разликува Шкотите, Ирците, Велшаните и Англо-Саксонците 
на Британскиот остров, Морите и Каталонците во Шпанија...Па Балканот, јужно од Дунав, тој 
препознава само три јазични групи турска, грчка и една друга што ја опишува како Illiri- vo Slavnica“. 

Од наведеното произлегува, немало никакви европски народи со свои европски етнички јазици. Се 
говори и за турски, грчки и илиро- ко словенска. Турската била со Османовиот јазик, а Османите биле 
Комнени- само Македонци. Јазикот бил дело на султанот Мехмед Караман (13 век), кој во персискиот 
јазик внел турско- татарски зборови на Монголите (Татарите, Черкезите...). Грчки бил македонскиот 
Коине од Александрија- од 300 г.п.н.е. И третиот бил реформираниот коине од страна на Кирил од 
Солун. Следи и тој тн.старословенски јазик како црковно- словенски јазик бил само наш македонски. 

Стр. 43: „Illiri-co Slavonica. Третата лингвистичка група дадена од авторот што може да се изрази со 
терминот илири- словенска била најголемата...Па ниту Албанците, како такви, ниту Србите, ниту пак 
Бугарите, а уште помалку Романците, на картата не се претставени на некој особен начин“. 

Такви народи и никогаш немало. Романскиот јазик, според Вотсон, бил само латинизиран словенски 
јазик, и тоа во последните векови. За Г.Вајганд, тие потекнале од Балканот. Исто така, Балканци биле 
и Русите- според Нестор (11- 12 век) тие потекнале од Илирија- само од Балканот. Рускиот јазик бил 
само од тн.старословенски. Руската азбука станала српска и бугарска. Српскиот јазик настанал исто 
како и рускиот- Бугарите имале два јазика од два говори: првиот од Варна, а вториот западен говор. 
Арбанската азбука била романска од 1908 година од Битола, со први школи на арбански јазик само 
од 1924 година, дела на Виена и Рим. Јазикот бил само од 19 век- потврдено и со тн.Вукови гласови. 
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Овој јазик не го разбираат Гегите воглавно Татари и Черкези, колонизирани во 19 век со околу еден 
милион Азијати, и тоа измеѓу Врање и Шар Планина. Тие се чеда на Европа и САД со својот Ватикан. 

Бидејќи ваква била состојбата, Претседателот на Државата и Претседателот на Владата, под итно 
мора да прекинат за се македонско со крволочните Европјани и македонските соседи, кои никогаш и 
не постоеле.Конечно еднаш засекогаш мора да прекине со векови доистребувањето на Македонците. 

СО ТОА ШТО АЛБАНЦИТЕ 100% СЕ КОЛОНИСТИ (90% ГЕГИ МНОЗИНСТВО ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ- 
10% ШКИПТАРИ БАЛКАНЦИ) И ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ И МОНГОЛСКИ, НА АЛБАНЦИТЕ ИМ 
СЛЕДАТ САМО ГРАЃАНСКИ ПРАВА И ДА СЕ ЗАБРАНИ МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК- ЗЛО 

Денешните Албанци се двоконтинентално- дворасни, од домородци Арбани=Тоски=Скиптари, с=ш, и 
Азијати воглавно Черкези и Татари. Вториве биле колонизирани меѓу Шар Планина и Врање, само во 
19 век, и тоа околу 1 милион. Тие имаат кавказко- црноморски одлики, обичаи итн. Видно е нивното 
кавказко бело капче. Овие претходно биле колонизирани во Мала Азија. Бидејќи тие краделе, многу 
се множеле, убивале..., тие биле колонизирани северно од Р.Македонија. Пак,  нивното преселување 
во Р.Македонија било во последните децении. Тие денес се 90% како мнозинство, а Шкиптарите се 
најмалото малцинство- само 10%. Едните со другите меѓусебно не се разбираат, не општеле и дури 
не стапувале во бракови. Нив ги здружил Јосиф Броз Тито во СФРЈ, и тоа со шкиптарскиот јазик, кој, 
според Г.Мајер, бил мешан, содржејќи мноштво монголски зборови, со кои се монголизираат нашите 
Македонци со исламска вероисповед., чии говори останале најизворни со најмалото туѓо влијание. 

Бидејќи Албанците биле 100% колонисти, ним им следат само граѓански права. Ова говори, тие овде 
не смеат да бидат како нација, што не е дозволено ниедна нација да биде повеќерасна- и монголска. 
Со тоа што шкиптарскиот јазик бил на најмалото малцинство во Р.Македонија, дури и монголски, тој 
мора да се забрани во оваа македонска Македонија, чии Македонци останале со најстари традиции.  

За оваа цел до денес ние Македонците никогаш не се здруживме за да се бориме против најголемиот 
злостор, Албанците, кои до денес дури управуваат со македонски општини, и Македонците во нив се 
само народ од втор ред, понижени, и национално уништени. За справување со нив е потребна една 
граѓанска инцијатива, која ќе се бори за правата на Македонците во Р.Македонија. Меѓутоа, до денес 
таква нема, која на светот ќе им укаже дека Албанците 100% се колонисти, Шкиптарите се најмалото 
малцинство во Р.Македонија и шкиптарскиот јазик е најголем злостор во 19 век- тој бил и монголски. 

ИАКО СУМ АВТОР СО ПРЕМНОГУ КНИГИ ЗА МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, НЕГОВИОТ 
ЈАЗИК 100% САМО НА БЕЛАТА РАСА, СО НАСЛЕДСТВО ОД ПОСЛЕДНОТО ДОБА, СУМ ДО ДЕНЕС 
(23.12.2015) ВО Р.МАКЕДОНИЈА САМО НАВРЕДУВАН И ПОНИЖУВАН, ШТО Е ЈАСНО- ЗЛОСТОРИ 

Сум се школувал во 12- та класа во Средното поморско војно техничко училиште, машинец, во Пула- 
Хрватска. Бидејќи на Македонците не ни беше дозволено- да напредувам од подофицер во офицер, 
се вратив во Битола. Имав дозвола од Комитетот за школство Скопје да продолжам трета година во 
Технчко училиште- Битола- бев одбиен од директорот. Бидејќи се борев за своето право, ја изгубив 
целата наставна година. Со задоцнување 2 месеци се запишав во Средното земјоделско училиште, 
сточарство- Битола. Продолжив во Земјоделско- шумарскиот факултет- Скопје, сточарство. Како што 
бев најдобар во средното, бев и на факултетот. Затоа бев испратен на дошколување во Германија-
работев како научен соробатник во Баварскиот завод за сточарство БЛТ-Груб кај Минхен, докторирав 
во Виена на исхрана на 04.11.1976. Со она што го научив во Пула за Илирите (Илири се Словенците 
и Хрватите) и Словени (Македонците, Србите и Црногорците) се убедив, словенските народи биле 
само лага. Со сточарските науки преку животни, Европјаните биле само Балканци- ниедно животно 
северно од Дунав не преминало на Балканот. Исто така, сите европски растенија биле балкански. Со 
исхраната, на која и докторирав, 100% Европа и припаѓала само на Балканот, а со популационата 
генетика и биометријата (погрешно викана статистика) Европјаните се само Балканци, а со ДНК сите 
Европјани имаат генетско- географска оддалеченост од југ кон север- преселби по Вардар- Морава... 

По докторирањето одма се вратив во Битола, и одма бев одбиен од Земјоделски факултет, а потоа 
пак од него и сите други: Институт за сточарство- Скопје, Вишата земјоделска школа- Битола, денес 
Биотехнички факултет, Ветеринарниот факултет- Скопје и Битола. Сум се пријавувал 16 пати- само 
поради мене 15 пати установите ги растурале конкурсите, што е најголем претстап- како да немало 
држава. Само еднаш се жалив- спород го судеа еден самарџија и еден затворски клучар. Овој клучар 
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Благој Доновски ме избрка од работа, и останав без работа од 20.05.1991 година до мојот завршеток- 
пензионирање. Судскиот спор за П.бр.987/91 го изгубив тесно- 7 : 6 (13 пресуди беа за да ме умрат)- 
и денес сум жив. Прв ја тужив Р.Македонија, држава на тиквари во факултети, установите.., ѕверови 
во корумпираното Правосудство, антидржавно Обвинуелство и ненароден Правобранител. Бидејќи 
Р.Македонија не беше потписник на договорот со Европа до април 1977 година и шест месеци беше 
постара пресудата од Врховниот суд- Скопје, од Стразбург бев одбиен. За ова повеќе моја ФБ-стр. 

За моја психотерапија, на која и благодарам, останав жив. Почнав да се бавам со историја- досега 
сум објавил повеќе стотини трудови и написи од струката и историјата, а сум објавил и 88 книги... 
Како што се сретнав со непознавачи во наведените факултети и установи- лаици во науката и 
струката, чии образовани кадри се ништожници за македонското стопанство, се судрив и во оваа 
наша историја, преполна со фалсификати, во кои се говори за етнички народи, кои генетиката не ги 
познава. Што ова говори ? Нејзините творци се само лудаци, и токму затоа само Македонците крваво 
се плаќаат, иако само Македонија постоело, без ниеден европски, никако балкански народ- лудост... 

За моите пишувања следеа само навреди и понижувања, а од 1995 година живеев во најголемата 
сиромаштија, која не сум ја доживела како дете по Втората светската војна кога се гладуваше. Само 
благодарувајќи на мојата висока образованост по исхрана го запазив биолошкиот минимум, и токму 
само затоа останав жив, творејќи за македонскиот народ, мојата желба да пишам за белата раса, на 
чиј јазик се сите македонски говори од 100% Македонија, поделена, а Македонците раселени итн. 

Следи јас и должам само на Германија, која ме прифати и ме дообрази- место јас во неа да останам 
се вратив назад, и дури за да гладувам. Од Р.Македонија никаква помош, никаква подршка..., трошев 
труд и пари за издавање на книгите. Јас мислев дека со мене е завршено...Но поново благодрејќи и 
на Германија, Германската национална библиотека, јас оживеав. Не само тоа- ме внесе во светската 
историја, но не со најважните Еладци (тн.Грци) туку со Готите: тн.словенски автори за нив пишат, тие 
биле Словени, а германските автори Германци. Меѓутоа, јас како Македонец и сточар со биолошки 
методи, за нив пишам, тие биле само Монголи. Во готските јазици- источно од Франција (романските) 
се говори готски со за крал кинг, кениг, викинк...,според Пекинг=пе (град) + кинг (владетел),но не крал. 
Денес ја добив од неа и честитката, а таква од Р.Македонија немам добиено никаква. Таа ништо и не 
значи. Меѓутоа, што во МАНУ сум непожелен, а Институтот за национална историја- Скопје книгите 
директорот ми ги враќаше, и таму повеќе не испраќам со многу година- во Германската се 22 книги, а 
во нашиот Институт за национална историја,се извинувам, за мајмунските Словени, ниедна. Се јасно.  

Done Dimovski-Anton PROFESORE SIGURNO DIREKTOROT BES'E NIKOLA VOJNOVSKI. TRI GODINI MENE ME 
TRMOZES'E. DA POLAGAM ISPITI. MNOGU OD NAS'ATA PRVA GENERACIJA NE GO SAKAJA. 

Risto Ivanovski Tokmu toj. 

ТН.СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ЗА РУСИТЕ БИЛ САМО СТАРОРУСКИ; ЗА СРБИТЕ ОСТАНАЛ САМО 
СТАРОСРПСКИ; ЗА БУГАРИТЕ ПРЕТСТАВУВАЛ САМО СТАРОБУГАРСКИ ЈАЗИК.СЛЕДИ ЗА ТИЕ СО 
ВЕКОВИ МЕЃУСЕБНО ДА НЕ СЕ РАСПРАВААТ, НЕКА СИ ФРЛАТ ЖДРЕПКА- СРЕЌАТА ЌЕ ОДЛУЧИ 

Македонија имала извонредни владететели. Херодот пиши за најмудриот Александар I кој се борел 
за единство, со единствена цел да бидат протерани Персијците од овие простори. Тој го докажал она 
достоинство што тогаш му доликувало на женските чеда...Извонреден бил и Архелај, кој Македонија 
од заостаната ја подигнал на многу повисоко ниво, во двор насобрал највисоко образовани кадри со 
што тој не сакал да заостанува зад малоазиските, кои ги презела Атина- пред тоа таа била ништожна. 
Филип Македонски го продолжил делото на Александар I, чие владеење било на целото полуострово 
со Пелопонез и островите се до Дунав. На него се говорел еден ист јазик- варварски= пелазгиси, ние 
него денес го познавама како словенски. Јазикот имал мноштво говори, чии граници во Р.Македонија 
останале се до денес- во неа како последна држава бил внесен службен јазик од еден говор. Токму и 
затоа само во Р.Македонија се одржале говорите од постледено доба се до денес. За доказ може да 
послужи битолскиот говор, кој се најдувал во Каменот во Розета Египет. За некои автори, Александар 
Македонски бил наречен азиски крал, затоашто тој таму воглавно војувал и владеел, па и така многу 
го раселил народот. По смртта на Александар бил хеленскиот период, а коине (тн.старогрчки) како 
јазик составен во Александрија, за време на Птоломеите, бил наречен хеленски јазик. Токму тој јазик 
го владеел Апостол Павле, но не јонскиот јазик службен во Атина...Коине станал христијански јазик... 
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Бидејќи народот коине не го разбирал, македонската династија го задолжила Македонецот од Солун 
Константин Филозоф, тој коине да го реформира, од него да ги острани семитските зборови- па токму 
Семитите живееле во Месопотамија сосе Египет. Со наводов се потврдува, зошто коине како јазик не 
бил разбирлив за народот. Па следи без семитските зборови, создал наш народен јазик со варварска 
пелазгиска основа, 100% разбирлив за народот. Ова било повод, во Цариградската патријаршија да 
биде службен коине, а во другите цркви тн.старословенски- тн.црковнословенски јазик. Не случајно, 
кај Цар Самуил и Цар Душан царски јазик бил и коине, а црковен јазик тн.старословенскиот. Следел и 
исламот, и укинување на сите цркви со наш тн.старословенски јазик, останувајќи само Цариградската 
патријаршија со коине, дело на султанот... Само во Русија останал нашиот тн.старословенски јазик... 

По Француската револуција прва држава била Франција со државен француски јазик, а во Франција 
околу 50% биле Французи. Следел истиот пример во Русија- само имало судир, победиле поновите- 
модернистите со рускиот 6 падежен јазик, кој бил само тн.старословенски јазик- народот говорел без 
падежи, а и со в-н-т (пушкава-пушкана- пушката). Истото го направил дури Вук Караџиќ, чиј јазик бил 
падежен и повеќе без в-н-т итн. Бугарите си прифатиле два говори за службен јазик: првиот од Варна 
понеразбирлив за Македонците, и затоа Григор Прличев ги терал своите ученици да пишат на наш 
брсјачки говор итн. Вториот бугарски јазик е западен говор, кој е поблизок до македонските говори. 

Иако тн.старословенски бил само дело на македонската династија, нашиот- Македонецот Констатнин 
Филиозоф, до денес Русите пишат, тој бил само староруски јазик. На ова не заостанале Србите- тие 
велат тој бил старосрпски. За да не бидат зафрлени, Бугарите велат тој бил само старобугарски. Ова 
се говоро со векови.Па конечно, еднаш засекогаш тоа мора да се разреши. За тие меѓусебно да не се 
доистребуваат и за јазикот повеќе да не расправаат, нека си фрлат ждрепка.И кој ќе победи,со среќа. 

Со моја слика објави Јордан Константинов Иванов- на 26.12.2015 им се допаднал: Risto Ivanovski 
June 13, 2014 ·  
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Vasko Ivanov, Itar Pejo, Niko Bearing and 100 otherslike this. 

ДА СЕ ЗАБРАНИ ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК ВО ШКИПТАРИЈА- ТОЈ ГИ МОНГОЛИЗИРА БЕЛЦИТЕ 

Секој народ има по еден јазик. Меѓутоа, ова правило не важи за изродите на белата раса Шкиптари, 
според поимот шкиптар=скиптар, кој го носел охридскиот архиепископ, на кого имало двоглав орел.  
Тој ги краси македонските цркви, како што била соборната црква Св. Димитрија- Битола под која биле 
сите цркви на целата најбедна Арбанија. Исто така, и 100% Арбанија била само по центарот Битола. 

По укинувањето на Охридската архиепископија, дело на султнот, постоела само една- Цариградската 
патријашија. Следи во Арбанија почнало да се пиши на тн.грчко (коинско) писмо, кое било само наше 
македонско од 300-та г.п.н.е. Токму само ова е посведочено- без ништо арбанско или било што друго. 
Пак, за Шкиптарите како Муслимани=Турци исламско писмо било само арапско-службено на Турската 
империја било персиското писмо од персискиот јазик, во кого султанот Мехмед Караман во 13 век 
внел турско- татарски зборови, кои биле монголски на Татарите и Черкезите.Токму тие во 19 век биле 
колонизирани, околу еден милион, меѓу Врање и Шарпланина- денес овие се мнозинство во Гегите. 

Од изложеното, арбански јазици биле тн.старословенски и коине. Како католички бил латинскиот. Со 
ова се потврдува, во Арбанија имало три писма на три јазика: тн.старословенски, коине и латинскиот. 
Со ова се потврдува, ништо немало посебно арбанско. Ова се потврдува и со доказот, што арбанско 
ништо немало до 19 век, со доказите: денешниот арбански=шкиптарски јазик ги има сите македонски 
гласови, посебно македонскиот глас ѕ, кој не постои во ниеден друг народен и државен јазик. Исто 
така, арбанските презимиња завршуваат со дативното у, што не постои во арбанскиот јазик. Дури и 
нашите имиња ги прават шкиптарски со бригискиот=брзјачкиот завршеток за трето лице еднина ит, 
ит=ет, што го нема во нивниот јазик: за Битола Манастир до школа Манастирит итн. Најбитни биле 
тн.Вукови гласови, а Вук творел само во 19 век. Како нов јазик пиши Ами Буе, а за Фалмерајер тие 
биле неписмени. Двата автори живееле само во 19 век. Токму и затоа тие биле сведоци на новиот 
арбански=шкиптарски јазик, кој никогаш и не постоел. Следи само- арбански народ никогаш немало. 
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Како бил создаден најновиот светски јазик во историјата на сите држави и народи. Густав Вајганд 
(1924) многу убаво пиши, Турците како народен јазик говореле мешан јазик. Турци биле и Арбаните. 
Османов јазик бил на Мехмед Караман, а Османови платеници биле Черкезите и Татарите (Гегите). 
Следи новиот јазик бил мешан јазик- според Густав Мајер, со грчки, романски, словенски и татаро- 
турски зборови. За таквиот јазик во Битола бил создадена романска азбука и со турски знаци. За тој 
најнов јазик први школи отвориле не Албанците (Шкиптари и Геги), кои биле само Турци и го сакале 
само турскиот јазик, туку само Австрија и Италија, и тоа само во 1924 година. Бидејќи тој јазик е не 
само мешан, македонска салата, со се и сешто, и на крајот ништо, до денес дури се монголизираат 
Белците во Арбанија=Шкиптарија, и вон неа- во Црна Гора, Србија со свое Косово и Р.Македонија. 
Бидејќи ваква била состојбата, тој итно мора да се забрани во Арбанија и вон неа. Токму со тој јазик 
се гнаси белата раса, а египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.) запишал: Фригите=Бригите биле 
постари од Египтјаните. Е кутри изроди на белата раса, Арбани го гнасите прајазикот на белата раса. 

Наведеното говори, никогаш немало арбански јазик за во Арбанската црква да се проповеда на тој 
гнасен мешан монголски арбански јазик. Па, основач на Арбанската црква бил во 2014 само некој си 
Бранислав Синадиновски, чиј татко Јаким Синадиновски во 1943 година бил заробен од балистот 
Џемо Хасо и пратен во Тирана на бесење. И што била Арбанаската црква- дело на УЧК ?! Па таа врз 
нашиот православен народ учка му се качила- таа балистичка нација: балист=белист- само за бела. 

БИДЕЈЌИ ВО 15 ВЕК НА ПЕЛОПОНЕЗ СЕ ГОВОРЕЛ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК, ДОКАЗ НА ЛАСКАРИС 
КОНАНОС, ЕЛАДЦИТЕ (ТН.СТАРИ- ГРЦИ) БИЛЕ САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ- САМО ИЗРОДИ 

Во последните векови европската историографија шири невистини, античките Македонци изчезнале, 
а опстоиле Грците. Да изчезнат најмоќните Македонци, кои дошле во Индија, дури и во Тибет, а да 
опстојат само Грците со поим Грци кој не бил употребуван до Божиќ 800 година, кога Карло Велики со 
насилен чин и папскиот фалсификат во 750 година и тоа за примат на папата бил прогласен за цар 
на Римското Царство,а таков имало во Цариград во кого владееле Македонците-тие тогаш постоеле-, 
е предрско за светската историја, а со најтешки последици воглавно врз македонските Македонци и 
македонска Македонија, предмет на истребување и уништување на се македонско. Токму за ова да 
се оствари, само Македонците во светот ги задесила космичка катастрова, и само тие изчезнале, но 
не Еладците, кои никогаш немале држава за тие да бидат народ. Во Елада најмоќни биле Атињаните. 

Фалсификатот бил намерен и очевиден, што се знаело дека во Атина се употребувал само јонскиот 
говор(јазик) со писмо од Милет од 403 г.п.н.е.-пред тоа се пишело со руни во кои имало тн.Кирилични 
слова. На јонски јазик пишел и Херодот (5 век п.н.е.). Токму тој јонски јазик станал службен јазик и во 
македонскиот кралски двор. Па и следи Илијада Александар Македонски ја читал на јонски јазик. Ова 
било само и поради тоа што во негово време коине (тн.старо-грчки) не постоел. Илјада на коине била 
преведена само во 3 век п.н.е.,и тоа само во Александрија.За доказ можат да послужат сите дела кои 
биле преведени и пишани на коине- тие биле само по 300 г.п.н.е., никако пред таа година: 301 г.п.н.е. 
... Ова било само поради тоа што првата граматика и првиот речник на коине биле составени само во 
300- та година п.н.е., и само потоа можело на коине да се преведува и пиши, што го потврдиле сите 
антички автори. Единствен автор, кој пишел, коине постоел за време на Александар Македонски, и 
тоа само во Азија, но не Европа, бил Курт Руф, чиј најстар манускрипт бил од 9 век, а таа е печатено 
во 15 век. Со ова се потврдува, тој бил само католички фалсификат, со помот Грци само од 9 век. 

Исторски е познато, Херодот, Тукудид и Платон пишеле на варварски=пелазгиски јазик, кој бил само 
тн.словенски. Бидејќи, според Херодот, Хелените во Јонија биле варвари како Македонците со Филип  
(Демостен), а варварски јазик бил само пелазгиски, очигледност едно исто. Па Елада била Пелазгија, 
што го пишат Херодот и Тукудид, а за Јустин, Македонците биле Пелазги- 100% само тн.словенски. 

Еве два докази.1)Постои Монемвасија хроника,во која се наведува,кога Аварите дошле на Пелопонез 
тие таму ги нашле Склавините=тн.Словени,според склава=област. Тие биле само едно-повеќебожци. 
Како Склавини=повеќебожци на Пелопонез биле од 587 до 805 година, а делимично и до 950 година. 
Тие со христијанизирањето станувале Римјани=Ромејци- Еладците биле Ромеи и целиот 19 век. Ова 
било повод, тие да останат Склавини како Ромејци и во 15 век; 2) Хроника на Балтичкото Море. Овде 
пиши Ласкарис Конанос, кој како морепловец, пловејќи долж Балтичко Море, во 15 век, ги забележил 
земјите, каде што тој наидувал. Тој поминувајќи низ Прусија и градот Данцинг, запишал дека, одејќи 
кон Запад, дошол на земјата Склавинија, со главен град Либек (Лупек). Таму се говорел склавински 
јазик, кој бил ист како на Склавините на Пелопонез. Овде се говори само за склавински јазик, но не за 
било каков словенски јазик, на некакви Словени, затоашто такви живисуштества никогаш и немало. 
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СО ТОА ШТО ХЕЛЕНИ БИЛЕ ЕЛАДЦИТЕ (ТН.СТАРИ ГРЦИ), ЕВРЕИТЕ И РУСИТЕ ПОВЕЌЕБОЖЦИ, 
НИКОГАШ НЕМАЛО ХЕЛЕНСКИ ЕТНИЧКИ НАРОД- ХЕЛЕНСТВОТО БИЛО 100% ЛАГА И ЗЛОСТОР 

Поимот Хелени бил нов, поврзан со Илијада, која била дело на Редакцискиот одбор на Пизистрат (6 
век п.н.е.). Следи хеленски период бил оној по смртта на Александар Македонски, поради што коине 
(тн.старогрчки), кој бил само Александријски Птоломејов јазик, бил наречен хеленски јазик.Бидејќи во 
Александрија Евреите се откажале од тн.еврејски јазик, кој бил само сиријски арамејски јазик, тие се 
прогласиле за Хелени. Коине со Апостол Павле станал христијански јазик, на кого се проповдало за 
време на Јустинијан... Ова било во спротивност на службениот јазик во Атина јонскиот, службен јазик 
во Платоновата академија, која Јустинијан ја затворил во 529 година. Па овде се разликуваат Хелени 
како повеќебожци, а такви Хелени биле Еладците со својата Атина, кои биле само едно:повеќебожци. 

Францускиот византолог Алфред Рамбо за „Византија“ пишел: „Византијците, кои сами се нарекувале 
Ромеи, со преѕир го отфрлиле името Хелени, кое станало синоним на неверници“. Во Русија се 
нарекувала „хеленска вера- варварска религија околу Дњепар и Дон“. Хелени биле нарекувани и 
„Словените идолопокленици од Пелопонез“.  

Следи поимот Хелени не означувал било каков етнички народ, затоашто таков никогаш и непостоел. 
Пак, Грци биле само припадници на Цариградската патријаршија, а Еладците биле Ромејци=Римјани. 

МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМО ДОМОРОДЦИ САМО ВО СВОЈАТА МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА 

Gustav Weigand (1924), “Etnnographie von Makedonie”, на стр 5, пиши за традициите на Тракијците, а 
според него, кој го наведува Херодот, тракијски простори биле не само северно од реката Дунав, а и 
северно од Карпатите. Бидејќи наведените простори биле само за Словени, нивните традиции биле 
само тракијски. Следи да се говори само за таканаречени Словени само со тракијски традиции. Па за 
да се види и дека Македонците имале традиции дури од постледеното доба, се наведува еден автор  
и тоа само кратко: Ј.Г.Хан, „Патување низ поречината на Дрина и Вардар“, по препорака на царската 
академија на наука, пропатувал во 1865 година, Белград, во државната печатница, 1876. Под XXVIII. 
Прилеп, тој на стр. 230, говори и: „...Муриховците се мирни луѓе, кај кои не се знае за разботништво, 
убиство па ни за крадење на добиток. Се раскажува во повеќе села дека мажите се толку 
гостопримиливи, дека ни за самата своја жене не се љубоморни“- традиции како во Месопотамија...  

Кои биле Мариовците? Само Пеонци, а според Мара која не го примала исламот Мариовци. Меѓутоа, 
наведените традиции не потекнале од 14 век кога на Балканот навлегол исламот туку од старата ера 
како Пеонци, со својот Итер Пео итн. И што рекол Арнолд Тојнби? Пеонците биле словенски народ! А 
и Густав Вајганд,на стр. 5,говори за исти традиции на денешните Македонци со оние од антиката итн. 
Со наведеново се потврдува, Македонците си останале домородци само со балкански традиции. Па 
со ова се потврдува, Македонците како народ свој на своето ништо на Балканот не донел северно од 
реката Дунав. И токму затоа секој оној кој пронајде било што донесено северно од реката Дунав, е за 
Нобелова награда, а и било која друга награда. Заблудите за потеклото на Македонците останале со 
нивните говори, божем тие биле словенски. Меѓутоа, тн.словенски јазик бил пелазгиски- тн.Платонов. 
А пак, коине (тн.старогрчки) бил само Александријски Птоломејов јазик, и тоа само од 300-та г.п.н.е. 

ГРАДОТ БИТОЛА СЕ ПЛАЧКА ОД НЕБИТОЛЧАНИ, НЕПРИЈАТЕЛИ НА МОЈАТА БИТОЛА 
Иако ЗК „Пелагонија“ и АИК „Лозар“ останале битолски комбинати, изроди и тоа само небитолчани, ги 
плачкаат двата наведени комбинати, со што се излева се вон мојата Битола, и тоа се да се оттуѓи од 
општината Битола. Овде се работи како се расподелува доходот, кој 100% се изнесува вон Битола, 
која станува скопско село, и тоа во полза на поединци... И место ЗК „Пелагонија“ да гради своја 
млекара, за своето млеко, тоа се носи во други општини, 100% доказ за плачкање на Битола. 
На 13.01.2016, во 18,40 часот, на ФБ прочитав од еМагазин, со следен текст: 
„ЗК Пелагонија ќе склучи зделка со Здравје Радово вредна 299 милиони денари 
На престојното Акционерско собрание на ЗК Пелагонија кое ќе се одржи на 3 февруари ќе се гласа и 
за склучување на зделка со заинтересирана страна помеѓу Комбинатот и Друштвото за производство 
Млекара Здравје Радово ДОО увоз-извоз Радово Босилово која се однесува на деловното работење 
во 2016 година, што претставува купопродажба на стоки (сурово млеко и други производи на двете 
договорни страни), авансни плаќања при купопродажни договори, одобрување и задолжување со 
позајмици со каматни стапки до висината на каматните стапки на деловните банки, информира ЗК 
Пелагонија преку Македонската берза. 
Вкупната вредност на на зделката е во висина до 299.000.000 денари, и претставува 9,63% од 



 118 

активата на имотот на Друштвото определена во последните ревидирани финансиски извештаи на 
Друштвото, информираат од ЗК Пелагонија“. 
Каде сте Битолчани ? ! До кога ќе ја плачкаат Вашата општина, која е моја цел мој живот ? ! За доказ: 
површините на Комбинатите се 100% на Битолчани, а и од уделот на вкупното производство и 
припаѓа најголем дел на државата, кој не останува во Општината Битола. И тој се изнесува вон 
Битола, тој оди само во неврат- 100% невратот го носи Скопје и селото Радово, со што Битола веќе е 
село: од 86.000 жители останале само 43.000-100% бандити. 

БРИГИТЕ=БРЗЈАЦИТЕ ПО ГОВОРОТ...СЕ РАЗЛИКУВАЛЕ ОД ПЕОНЦИТЕ=МАРИОВЦИТЕ 

Кои биле Пеонците ? Во Географија од Страбо, стои дека некои ги преставуваат Паеонците како 
колонисти од Фригијците, додека други ги опишуваат како самостојни основачи. Кажано е дека 
Паеонија се протегала далеку до Пелагонија и Пиерија, дека Пелагонија порано била нарекувана 
Орестија, дека Астеропај, еден од вадочите на Паеонската експедиција во Троја не беше нарекуван 
Син на Пелагон без доброоснована причина, и дека Паеонците се нарекувале Пелагонци. Поради 
големината на овие карактери од минатото, Титаните исто така биле нарекувани Пелагонци...“. 

Ако се споредат наведените извори со оние на Херодот, постои совпаѓање на оние на Бригите со на 
Брзјаците во спротивност на Паеонците=Пеонците=Мариовците според Мара која не го примала 
исламот, а тоа овде се говори само со јазикот: Пеонците=Мариовците биле и се без датив (кому му-
нему му), без во еднина за трето лице крајното т (ет=ит), темниот вокал помасовно го употребуваат 
Пеонците од Бригите. Меѓутоа, со Бригите го имале и имаат истиот симбол богот Арес=јарес=јарец...  

Со наведеното се потврдува, ние Македонците сме само домородни. Бидејќи ваква била состојбата, 
излишно е да се продолжи да се разговара за се македонско со Еладците (тн.Грци) и 100% турските= 
муслимански колонисти Албанци претставени од 90% Геги воглавно Азијати (Черкези, Татари- и дури 
со нив и Цигани), кои султанот ги колонизирал во 19 век меѓу Шар Планина и Врање) и Арбани=Тоски 
=Скиптари според православен скиптар на кого имало двоглав орел. Нив ги обединал масонот Тито и 
тоа само во СФРЈ, и тоа со скиптарскиот јазик кој бил и многолски. Тито го затворил својот најголем 
непријател Туѓман, кој како претседател на држава Хрватска ја задолжил Хрватската академија да се 
истражи кавказкото потекло на Хрватите итн. Најголем непријател на Албанците само како турски= 
муслимански колонисти вон Арбанија=Скиптарија останале само Русите, кои Черкезите и Татарите ги 
протерале од кавказко- црномрските простори, и затоа Албанците во душата ги мразат Русите. Како 
што направил Туѓман за хрватското потекло, истото го направил и Путин за руското потекло од наш 
Балкан, кој до 1808 година бил Македонски Полуостров, што се менало со Цојне од 1808 година со 
ново име, според планината Балкан, Балкански Полуостров, како што било и со Апенини и Пиринеји. 

Написов е само со цел, Претседателот на државата Р.Македонија и Претседателот на Владата да го 
задолжат МАНУ да го истражи словенското потекло на Македонците,и ако за таквото наше мајмунско 
потекло северно од реката Дунав и Сава, каде живеел само неандертал кој бил само мајмун со 48 
хромозоми и со човекот со 46 хромозоми не оставил наследство, не се најде било каков наод/доказ 
за преселби на неандерталско (мајмунско) потекло на Македонците, итно да се прекинат разговорите 
за се македонско.Бидејќи досега никој не пронашол било што донесено на Балканот и тоа од северно 
од реката Дунав, Македонците 100% останале домородци. Па следи секој оној кој би пронашол било 
што словенско=мајмунско, итно нека добие Нобелова награда или било која друга награда. Пак, овој 
наш македонски јазик бил само пелазгиски, како што говорел Платон. Оној тн.старогрчки (коине) бил 
само македонски дативен Александријски Птоломејов јазик, а во Егејскиот дел на Македонија и јужно 
од неа Тесалија до со Еледа никогаш немало датив,и затоа дативниот катаревуса бил отфрлен јазик. 

СПОРЕД СТРАБОН, „ИЛИРИТЕ, ЕПИРЦИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ ГОВОРАТ СО ИСТ ЈАЗИК“. И СЛЕДИ 
ЈАЗИКОТ НА АЛБАНЦИТЕ БИЛ САМО КАВКАСКИ, НАСЛЕДСТВО НА 300 СЕМЕЈСТВА ОД 1043 ГОД. 

Сведоци сме на европската и албанската историографија, според која, Албанците биле Илири. Како 
Илири Албанците не можеле да бидат, затоашто Албанија била само кавкаска земја, а Албаните се 
бореле против Александар Македонски, и тоа од страна на Дареј- персискиот крал. Па Албанија само 
како кавкаска земја ја наведува и Страбо,кој творел на почетокот на новата ера. Со ова се потврдува, 
Албанците биле само Кавкасци, а Илирија била само на Балканот. Бидејќи таа била и римска област, 
таа за време на Римското Царство имала повеќе местоположби, никако не можело да има-ло етнички 
народ Илири, со географска оддалеченост од Далмација до со Дунав. Ова се потврдува со илирското 
потекло на Русите (Нестор, 11- 12 век) а и Црногорците (М.Барлети, 16 век)- тој запишал Илирик бил 
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северно од Дрим. Следи јужно бил Епир, според македонскиот крал Пир, прикажан со рогови на 
бригискиот=брзјачкиот бог Арес, како што во Библијата бил претставен Александар Македонски- 
неговата баба била Бригијка, што важело и за неговата мајка. Па до денес бригиско= брзјачко куќно 
животно останала змијата, со која бил претставен Александар Македонски. Не случајно,Македонецот 
Георг Кастриот го родила змија и тој како Александар и Пир бил претставен како бог Арес (Барлети). 
Сево говори, Албанците никогаш не можеле да бидат Илири. Нив Турците ги викале само Арнаути ... 

Па на кој јазик говореле Илирите,Епирците и Македонците ? Страбо во својата Геограгфија напишал: 
„Илирите, Епирците и Македонците говореле со ист јазик“.Следи прашањето:Што биле Македонците? 
Според Јустин, „Македонците биле еден пелазгиски народ“. Па каков бил тој пелазгиски јазик ? Само 
тн.словенски, како што бил и на Илирите,потврдено и со јазикот на Русите (Нестор) и на Црногорците 
(Барлети). За илирски јазик имала став виенската канцеларија, а Напалеон Бонапарта создал област 
Илирија, во која спаѓале Хрватска и Словени. Значи,Балканот бил пелазгиски=илирски=тн.словенски.  

Па кои биле Албанците ? Еве еден документ, кој не е осамен, со сведоштво Аталиот, кој го опишува, 
и тоа присуствувајќи на растоварување на околу 300 албански семејства, со тн.византиска војска, во 
луката Драч 1043 година. Авторот, исто така, ја опишува дури и раната судбина на Албанците, кои од 
кавкаска Албанија Арапите ги преселиле на Сицилија и Јужна Италија, а оттаму на нашиот Балкан... 
Ова се потврдува со нивните обичаи.. и јазик, што е слично со оние на Кавказ, страни за Балканот. И 
кој ја создал Нова Албанија од 1913 година со нов албански јазик од 1924 година ? Само Австрија... 

Време ние Македонците Албанците конечно да ги прогласиме за Азијати и како 100% муслимански= 
турски колонисти, кои немаат ништо со Европа. Ова треба да стане официјален став, а никако Илири. 

ДО КОГА ЌЕ БИДАМ МЕТА НА ВИРУСИ ?! 

За испратениот вирус, и блокирањето на мојата ФБ- страници, е веќе пишано. Следи тој вирус беше и во 

документите- еднаш го бришев, па повторпат се јави во документите. Па по вторпат го бришев, и повеќе не 

се јави. На 20.06.2015 пак во документи видов три вируси- ги бришев. На 18.01.2016 ми беше внесен вирус 

со што наполно бев блокиран. Овде е најбитно, што мојата пошта се уште е блокирана како да ја нема... 

Dragi Trajkov Toa im preci na mnogu sto ja kazuvas vistinata.- zatoa treba da se izborime drzavata Makedonija da gi stiti lugeto 

koi ja istrazuvat Makedonskata istorija i makedonskata vistina.. 

Petar Trajanov Abe prijatelu dusmanite ne se prosti luge tie gi izmislile virusite i elektronskite malverzacii.Posovetuvaj se so 

postrucni tvoi prijateli.Kreiraj lazni profili i poveke na broj za razlicna namena 

Petko Petkovski Брат наши копилиња предавнички и те блокират и ти праќаат вируси ги има многу мене истото ми го 

прават ! 

Dimce Naumovski Risto бугарите ти пуштаат вируси оти многу ги плескаш инсталирај антивирус 

Boris Angelovski Riste kako i da e ne se predavame 

Mihailo Ljuben Apostolov Toa se albanski i bugarski hakeri 

Boris Joncevski borbata za MAKEDONIJA e teskai vecna! 

Shotokan Karate Minta Колку ли ги боли вистината што им ја презентираш!?! 

АЛБАНЦИТЕ КАКО 100% МУСЛИМАНСКИ=ТУРСКИ КОЛОНИСТИ ГИ МРАЗАТ ПРАВОСЛАВНИТЕ 

Еден Албанец, кој сакаше да ми постане пријател, ми соопшти, јас сум ги мразел Албанците. При тоа 
тој не ми објасна на кои Албанци тој мисли: вон Шкиптарија живеат Шкиптари (10%) и Геги 90%. Овде 
Гегите се воглавно Азијати (Черкези, Татари...). Тие со Шкиптарите не се разбираат, не општеле и не 
стапувале во бракови, што е доказ за нивно посебно расно и етничко потекло. Нив ги обединал само 
Тито, и тоа само во СФРЈ, никако во Арбанија: за јужните Шкиптари северните Геги биле Дивјаци, а и 
тие сакале да ја распаднат Шкиптарија на два дела, што било спречено од НАТО земјите, на која им 
била потребна Велика Исламска Албанија за доуништување на Православните од Ватикан од 1071 г. 
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Албанците како Муслимани=Турци останале само „чума“ на Домориците и „краста„на Православните. 
Па нивното обединување не било дело на Скиптарите=Тоските,кои како Муслимани=Турци биле само  
Турци, и затоа тие само како Турци во 1953 година се селеле во исламската држава Турција.Ама исто 
така, нив не им требал никаков скиптарски јазик туку само турскиот јазик,со кого како Турци говореле. 
Скиптарскиот јазик бил нов само од 19 век, што се потврдува со сите македонски гласови, дативното 
у на Бригите=Брзјаците во презимињата..., како и тн.Вукови гласови, а Вук Караџиќ творел само во 19 
век. На овој нов јазик прва скиптарска азбука била романската од Битола, во 1908 година,чии чеда не 
го познаваат скиптарскиот и гегскиот јазик. На тој јазик прва школа отвориле Италија и Австрија, кои 
биле водечки во католичката црква.Со тој јазик,кој содржи и татаро-турски зборови (Г.Мајер), се врши 
монголизирање на Шкиптарите, кои 100% биле Белци и 100% припадници на Охридската црква итн. 

Албанците како Муслимани=Турци ќе ја создале нивната Великата Исламска Албанија и со множење. 
Само Албанецот не кажа, со чие албанско множење: гегско (монголско) или шкиптарско (балканско)... 

Ова го подржува војната профитна организација НАТО, која како злосторничка војува само за рудно 
богатство и енергетски извори. Па Јужна Србија има рудно богаство (камен јаглен...), Македонија со 
мноштво богатства а и ураниум битолско и најбедната земјоделска Арбанија (р=л) со рудно благо.  

Па овој дворасно- двоконтинентален тн.народ обединат со скиптарски јазик кој е и монголски, со кого 
Албанците тешко ги изучуваат родовите на македонскиот јазик, доказ за албанскиот јазик како турски, 
тој под итно мора да се забрани во 100% тн.словенска Арбанија и 100% под нашата Охридска црква, 
со што повеќе не ќе мора со тој монголски јазик да се одродуваат Белците во Арбанија, и нејзините 
чеда со тој гнасен монголски јазик, кој бил и останал срам за белата раса. Токму со овој гнасен јазик 
на најправославниот Балкан сака да се создаде дури Велика исламска Албанија со 90%Геги воглавно 
Азијати (Черкези и Татари), крволочни ѕверови од време на Карпошовото востание дури се до денес. 

За ваквиот крволочен и алчен тн.албански тн.народ Ватикан со својата Европа и САД заеднички со 
нивната НАТО врз Србија извршија инвазија и во 2001година врз Р.Македонија агресија, донесувајќи 
го Рамковиот договор без финансиска рамка,затоа што во Р.Македонија 100% останало македонско,и 
сите тие сакаат Македонците да ги монголизираат и тоа без разлика на пол машко, женско и средно, 
дури не само преку 25% туку и под 20% Албанци со монголски одлики, ДНК, почеста крвна група В.... 

ПЕОНЦИТЕ ИМАЛЕ ТРОЈАНСКО ПОТЕКЛО 
Херодот, под V-12, пиши: „Се случило Дареј да види една необична работа. Тоа го поттикнало да му 
заповеда на Мегабиѕ да ги покори Пајонците и да ги натера да се преселат од Европа во Азија. Си 
биле некои Пајонци Пигред и Мантија кои, сакајќи да станат тирани на Пајонците, по враќањето на 
Дареј во Азија дошле во Сарди, а со себе ја довеле својата сестра која била ставита и убава...  
13. Дареј, восхитен од тоа што го чул од своите луѓе и од она што самиот го видел...Дареј натаму 
прашувал кои се тие Пајонци, каде им е земјата и по каква работа тие се дојдени во Сарди. Тие рекле 
дека се дојдени за да му се предадат нему, дека Пајонија се наоѓа на реката Стримон, а Стримон 
тече надалеку од Хелеспонт; тие, пак, биле потомци на Тевкрите, отселени од Троја...“. 
Пајонци=Пеонци, кои како Бригите се селеле во Азија. Пеонците потекнале од Троја. Следи 
пеонскиот јазик бил Хомеров. Бидејќи Пеонците биле/се Мариовци -според Мара која не го 
прифаќала исламот, нивниот јазик останал само пелазгиски. Пак, Македонците биле Пелазги. 
(Јустин). Според германскиот лингвист Пасоф (1815), Хомеровиот јазик бил словенски. Ова го 
потврдил тн.грчки лингвист Чулкас, кој во 1907 година запишал, Славо- македонците од Лерин 
говореле Ран- хомеров јазик. Токму и затоа Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот јазик, 
но не еладскиот од 1868 година. Ваквиот еладски јазик бил само реформиран коине, кој бил само 
македонски Александријски Птоломејов јазик, со своја прва граматика и прв речник, составени само 
во 300 г.п.н.е. Ова било повод, атинската Илијада пишана на јонски јазик со писмо од Милет само по 
300 г.п.н.е. да биде преведена на коине. И затоа Илијада била преведена само во 3 век п.н.е. 
Па каде се живите суштества Словени ? Такви не познавал Херодот, Тукидид, Платон...Прокопиј... 
Прокопиј и сите следни автори пишат само за Склавини, а склавина означувала само област. Бидејќи 
склавини имале насекада во Европа- се до реката Рајна, и западно од неа, а и Шпанија, Словените 
се само лага. 

Risto Ivanovski Од Google Chrome, на 21.01.2015, добив инфирмација, дека комјутерот ќе ми биде стопиран... И веќе од 
Google Chrome веќе сум исклучен. 

Risto Ivanovski Во поштата има само три примања, и тоа само од 10,56 до 12,02- другите се бришани. 
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Risto Ivanovski До сега имам 1165 пријатели. 

Risto Ivanovski Моја последна книга е во оваа година: „Народен јазик на Европјаните бил пелазгиски=тн.словенски“, со 
дотаток: Англискиот јазик рак на лингвистиката- а не е а, е е, и и..., туку инаку... Книгата е на германски јазик. 

Risto Ivanovski Оваа книга е поставена и во Датотека- Историја, Археологија, Митологија, Лингвистика.  

Како што на 21.01.2016 беше ограничено примањето на поштата од преку 150 до преку 250 дневно, денес 22.01.2016 не 
се ни дваесетина. Изгледа ќе биде ограничен само приемот на поштата- се надевам. 

ТУРЦИЈА БИЛА ФРИГИЈА=БРИГИЈА СО БРИГИСКИ ТРАДИЦИИ 

Херодот, во VI- 45, пиши: „На Мардониј, пак, и на неговиот пешадиски логор, кој се наоѓал во 

Македонија, нападнале Бригите, трачко племе...“. 

VII-73: „Фригите имале опрема најслична на пафлагонската со незначителни разлики. Фригите, како 

што кажуваат Македонците, додека живееле заедно со нив во Европа, се викале Бриги, а кога 

преминале во Азија, заедно со местото на живеење, си го смениле и името во Фриги. Арменијците 

биле оружени како Фригите зашто биле преселници од Фригија. И на едните и на другите водач им 

бил Артохм кој за жена имал Дарејева ќерка“. 

Не случајно, денешните традиции на Фригите (Турците), кои биле Бриги, а Бригија кон Македонија ја 

приклучил Филип Македонски, останале слични со оние на Бригите=Брзјаците: Пелагонија, Демир 

Хисар...Преспа, Охрид...Од друга страна, бидејќи Македонија била под пет вековно турски=исламско 

ропство, не учеле дека таквите традиции биле турски. За лагата да се открие, погребот денес е 

истоветен како во старата ера, што се чита кај Херодот. Турањето вода после одвојувањето од 

куќата останал бригиски=брзјачки. Носењето на шамијата со дулбен останал наше... 

Јозеф фон Хамер (1836), автор на Османовото Царство, како историчар никој не го надминал. Ама 

тој е и најголем лажго, кога зборовите кои ги користат Турците ги прогласил за турски, без тој тоа да 

спореди дали таквите зборови биле користени во Монголија и Кина. Напротив, таквите зборови 

останале само наши. Следи да се разликуваат турски зборови со монголско потекло и зборови на 

белата раса. Во прилог се наведуваат и зборовите кои за нашите јазичари биле турцизми, а за 

турските македонизми. Ова беше повод од книгата на Јозеф фон Хамер да ја напишам својата трета 

книга „Одродување на Македонците“- август 2001 година. 

Па кој биле Турците ? Турците биле Османите ? Кои биле Османите ? Само Комнени, што го пиши 

Хамер. Ова го потврдил и самиот Мехмед II, кој самиот признал дека тој бил Комнен (Ланге)- Комнени 

биле тн.византиско царско семејство, врска и со внуката на Цар Самуил. Па тие не само да биле 

Македонци, тие биле и Бриги=Брзјаци. Кај Хамер се најдува врската на Комнени и со Ѓорѓи Кастриот- 

тн.Скендербег, кој според Франсоа Пуквил, бил Македонец. Овој како и македонскиот крал Пир, што 

важело и за Александар Македонски, бил претставен со роговите на богот Арес=јарес=јарец, кој се 

најдува насекаде во Бригија и Пеонија. Бригиска била змијата, а со неа бил претставен Александар 

Македонски, а таа го родила Ѓорѓија Кастриот (М.Барлети, 16 век). На Саат- кулата во Битола е орел 

со в уста змија, атрибути на Зевс. Ова говори, Македонците во 17 век не биле Словени. До денес 

битолчани велат: „Але шо праиш“, а охриѓани „Аре што правиш“. Тоа але=аре е основа за богот Арес: 

„По-боже што правиш“- без Словени. 

Тн.Византијци го победиле арапскиот ислам. Тој продрел во Персија. Следи тој само од Персија 
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навлегол на запад. Османовиот јазик не бил турски=бригиски туку персиски со персиско писмо, дело 

на султанот Мехмед Караман (13 век). Тој во јазикот внел и татаро- турски зборови на Татарите и 

Черкезите, денес познати како Арнаути=Албанци.  

Херодот, во VII- 37, пиши: „...Магите му рекле дека богот им претскажува на Хелените гибел на 

нивните полиси, велејќи дека сонцето е предвесник на иднината на Хелените, а на Персијците 

предведник им е месечината...“. 

Меѓутоа, денес на Турците не им е симбол персиската месечина, туку божицата Хеката, врска со 

Филип Македонски, кога тој го освоил Визант, а со неа имало и монети. И се што денес е во Турција, 

било наследство само бригиско, тн.византиско, ништо турско монголско. Денешната турска музика не 

е монголска, туку тн.византиска... Или инаку кажано: 100% било само наше- 0% монголско. 
 
СЛИЧНО ПРЕДАНИЕ ЗА МОЈСИ ОД ЕГИПЕТ СО НА МАКЕДОНЦИТЕ 
Херодот, во VIII- 137, пиши: „А на тој Александар предок во седмо колено му е Пердика кој на овој 
начин воспоставил власт и застанал на престолот во Македонија. Од Арг избегале кај Илирите тројца 
браќа, кои биле потомци на Темен; тоа биле Гаван, Аероп и Пердика. Откај Илирите, преминувајќи ги 
планините, втасале во Горна Македонија, во градот Лебаја. Таму се главите слуги за плати кај 
кралот, и тоа, едниот ги пасел коњите, другиот говедата, а најмладиот од нив, Пердика, козите и 
овците.... 
138. Кога тие заминале, некој од советниците му објаснил на кралот што тоа значи тоа што го 
направило момчето и со каква мисла најмладиот од браќата го зел понуденото. Кога го чул тоа 
кралот, се накострешил и пратил коњаница за да ги убијат момчињата. Во таа земја има една река на 
која потомците на тие мажи од Арг и принесуваат жртви како на свој спасител. Тогаш реката, откако 
ја преминале Теменидите, толку надошла што коњаницата не можеле да ја преминат. Момчињата, 
пак, дошле во друг дел на Македонија и се населиле блиску до таканарелените Градини на Мида, 
синот на Гордиј. Во нив сами од себе растат трендафили од кои секој има по шест цветни ливчиња, а 
со миризбата ги надминуваат сите други трендафили. Во тие градини, како што прикажуваат 
Македонците, бил фатен Силен. Над градината се издига планина, која се вика Бермиј, а е 
непроодна поради снег и студ. Откако го зазел тоа место, браќата тргнувајќи оттаму, преземале 
напади, па ги покориле и другите делови на Македонија“. 
Стои: „Тогаш реката...надошла што коњаницата не можеле да ја преминат“. 
Слично со на Мојси од Египет со своите Еднобожци- преданијата биле исти. 
Пак, еврејската историја се читала само од 444 г.п.н.е. во Ерусалим (Ездра). 
Теменидите дошле во Бригија, коja ја создалa Фригија. Следи и Силен=силен. А токму во Фригија, 
која ја создале Бригите, била тн.Троја, до денес не пронајдена. 

ТУРЦИТЕ БИЛЕ САМО МУСЛИМАНИ- НИКОГАШ НЕМАЛО ЕТНИЧКИ ТУРСКИ НАРОД 

Александар I, Архелај и Филип Македонски биле носители на се она што Македонија постигнала. Пак, 
Александар Македонски македонската власт ја проширил се до со Индија. По пропаста на најмоќната 
Македонија завладеал Рим, се возообновило Македонското Царство, зашто допринеле сите римски 
владетели со балканско потекло. Великан на Великаните бил Спличанецот Диоклецијан, кој градот 
Рим го преместил во Никомедија на Мраморно Море. Рим оттаму бил преместен и во Визант, кој од 
со Филип Македонски станал македонски, со божицата Хеката, со чија месечина биле ковани монети- 
таа денес е исламска=турска со која се уништува се православно, во кое опстоиле мноштва традиции 
на Македонците. Преместувањето во Визант било дело на Константин- Константинопол, царскин град 
на царевите, само Цариград. Името Романи се гледа и во руското царско семејство Романи само со 
наш православен тн.византиски грб- двоглав орел, во кого бил вгнезден македонскиот светец Свети 
Ѓорѓи, и тоа само како коњаник. Името Римјани=Ромејци останало без прекин се до во 19 век. Па ова 
било повод жителите на Елада (тн.стара Грција) да бидат само Ромејци (...Фергусон...), никако инаку. 

Бидејќи султанот ги укинал сите цркви, во кои се проповедало на тн.старословенски јазик, опстоила 
само Цариградската патријаршија, со навредливо име Греики=Грци за Македонската династија, што 
било дело на Франките, водачи на католичкиот свет. Ова било повод од 18 век да постојат само два 
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верски народи: Турци=Муслимани и Грци како припадници на Цариградската патријаршија. Бидејќи 
никогаш немало етнички еладски и турски народ, службен бил во Цариградската патријаршија само 
коине (тн.старогрчки), кој бил само Александријски Птоломејов јазик, и тоа само 300- та г.п.н.е. Со тоа 
што никогаш немало етнички турски народ никогаш немало етнички турски јазик. Па и затоа турски 
јазици имало два: арапски како исламски јазик и Османов само персиски јазик со персиско писмо од 
султанот Мехмед Караман, кој во 13 век во персискиот јазик внел татаро- турски зборови на Монголи. 

Па како дошло до турскиот народ ? Тн.Византија го победила арапскиот ислам. Меѓутоа, тој продрел 
во Персија. Во братски сојуз на Ватикан со исламот, и тоа од 1071 година, тн.Византија во исто време 
води двоен фронт: на исток против персискиот ислам, а на запад против Католиците. Следат злобни 
крстоносни војни, поделба на тн.Византија од Католиците, која 100% била оплачкана и уништена...Со 
Мехмед II со Цариград се завршило. А тој признал дека тој бил Комнен, како сите султани.Ова говори 
Османите биле само Македонци, кои само си ја променале верата од Православни во Муслимани. Па 
овде се говори само за Македонци во антиката и Македонци во средниот век,кои станале само Турци. 

Нас не учеа, Турците биле посебен народ Селџуци, кој дошол од исток. Жалам, тоа е 100% лага. Па 
еве ја вистината, која била само една и едиствена- само македонска. По смртта на Александар, чедо 
на Филипа, имало негов наследник Селеук=селе ук: ук + гла = глаук-Глаук или на наше глауч итн. Со 
крстоносните војни што произлегло од Селеуките ? Еве го одговорот: Секеук=Селјук=Селџук- ништо 
монголско- турско туку само македонско. Да завршам во мојот стил, дека Турците се само одродени 
Македонци, чеда на античките Македонци и на Македонската династија со Комнени сјајни Македонци: 
во книгата Византија, на Филип Шерард, на германски јазик, е дадена една француска миниатура, од 
1455 година, за опсадата на Константинопол во 1453 година. Во неа се претставени само Белци со 
бради на белата раса, повеќешилести, без ниеден Монгол со брада на прч- едношилеста. Шаторите 
се само на Белци. Па што биле Турците ? Само 100% одродени чеда на белата раса, кои со нивниот 
Османов јазик со монголски зборови го монголизираат нашиот народ. Па Турците се само злостор. 

НА КОЈ ЈАЗИК ГОВОРЕЛ ТН.ТУРСКИ=ИСЛАМСКИ НАРОД ? САМО МЕШАН ! 
Според Херодот, Фригија била создадена од Бригите. Бригите во Бригија имале свој бригиски говор, 
кој опстоил како брзјачки (бриг= бриж= брж= брз= брс + јак = брсјак, з=с) со трето лице еднина на т 
(ит=ет). Следи во Фригија, денешна Турција, традициите опстоиле бригиски= брзјачки. 
Од Персија кон запад, во тн.Византија, успешно навлегол исламот, и тоа преку Селеукија, создадена 
од Селеук- војсководец на Александар Македонски: Селеук= селе ук, погрешно Селевк- без никакво 
значење: ук- ука- уча; Глаук=гла ук и глауч= гла уч- учет=учит, а и ауч=а уч. Дури со дативното у: 
кому- нему, братучед= брату чедо... Исто така, и Анадол-ија=а на дол со долови и Ермен-ија=е рмен= 
рамен на висорамнина- Бригите ја создале Анадолија и Ерменија (Херодот).  
Со исламот исламски јазик бил арапскиот, кој бил вулгарен сиријски арамејски (тн.еврејски јазик 
никогаш немало, ниту етнички народ Евреи: Мојси=мој си [син] со Фараонката, која него го дигнала од 
водата..., за Мојси имало и митско од Саргон со кошница со смола- ништо еврејски пред 444 г.п.н.е.). 
Следи арапскиот јазик бил само нов, кој бил само исламски, од 6 век. Спореди со кај Х.Џ.Велс. 
Така исламот стигнал во Селеукија=Селјукија=Селџукија, со своите Селџуци, кои биле само белци, 
ништо заедничко со на Монголите. Османите кои биле Комнени, само Македонци, како платеници 
употребувале Татари и Черкези- во Османовата војска имало и Черкески ред- во 19 век меѓу Врање и 
Шар Планина биле колонизирани околу еден милион Татари и Черкези, „чума“ на Домородците и 
„краста“ на Православните, денес познати како Геги- Албанци. Овие на Османите им биле Акинџии 
(лесни монголски коњички одреди)- монголскиот ген на коњ го има во јужна Србија, а косовскиот сој 
на овцата праменка има монголски ген (долгоопашност). Во јужна Србија е почеста монголската крна 
група В, како и мешаната АВ на Белци и Монголи, со ДНК- блискост на Кавказ... 
За ваквите Монголи (Татари, Черкези...) султанот Мехмед Караман, во 13 век, во персискиот јазик со 
персиско писмо внел татаро- турски зборови. Овој бил Османов јазик службен во војската, во која 
најкрволочни ѕверови биле Монголите- тие биле дервиши=дервиси=дер виси, дери виси, а тие 
Православните ги набивале на кол и ги сечеле на парчиња (Карпош и други). 
Gustav Weigand, во Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924, на страна 58, 
пиши: „...Од еден нарочит диалектички македонски турски ништо не заприметив, затоашто 
населението е мошне мешано и стално во измена. Домородците, коњарите од Тесалија, Турците од 
Бесарабија, и Мала Азија, Арапите, Персијанците, сите тие се служат со турски вулгарен јазик, како 
што тој низ војската секаде е раширен. И војничкиот јазик исто така е извор за позајмици во 
балканските јазици а не турскиот литературен јазик“. 
Се говори само за вулгарен (народен) турски јазик и литературен турски јазик. Народниот јазик бил 
само мешан од повеќе службени јазици (Османовиот јазик на Мехмед Караман, арапски јазик на 
исламот, персискиот од каде навлегувал исламот во Селџукија=Селеукија..., коине= тн.старогрчки на 



 124 

тн.Византија- Александријски Птоломејсќи јазик од 300 г.п.н.е., татаро-турски јазици на Татарите и 
Черкезите- денес познати како Геги=Арнаути=Албанци...) мешани со фригискиот говор. Втор бил 
литературниот турски јазик- тој бил само нов и вештачки, склопен во 19 и 20 век. 
Бидејќи најбројни биле тн.Словени, во тој мешан тн.турски јазик најбројни биле тн.словенски думи. 
Не случајно, во војската воглавно се говорел нашиот јазик. Дури и за време на Кемал Ататурк, кој по 
потекло бил од дебарско, роден во Солун и се школувал во Битола, со битолчанка љубовница, 100% 
се само македонско, се создавал новиот турски јазик. Па како било создавањето ? Воглавно се 
отфрлале нашите зборови, персиски и арапски, а се внесувале татаро- турски зборови на Монголите, 
зашто имало дури и смешни резултати (Вотсон).  
И што биле Турците ? Само најнов народ на наши простори ! Па што значи ова ? Само трагедија на 
белата раса која се монголизирала во 19 и 20 век, процес кој до денес продолжува. Па тн.Турци 
останале само Грешници на тн.словенски род на македонските повеќебожни простори од времето на 
Александар Македонски и во новата ера само одродени православни чеда на тн.Византија со 
Македонската династија и Македонците Комнени (Османи- сите султани).  
И на тн.Турци само како Грешници пред својата бела раса и нивниот Бог што им преостанува ? Сите 
тие да си се вратат кон својот тн.словенска род со тн.словенски фригиски= бригиски= брзјачки јазик 
(говор)- види Херодот, кој пиши за варварски= пелазгиски јазик на Еладците, а според Јустин, 
Македонците биле Пелазги- пелазгискиот јазик бил само наш тн.словенски јазик.  
Па зошто ова го пишувам ? Турција да прекини Македонците со исламска верописповед да ги 
монголизира со својот јазик, кој е и монголски, што важи и за врз Бугарите, Србите, Црногорците... 
Истото важи и за со Шкиптарите= Тоските= Арбаните= тн.Албанци, чиј јазик бил и монголски 
(Г.Мајер)- јазик само лакрдија. Македонците биле и останале само домородни чеда, наследници на 
православната тн.Византија. Македонците се бореле против петвековното турско= исламско ропство, 
а денес Турција во Р.Македонија Македонците крвнички ги монголизира- Турција држава на злото. Со 
агресијата на НАТО врз Р.Македонија и Рамковиот договор од 2001 година на Македонците им се 
продолжува турското= албанското крволочно ропство, дела на Ватикан (гробар на се православно), 
Европа и САД со нивната профитна воена ѕверска НАТО- таа е секаде за да се плачкаат народните 
добра. 

БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ САМО ЕПИРЦИ, СПОРЕД ПЛУТАРХ, БАРЛЕТИ (16 ВЕК)... ЕПИР НЕ 
БИЛ ИЛИРСКИ, АЛБАНЦИТЕ СЕ САМО ЛАЖГОВЦИ- ТИЕ СЕ САМО ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ 
(ГНАСОТИИ) 
Плутарх, во Александар Македонски, под 9., пиши: Александар „ја зел Олимпијада и ја сместил во 
Епир, додека самиот престојувал во Илирија“. Па овде постојат посебно Илирија и посебно Епир, 
според македонскиот крал Пир + е = Епир. Пак, поимот пир останал само тн.словенски. До денес 
Албанците пишат Александар Македонски бил Илир. И тоа само Албанец, без Албанците да кажат, 
каков Албанец бил Александар Македонски: Белец (Арбанец=Тоска=Шкиптар) или Монгол (Черкез и 
Татар како Гега). Дури албанската историја им ја напишала ЦИА- според неа Александар бил Илир. 
Само Албанците изумиле ЦИА, не е историски инстутут туку само служба која шири зло врз 
православните... 
Бидејќи во Илијада постојат Траки, а Херодот ги внел Илирите, Илирите можеле да бидат само со 
Херодотово потекло. Следи Илирија да биде и римска област. Со тоа што Илирија имала различни 
местоположби, не можело Илирите да се еден те ист народ со едно те исто илирско потекло. Не 
случајно, Илирот Диоклецијан од Сплит бил Великан на Великаните, кој, како сите римски 
императори со балканско потекло, се борел за да се возообнови Македонското Царство, а во 
Македонија припаѓале сите, и Траки и Илири. И затоа без основа е тврдењето дека имало посебен 
тракиски и илирски народ. Па според мноштво автори, Македонците биле составени од Траки и 
Илири итн. Овде се работи, само за Македонци, Траки и Илири, никако Албани, затоа што Албанија 
била кавказка земја, а Албаните од страна на персискиот крал Дареј се бореле против Александар 
Македонски со своите Македонци итн. Дури Марин Барлети се трудел врз Арбаните да го внесе 
италијанското име Албани, дури и со италијанско албанско потекло, што тој не успеал не само во 16 
век, тоа опстоило се до денешен ден: Арбаните се викаат само Арбани, Тоски и Скиптари- според 
скиптар на кого како православен на поглаварот на Охридската црква имал двоглав орел, кој до 
денес опстоил само православен симбол, ништо заедничко со исламот, со кого Албанците 
уништуваат се православно: Албанци= Злосторници. Ова се потврдува и со доказот што Турците 
никако не го употребуваат поимот Албанци туку само Арнаути со значење Одметници. Нив како 
Одметници многу убаво ги познаваат сите православни народи. 
Па дали Арбаните биле Илири ? Се наведе Плутарх, кој разликувал Илирија и Епир- Епир како 
област била внесена од Римјаните. Нестор (11- 12 век) пиши, Русите потекнале од Илирија, која била 
само на Балканот. Според Марин Барлети (16 век), Илирик бил северно од Дрим, а на југ Епир. 
Според наводот, Илири биле Црногорците, а Епирци Арбаните и Власите. Г.Вајганд пиши дека 
Албанците и Власите се „браќа“. Па тие биле само Епирци, со разлика што пелазгиски= тн.словенски 
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јазик кај првите повеќе бил романизиран, а кај вторите повеќе коинизиран (тн.грцизиран) со мноштво 
татаро-турски зборови. Ова се потврдува и со Ѓорѓи Кастриот, кој бил крал на Македонија и Епир, но 
не на Илирик. Ова било повод тој да биде претставен со бригиски= брзјачи прч (роговите) и 
бригиската змија, а до денес брзјачко домашно куќно животно било змијата. Бидејќи од Македонија 
глаголицата била пренесена во Далмација и Венеција, во Диоклецијановата Далмација и млетската 
Венеција останал симбол македонскиот лав, како спротивност на бригискиот= брзјачкиот прч во 
Истра, која од Далмација е одвоена- во Истра има Власи, чија врска била само со бригиски= брзјачки 
Епир. 
Историски Епир бил бригиски= брзјачки и пошироко македонски, а поимот Илири се користел за 
Склавините= тн.Словени, според склава=област, а склавински бил и Епир, како што бил и Пелопонес 
итн. Исто така, поимот Илири бил употребуван за тн.Словени (Анти, Венети и Склавини)- Словени 
било според Слово, а имало и Божјо Слово. Па Русите до 860 година не биле Словени (Фотиј), туку 
само Рецкари- пишеле со рецки („роски народ“). Следи за Виенската канцеларија тн.словенски јазик 
да биде илирскиот. Дури Напалеон Бонапарта создал област Илирија, во кои спаѓале Словенија и 
Хрватска. Значи, Илири биле Русите, Црногорците, Словенците и Хрватите, а Арбаните= тн.Албанци 
(Албанија била на Кавказ) биле само Епирци.  
Па каков јазик бил на Арбаните, кои биле Бриги, пошироко Македонците ? Само пелазгиски, кој бил 
само тн.словенски. Па пелазгиски јазик бил и илирскиот- исто така, тој бил само тн.словенски јазик. 
Или инаку кажано, Арбаните= тн.Албани биле 100% само тн.Словени, а денес се одродени 
тн.Словени. И како тоа се случило ? 
100% Арбанија, од Арбан=ар (ор-ора-ораница- нива) бан (управител), само со наше значење 
земјоделец, била под Охридската црква со црковно словенски јазик. Црквата ја укинал ненадлежниот 
султан, и опстоила само Цариградската патријаршија со македонскиот коине (тн.старогрчки) од 
Александрија, од 300-та г.п.н.е. Па само на коине Григор Прличев учителствувал во Тирана, а не на 
некаков си непознат арбански јазик. Според Ами Буе, јазикот бил нов и тек тогаш се оформувал. 
Следи арбанскиот јазик бил само од 19 век, како мешан на сите јазици кои биле во употреба во 
Турската Империја, а Албанците и во 1953 година како Турци се селеле во Турција. Денешните 
Албанци во Р.Македонија се 100% турски колонисти- тие до 1913 година немаат доказ за сопственост 
на имот кој бил православен. Следи од 1913 година сопственоста ја регулирале со Србија итн. 
Густав Вајганд (1924) пиши: „...Од еден нарочит диалектички македонски турски ништо не 
заприметив, затоашто населението е мошне мешано и стално во измена...“. 
Бидејќи немало „диалектички македонски турски“, а Арбанија била под Османите, како и под Битола, 
дури сите цркви во Арбанија биле под соборната битолска црква Свети Димитрија, посебен арбански 
јазик никогаш немало. Тој бил кавказки и нов, дело на Рим и Виена, кои за тој мешан лакрдија јазик 
први школи отвориле во 1924 година, со романско писмо од 1908 година во Битола, а творци биле 
битолски Власи, чии наследници не говорат ни арбански ниту гегски на Гегите меѓу Врање и Шар 
Планина колонизирани само во 19 век, и тоа околу еден милион (Черкези, Татари...). 

ОФИЦЕРСКИ ДОМ ВО БИТОЛА Е БИТОЛСКИ, МАКЕДОНСКИ И ОПШПРАВОСЛАВЕН- БАЛКАНСКИ 

Македонија доживеала бурна историја: таа имала само свое Македонско Царство, кое потпаднало 
под градот Рим кој создал Римска Империја. Сите Балканци, кои биле римски императори, допринеле 
да се воозобнови Македонското Царство. Тоа било можно само преместувајќи ја престолнината Рим= 
Ром на Балканот, кој до 1808 година бил Македонски Полуостров со почеток со на Филип Македонски 
што опстоило се до 1808 година кога Цојне го внел поимот Балкан според планината Балкан иако таа 
не се протегала на целиот полуостров, истото како со Апенин до Апенински и Пиринеи до Пиринејски 
Полуостров. Великан на Великаните бил Диоклецијан од Сплит кој престолнината Рим ја преместил 
во Никомедија на Мраморно Море. Потоа следи Константин Велики во Визант познат како Цариград, 
со ново име Втор Рим= Ром. Римското Царство се одвоило и поделило на Источно- центар Цариград 
и Западно со Рим: во источното опстоил царот со патријархот, а во западното повеќе немало цар, и 
затоа папата бил под царот од Цариград...Во Источното Царство имало Македонска династија, ама и 
Македонска ренесанса која била пренесена во Италија, позната како италијанска. Најпознати цареви 
биле Македонците Комнени. Од нив произлегле Османите. Следи сите султани биле Македонци. Со 
Јустинијан започнало христијанството без математика, астрономија, хирургија, реирканацијата, кои ги 
забранил Јустинијан, започнувајќи темниот период. Пак, со македонските султани, сите чеда на оние 
славни Комнени, турското ропство, за нас познато како петвековно турско ропство. Тоа почнало да се 
уништува само со руска помош и руската служба на двајца браќа Комнени- семејството Испиланти. 
Што тие направиле ? Тие го дигнале востанието во Елада (тн.Грција) ? И па кој неа ја ослободиле ? 
Само Русите со помош на Венецијанците- носители Млечаните ! Што направиле Комнени ? Најголем 
злостор- 100% Турци= Муслимани биле убиени, во кои имало и Албанци кои до денес истребуваат 
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Православни,што го подржува Англија од која Русија ја изгубила Кримската војна во полза на Турција 
а само на штета на Православните- Англија Европа, САД и Ватикан биле гробари на се православно. 

До денес слушаме дека Русија била непријател на Македонија. Ова не е точно. Таа била единствена 
држава која се борела за православниот свет. Меѓутоа, грешници останало руското царско семејство 
кое не било општо руско народно туку поврзано со Хазбурзите... Па и поделба на сфери на влијанија: 
Русите на Исток, а на Балканот Österreich- Источно Царство, а таква била тн.Византија.Оваа состојба 
останала се до Хитлер,кој се залагал ваквите сфери да опстојат. Меѓутоа, Сталин одговорил само не. 
Руското царско семејство поврзано со Хазбурзите се договориле да не се воозобнови Македонија, а 
и да се бриши името Македонија, затоашто сите Балканци како Римјани биле само Римјани=Ромејци. 
Ова беше повод името Македонија да биде заменето со на Ром=Рим=Рум до Румелија. Центар на 
Румелија, значи, Македонија била Битола, во која во 1830 година на стар темел била подигната и 
црквата Свети Димитрија која била соборна црква за цел Балкан и за Атина во која течел изметот низ 
улиците- тогаш село без ниедна црква...Во Битола била најголемата касарна,со своја војна гимназија, 
100% уништена од антибитолската- антмакедонската- антибалканската власт. Како врвен чин беше и 
градењето на Офицерски дом, кој од српските власти дури беше и ограден со извонреден украсен 
ѕид, и тој уништен. Во него се одржувале најзначајните настани во Битола, разни концерти... Таму 
имало и кино, како и куглана, со две тениски игралишта, се уништено од македонските непријатели 
во македонската власт, кои спроведуваат туѓи скопски идеи за уништување на Скопско Поле, а и се 
битолско стана скопско. Следело од 86.000 Битолчани денес да се 43.000. Не само Битолчани да се 
селеле во Америка, Австралија и Европа, дури масовно бегаат во Скопје, битолската гробинца... 

Вчера (31.01.2016) на ФБ- страна прочитав, Офицерски дом ќе се продаде, што за Битолчани е за 
чудење, во Скопје се да се гради, Битола се уништува (Аеродром, АИЛ Лозар, ЗК „Пелагонија“, Жито 
Битола...), и тоа за Скопско Поле да станува жива гробница за Скопјани, која Пелагонија ќе ги храни 
без Водостопанство кој беше македонска гордост итн. Дали ова е во врска што тој бил поврзан со 
Србија која го завладеала овој дел на Македонија, заборавајќи дека македонски делови има-ло и во 
Бугарија,Елада и Шкиптарија.Можеби е и оној споменик на српски крал кој бил поставен над чешмата 
на Офицерски, во која од Пелистер беше доведена вода поради маларијата од Битолското Блато... 

Па на СИТЕЛ Никола Груевски изјавил: ВМРО- ДПМНЕ ја повлекува одлуката за продажба на 
Офицерски дом Битола- Ги споделивме реакциите во врска со одлуката да се продаде Офицерскиот 
дом во Битола и видовме дека голем број граѓани не се согласуваат со оваа одлука. Затоа ја 
повлекуваме одлуката за продажба на Офицерсакиот дом. 

Бидејќи ВМРО-ДПМНЕ не е надлежна таа да продава и купува се битолско, што не важи ништо за 
Скопје, Офицерскиот дом мора да остане не само битолски, тој е најбитен за земјата Македонија е не 
само за Р.Македонија со мал удел македонски, како и општо балкански, со битоската касарна која до 
денес од урбаната мафија е сета разорена, 100% уништена, едно катче со постоење цели два века, 
кое никаде го нема на Балканот, а македонската власт решила Битола да ја направи скопско село... 

НА МОЈАТА ФБ-СТРАНА БЕВ ПОВИКАН ДА ГО ОБРАЗЛОЖАМ ПОИМОТ „БОЛГАР“ (=„ВОЛГАР“) 

Toni Andonov  to Risto Ivanovski 

Risto ke ve molam odgovor za bugarite ??? (Следи сликата која не можев да ја снимам, Р.И.) 

НАТПИС„БОЛГАР“ НА ПЛОЧКА ОД МАКЕДОНСКИЯ ГРАД ВИНИЦА ОТВАРА ТЕМА БЪЛГАРИН ЛИ Е 
АХИЛ- DARIKNEWS.bg. (Бидејќи и текстот не можев да го снимам, го пренесувам словно, Р.И.) 

Risto Ivanovski Само Волгар до волгар јазик. Имало и волгарен латински со значење народен латински. Произлегува 
само народ, народно ,.. А и волгарно, вулгарно... се за народно. Не случајно, волгар= болгар= булгар=булг ар: булг= бург 
(град со население- народ) до Бургас. Тацит пиши за ...бург... поврзан со Одисеј...Ама и волг=волк= Volk=folk= polk do 
polka за народна музика. Ридчести предел Угарит + б = бугарит; кобилата се бугари-т (пометна- таа остана неплодна- 
јалова угарна). Бактеријата булгарика за кисело млеко- проста бактерија; гравот фазеолус булгарис просто... Па угар= 
угар- неплодните ридови се остават да се угарат. И бугарин означувал селенец... Поимот булгар е опш, и од општи поими 
не произлегуваат етнички народи. 

Toni Andonov Blagodarime Risto pozdrav of Falangata !!! 
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Petar Trajanov Sto se zamarate so falsifikati.na Makedonskite prostori nikogas ne e bila vo oficijalna upotreba latinicata .Koj 
garantira deka ovoj predmet e so anticka starost i originalen.Sega so modernite tehnologii moze da se pravi se sto ke sakas i da 
go lazes narodot.ha,ha,ha,ha, 

Zlatko Kuzmanoski Може да биде и БОЈ ЦАР (името на царот кој војува е во скршениот дел).  
Ако е кирилица тогаш може да биде - ВОИСАВ (име)...  
За да биде БОЛГАР треба на буквата Л да има хоризонтална црта (L), а овде неа ја нема. Има само знак “I“ наместо “L“. 

Секако, овде не се внесени сите наведувања, туку воглавно моите, што важи и за во следниот напис.  

БЕВ ПОВИКАН ДА ОБРАЗЛОЖАМ, ДАЛИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ И ПЕТАР БИЛЕ ЕВРЕИ 

Risto Ivanovski Павле бил еднобожец, кој немал врска со еврејската Палестина со нејзината Семирамида- Вавилонска 
курва цела разголена. И затоа кај Павле Богородица била само заблудената Македонка- прва жена Македонка Лидија... 

Risto Ivanovski Апостол Павле го напишал Новиот Завет не на тн.еврсјски јазик, кој бил само сиријски арамејски јазик, 
туку само на Александријски коине од 300 г.п.н.е. Евреите не ги познавал Херодот ниту Александар Македонски. Евреите 
биле познати само во Александрија- тие таму го прифатиле хеленскиот= повеќебожен јазик коине и се изјаснале за 
Хелени. Следи Хелени и Евреи не биле етнички народ туку: првите биле само Повеќебожци, а вторите само Еднобожци. 
Инаку еднобожната историја за да има Еднобожци (Евреи) започнала само од 444 г.п.н.е. и тоа само во Ерусалим. 
Бидејќи еврејски етнички народ никогаш немало, Павле повеќебожниот Хорус, кој бил Кришна и склавински= тн.словенски 
Хор, го нарекле Исус, кој го мразеле Евреите со Стариот Завет, кој бил 100% украдена историја на Египет и 
Месопотамија. Конечно, ништо немало еврејско.  

Risto Ivanovski Фило не го познавал Исус, кој бил само Хор- Хор бил само склавински. Склавините говореле пелазгиски 
јазик како Хелените и Македонците, што важело и за Бригите, кои ја создале Фригија. Следи сите тие говореле еден те 
ист пелазгиски јазик, денес познат како словенски. 

БЕЗ ПОСЕБЕН АРБАНСКИ ЈАЗИК ДО 19 ВЕК- ЈАЗИКОТ БИЛ ОФОРМЕН САМО ВО 19 ВЕК (ЛАРУС) 

Албанската тн.историографија тврди дека Албанците биле Илири. Овој став за Г.Вајганд бил смешен. 
Следи за него, Албанците биле Траки. Дури Албанците тврдат, тие биле Пелазги. Па има и такви, кои 
пишат,албанскиот јазик бил стар од 10.000 г.п.н.е. Бидејќи Арбанасија=Шкиптарија била дело на Рим, 
а Католичката црква го прифатила дарвинизмот, следи уште некое милениумче да се прифати она 
настанување на човек од мајмун, албанскиот јазик бил мајмунски јазик. На мајмунот уште му требало 
да му стават уште едно бело кече, со потекло од Кавказ, како што со него е претставен татко му на 
Ѓорѓи Кастриот со неговите соработници. Бидејќи оставштината на неговото семејство била наша- 
тн.словенска, Арбаните имале само наш јазик. Па кога бил составен нивниот јазик ? Тој бил само нов. 

Ами Буе, во „Европска Турција“, пиши, албанскиот се нарекува уште и „шкип„ кој се ограничува само 
на Албанија, те него не го учат ни Турците, ниту Словенит, а ни Грците. Па што ова говори ? Бидејќи 
во Р.Македонија живеат 10% Шкиптари и 90% Геги, Гегите, кои секогаш биле само Турци, не го учеле 
шкиптарскиот. Па тој никогаш и не им требал. Нив ги обединал само Тито во СФРЈ. Бидејќи Арбаните 
и Гегите со нивните јазици не се разбираат, тие не општеле меѓусебно, не стапувале во бракови..., 
тие се наполно одвоени народи- Гегите биле воглавно Черкези и Татари од Кавказието со свое кече. 

Ами Буе пиши, албанскиот јазик во изговор е тежок, што тој тоа не го наведува за другите соседни 
народи со свои јазици. Што ова говори ? Нивниот јазик останал стран за овие балкански простори. Па 
што уште тој пиши ? Тој вели за присуство на турските зборови „е сосем нормално“ ! Па откаде се тие 
турски зборови ? Нивното потекло било од просторите каде што навлегувале Монголите- Кавказјето. 

Па дали тој јазик бил стар од постледено доба како што бил бригискиот= брзјачкиот?  Арбанија била 
само бригиска и 100% под бригискиот= брзјачкиот Охрид со својата Охридска архиепископија во која 
се проповедало само на пелазгиски=тн.словенски јазик, кој бил илирски.Олга Луковиќ-Пјановиќ пиши: 
„Во останатото, последно издание големата енциклопедија ‘Ларус’ соопштува дека албанскиот јазик 
се образува денес, во ова наше време, што е запрепастувачка констатација со обѕир на оние, кои 
тврдат, дека Албанците биле староседелци на Балканот. Буе рекол: Албанскиот јазик бил во фаза на 
еволуција. Што ова објаснува ? Јазикот настанал подоцна од сите други, со кои се говори во Европа. 
Од кога била албанската азбука ? Од 1908 година ! Чија била таа ? Таа не биле шкиптарска туку само 
битолска ! Кој неа ја склопил ? Битолчани, чии наследници не говорат ни шкиптарски, никако гегски ! 
А каква била таа ? Само романска ! Кој на Шкиптарите им отворил школи ? Само католичкиот свет, и 
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тоа првата школа била само од 1924 година ! Бидејќи Шкиптарите се воглавно Муслимани= Турци, се 
потврдува, шкиптарската нација е најнова, и тоа по 1913 година на вештачката држава- наш струп... 

БИДЕЈЌИ ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК ГИ СОДРЖИ ВУКОВИТЕ ГЛАСОВИ ОД 19 ВЕК, ТОЈ Е ОД 19 ВЕК 

Името Скиптари се среќава за време на Отоманското Царство,кое било само исламско=турско. Па тој 
скиптар со двоглав орел го носел Охридскиот архиепископ- двоглавиот орел бил и останал само едно 
православен симбол. Што биле Скиптарите, с=ш ? Само одродени тн.Словени, никако инаку и друго. 
Дали има докази дека Шкитарите биле само тн.словенски православни изроди-само наши гнаси?Еве: 
шкиптарскиот ги содржи сите тн.словенски гласови и македонското ѕ, дури со помасовна употреба на 
темниот вокал како на источниот Балкански Полуостров, но не западниот. Ова се гледа во споредба 
на Дебар, а Шкиптарија се најдува меѓу Дебар и Дубровник. Па во Дебар и Дубровник тој дури и не се 
наведува, како спротивност на шкиптарскиот. Употребата на темниот вокал е како во влашкиот, како 
романски- и во романскиот, португалскиот... а и крајното е во имињата се изговара како темен вокал. 
Бидејќи во латинскиот јазик го нема темниот вокал, ниту Вуковите гласови..., се романско било наше. 
Што ова говори ? Власите и Шкиптарите со сите тн.словенски гласови,македонското ѕ, темниот вокал 
и сите Вукови гласови биле само одродени тн.словенски православни чеда- гробари на исконското. 

Стјепан Антолјак (1985), Средновековна Македонија, на стр. 880, има Прилог кон проучувањето на 
трговските врски меѓу Дубровник и Скопје во XV и XVI век. Во него се говори за Врски во XV век, а на 
стр. 892 Врски во XVI век. Следи на стр. 908 е претставен на латиница тестаментот од 16.VIII.1598 на 
Петар Стиепаноуич Дуброучанин.Во тој Дуборвачки тестамент ги нема Вукови гласовите, без ј, дури и 
без темниот вокал. Ама и без падежи. Што ова говори ? Шкиптарскиот јазик бил Вуков само од19 век. 

Се кажа, шкиптарскиот јазик бил Вуков јазик. Па Вуковиот јазик го има дативот. Па што е со новиот 
шкиптарски јазик само од 19 век ? На Шкиптарите и Власите презимињата завршуваат на бригиското 
=брзјачкото дативно у: кому му- нему му, братучед=брату чед-о. Нивниот крал Зогу, кој бил фашист и 
соработник на Мусолини, го има дативното презиме. Бидејќи такво нешто нема во шкиптарскиот јазик 
тавиот јазик е изроднички на нашиот тн.словенски, кои за да станат богати го примиле исламот и се 
наше православно оплачкале... Па тие до 1913 година немале доказ за сопстенот- арамија=арамија. 

Следен доказ било името Арбанас, кое се употребувало за време на христијанството, задржано и во 
19 век. Ова било повод задарските Арбанасите во Далмација во 18 и 19 век говореле само на нашиот 
исконски тн.словенски јазик. Па и самиот поим Арбан останал 100% само наш тн.словенски: Арбан= 
ар бан: ар=ор=ора=ораница, а таа е само нива која се ора, а мерка за површина е ар,ништо случајно. 
И бан останал само тн.словенски: ...Банат, Р.Македонија во српско време била бановина итн. Па што 
значело арбан од ар (нива) и бан (управите...) ? Само земјоделец.Е кутри тн.словенски изроди=гнаси. 
Се ова заборавивте и со православниот двоглав орел се православно ништите дури со шкиптарскиот 
јазик од 19 век ги одродувате тн.словенски народи, што ве подржува Ватикан, Европа, САД и НАТО. 

Risto Ivanovski Во латински јазик немал темен вокал, македонско ѕ, Вукови гласови...Следи Шкиптарите и Власите биле 
само одродени тн.Словени. Што биле Романците ? Само латнинизирани Словени (Вотсон)- во Романија бил 
старословенски. Се друго е европски фалсификат од 19 и 20 век.  

Zlatko Kuzmanoski Бан = Пан (полски) = Господар/господин. 

КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) ЈАЗИК БИЛ САМО ЕДНО: САМО ЈАЗИК ОД АЗИЈА 
Во книгата на Квинт Куртиј Руф, II-12, се наведува: „Откако ги совладал теснините крај Памфилското 
Море, Александар поаѓајќи на пат за Перга, ги пресретил пратениците на Аспенидите, кои биле 
првенци на државата. Тие од него барале да не ги принудува да прифатат посади и му ветиле 
педесет таленти плата за војниците, исто толку и коњи, колку што како данок му давале на 
персискиот крал. Оттаму кралот заминал кај Сидетите што се населени околу реката Медана. И овие 
се по род од Ајолида, но зборувале варварски јазик, зашто се беа одвикнати од грчкиот, не поради 
долготрајноста на времето како што обично се случува туку затоа што нивните претци, кога стигнале 
во овие краишта одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а паметеле како звучи новиот, пред тоа 
неслушнат јазик. Откако ја зазел Сида, а таа била главен град на Памфилија, заминал за Синај, град 
безбеден со природата на местото и одлично утврден со силни чети, составени и од странски војници 
и од месните варвари...“. (Грчки јазик никогаш немало туку само хеленски, Р.И.) 
Се кажа: „...како што обично се случува туку затоа што нивните претци, кога стигнале во овие 
краишта одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат 
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јазик...“. 
Вакво нешто „одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик“ не е можно, и тоа е само најголема дрскост. И 
токму затоа следи „а паметеле како звучи новиот, пред тоа неслушнат јазик“. Па ниту во миг тие го 
заборавиле мајчиниот јазик, никако во миг се појавил нов јазик до тогаш неслушнат. А кој би бил 
јазикот ? Коине ! Јазикот бил само по смртта на Александар Македонски- коине бил Александријски 
јазик. 
Се наведе на стр. II: „Што се однесува до личноста и времето во коешто живеел авторот... имено, во 
сите сочувани ракописи недостасуваат првите две книги, а во останатите на неколку места имаме 
поголеми или помали лакуни...“; стр. VII: „‘Историјата на Александар Македонски’ од Квинт Куртиј 
Руф...Првотонаведеното издание го користевме, зашто во него интегрално беше вклучено 
дополнувањето на првите две неповратно изгубени книги од оригиналот, што во XVII век го изготвил 
проучувачот на делото на Куртиј, Ј. Френсхајм. Тој ги пополнил лакуните во ракописитена 
оригиналниот текст, според податоци, преземени од Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин“. 
Следи фалсификатот го направил Ј.Френсхајм, со потекло само од XVII век.  
Кај Хелените службен јазик бил јонскиот.Овој бил и кај Филип Македонски. Затоа Македонците 
понатаму си говореле со својот мајчин јазик. Па ние до денес говориме за мајчин јазик- во Атина 
службен бил јонскиот со писмо од Милет. 
Квинт Куртиј Руф, во VI книга, глава 9, пиши: „Кога на Филота му било заповедано да зборува, тогаш 
тој, или од сознание за злосторот, или од големината на опасноста, избезумен и стаписан, не се 
осмелувал ни да го крене погледот, ни уста да отвори. Потоа, леејќи солзи, изгубил свест и паднал во 
рацете на оној што го држел; кога му ги избришале солзите со наметката, малку по малку му се 
повратиле здивот и гласот, па се чинело дека нешто ќе каже. Кога кралот го видел, му рекол: ‘Сега 
тебе ќе ти судат Македонците; те прашувам, дали ќе им се обратиш на мајчиниот јазик?’ Филота 
рекол: ‘Освен Македонци, овде има многу присутни, за кои сметам дека полесно ќе го разберат она 
што ќе го кажам, ако зборувам на истиот јазик со којшто се служиш и ти, верувам, не поради нешто 
друго туку за да го разберат повеќемина твојот говор’. Тогаш кралот рекол: ‘Еве, гледате ли, дотаму 
ли дошол Филота, та да се гнаси од мајчиниот јазик? Имено, единствено тој презира дури и да го 
научи. Но нека зборува како што сака, а вие спомнете си дека тој подеднакво се отуѓил и од нашите 
обичаи и од нашиот јазик’. Тогаш го напуштил собирот“. 
Во македонскиот кралски двор службен бил јонскиот јазик како во Атина. А тој за да се знаел, тој 
морал да се учи. Тој бил службен и во Мала Азија- Милет итн. 
Овде е најбитно, што тој нов јазик се јавил само во Азија. Токму и затоа тој немал врска со Европа. 
Со ова се потврдува, коине бил само нов јазик, но не европски. Или инаку кажано, јазикот коине 
немал врска со Хелените, Елада и Атињаните. 

ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА ПРИФАТИ МОЈАТА КНИГА НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК- 
„НАРОДЕН ЈАЗИК НА ЕВРОПЈАНИТЕ БИЛ ПЕЛАЗГИСКИ...“ 
Мојата 89-та книга по ред, пишана на германски јазик, “Volkssprache der Europäer war pelasgisch...”, од 
05.01.2016, 153 страни, денес (10.02.2016) е ставена на каталог под број 1 од вкупно 24 мои 
прифатени книги, и на секому му стои на располагање. Со тоа моите заложби кон својот македонски 
народ, чиј јазик бил изворен јазик на белата раса, која стигнала до Јапонија, се исполнија. Целта на 
книгата е да се објасни дека ние 350 милиони тн.Словени конечно ќе мора да се обединиме, и тоа 
благодарејќи и на Македонската династија, која го задолжила Македонецот Конатантин Филозоф 
Александријскиот дворасен јазик коине (тн.старогрчки) да го реформира, отстранувајќи ги семитските 
зборови на Црнците кои живееле од во Месопотамија сосе Египет, да се отстранат и да се врати 
јазикот на белата раса, овде означен како пелазгиски, кој бил само тн.словенски. Кирил Солунски 
ништо ново не направил, туку само истото, како од дворасниот староегипетски јазик и се дошло до 
коптскиот јазик, со кого владееле фараоните од пред 13 век стара ера.  
Со вакиот пелазгиски=тн.словенски јазик прво ќе се обединат православните тн.Словени, што ќе 
продолжи со нивните браќа католички тн.Словени. Процесот ќе продолжи со Германците, кои се 
одродени тн.Словени итн. За ова обединување одлучуваат само Русите и Србите, чиј руски и српски 
јазик не се народни безападежни и со говорои со в-н-т (пушкава- пушкана- пушката) туку падежниот 
тн.старословенски јазик. Така место да има посебен руски и српски народ ќе има само еден 
заеднички народ на Русите, Србите и сите други тн.Словени. Со оваа книга јас си ја исполнив 
обрската кон најброниот народ тн.Словени. Им благодарам на сите оние кои мене ме подржуваа-ле. 
Сигурен сум ова дело ќе го продолжат следни генераци, затоашто процесот на обединување го 
започнал Јан Колар (1824), спречено од Ватикан. Конечно, еднаш тн.Словени ќе се свестат, и повеќе 
нема да бидат жртва на одродување на тн.словенски род, наследство на Македонската династија, 
Кирил Солунски и неговиот брат Методиј со својата библија со која Франките ги прогласувале своите 
кралеви, а тн.старословени јазик го разбирале... 
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За написов на неколку ФБ- страници имаше преку 170 одобрувања и преку 20 пренесувања. 

МАКЕДОНЦИТЕ СИ ИМАЛЕ КАУЗИЈА ЗА КАУЦИЈА ИЛИ КАПА ЗА КАПАР. ТАА ЈА НОСЕЛ 
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ... ДУРИ НОВ АЛЕКСАНДАР= ТН.СКЕНЕДЕР-БЕГ 
Македонците си носеле каузија. Бидејќи во Македонија имало мноштво говори, таа на друг говор 
била кауција. Па таа на доверителот му се давала како кауција. Како втор поим бил капа до капар- 
капата се клава на главата за на неа да не капи капка вода... Од капа која се клава и крева, со дошло 
до капија- таа се крева и спушта. Ова било во спротивност на врата, која се врти. Да се спореди со 
артерија: артер=а ртер до вртер исто за аорта која ја врти крвта, наспроти вена, според вен=вон 
крвта ја носи вон- вонка да се оксидира... 
Каузија носел Александар Македонски, што се гледа дури на фреска во Италија, која била од на 
македонски крал. Таа се среќава и на просторите каде што со неа Александар и Македонците 
достигнале, и таму живееле, а и денес живеат. Само за потсетување: на Македонците во Пакистан 
симбол им останал богот Арес= јарес= јарец, кој бил бригијски. Па и нивните куќи се бригијски, кои ги 
нема во околното соседство. Нивната исхрана била воглавно вегетеријанска, како што се хранеле 
претходните векови Бригите= Брзјаците (...Демир Хисар, Преспа, Охрид... до со Драч со старо име 
Бригос) итн.  
Правиме повеќе вековен скок- 15 век нова ера. Со таква казија=капа е претставен и Ѓорѓи Кастриот, 
тн.Скендербег, кој бил наречен Нов Александар. Каузијата= капата е претставена и на книгата 
Скендербег од Марин Барлети (16 век). Во неа се наведува: „Живото и славните подвизи на 
Христовиот воин Георгиј Кастриот, Владетел на Епирците, кој поради својата херојска храброст од 
Турците бил наречен Скендер- бег, односно, Александар Велики...“. Значи, тој бил само наречен 
Скендер-бег. Тој, на Османовиот јазик само од 13 век, кој бил само персиски со персиско писмо, бил 
наречен Искендер. Во Мала Азија и на Балканот бил Скендер итн. 
Иако ваква била состојбата, Албанците пишат, Александар бил Илир, таткому Филип бил роден во 
Кроја..., а тн.Скендер-бег бил само Албанец и само Албанец. Ваквата нивна дрскост не завршува, па 
неговиот татко и Ѓорѓиеви соработници се цртани со бело кече, кое било каквкаско донесено со 
Гегите, иако на Кавказ се носела македонската кауза, и таму се славел Перун, донесен дури и во 
Перу. Па кој ја донел белата капа на Кавказ, која ја има-л и папата ? Само со еврејството од кај 
Хазерите. 

Suzana Dimitrievska Da, bash taka e za zborot opium. like emoticon Isto i so zborot KAPA_R. wink emoticon bash zatoa shto 
kapata sluzhela vo namena za sobiranje pari, davanjeto pari odnapred e narecheno KAPAR. 

ШКИПТАРИТЕ КАКО 100% ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ ДО ДЕНЕС СЕ САМО НАЈМИЗЕРЕН 
ТН.НАРОД- НАЈГНАСОТИЈА ЗА ТН.СЛОВЕНСКИ РОД 
Поимот Арбан остана 100% тн.словенски: Арбан=ар (ор-ора=ораница) бан=пан- Пан бил наш 
пастирски бог и шумски демон. Следи во шумарството пан=пан, од кого нашиот народ произведувал 
паница. Пан на полски, чешки и словачки значи господин и господар. Најбитен бил панот на дабот, кој 
му бил посветен на Зевс, на кого на панот и трупецот се прави крст, поради што Шкиптарите како 
Муслимани =Турци од него на панот и на трупецот како од ѓаол се плашат. Па тие ја користат буката. 
Што значи, некој да се плаши од крстот, огнот, сонцето ? Тој за себе е само ѓаол. Токму Македонците 
и нивните тн.словенски браќа имаат работа само со ѓаволишта- ѕверови. 
Во Османовото Царство бил внесен поимот Шкиптар. Бидејќи ш=с, вистинскиот наслов бил скиптар, а 
скиптар со двоглаворел носел Охридскиот архиепископ под кого 100% била Арбанија=Скиптарија- 
Албанија била на Казвказ. Со наводот се потврдува најсуштинското- Арбаните=Скиптарите биле 
100% Бриги=Брзјаци и 100% Охридски чеда. Тоа останало се до 1767 година до кога 100% Арбанија 
беше под Охрид, а потоа под Цариградската патријаршија. Бидејќи нејзини соборни цркви биле во 
Бурса за Мала Азија и Св.Димитрија- Битола за Балканот, 100% Арбани= Скиптари биле чеда на 
Св.Димитрија. Од друга страна, Арбанија била 100% под Битола како центар на Румелија и затоа 
Арбанците= Скиптарите биле 100% Битолски чеда. Што ова говори ? Нема ништо погнасно кога некој 
не си го признава својот род, и врз него се однесува најкрволочно, дури да продава органи извадени 
од живи православни чеда вршени на НАТО-вските тн.албански простори. 
Па само вакви крволочни ѕверови со човечки лик сакаат исконската Македонија да ја напорават не 
шкиптарска туку албанска. Зошто ? Одговорот е едноставен- 90% се Геги со мнозинство Татари и 
Черкези, кои во 19 век меѓу Врање и Шар Планина биле колонозирани- оттогаш православното 
тн.словенско население со векови до денес е страдачко, на што ликува Ватикан со Европа во сојуз со 
САД со своите мафијашки хазерски семејства Ротшилд, Роквелер и др., крвник до крвник, со нивниот 
долг век живот со туѓи срца и со бурина до тони туѓа крв, воглавно дечка- е човечки крвници !  
Па колку се нашите изроди- гнасотии Шкиптари ? Само 10%. Што ова говори ? Тие никогаш немале 
национално чуство, потврдено и во 1913 година !Што сакаат тие ? Со нивниот најмалцински јазик во 
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Р.Македонија да создадат тн.албанска тн.нација во која мнозинство се наследници на Татарите и 
Черкезите. Следи прашањето- што се тн.Албанци (90% Геги и 10% Шкиптари=Тоски) ? Само едно- 
100% исламски мафијашки тн.народ ! Па кој нив ги обединал ? Само Тито во СФРЈ. Нели во 1997 
година Тоските на југот во Арбанија за северот Гегите говореле за Дивјаци ?! И што од се ова 
произлегува ? Тешко за нас Македонците во Р.Македонија од 10% Изроди и 90% Дивјаци, што важи и 
за нашите тн.словенски браќа во Србија и Црна Гора. 
За доказ дека Арбаните=Скиптарите се само тн.словенски најгнасни изроди, кои се наше ништат сосе 
се православно, доказ е нивниот јазик: Шкиптарскиот јазик ги содржи сите тн.словенски гласови, 
македонското ѕ, темен вокал, Вуковите гласови од 19 век итн. Овде се постава прашање, дали гласот 
ѕ бил шкиптарски или само наш македонски ? Одговорот е едноставен- бидејќи Македонците на овие 
простори постоеле од ...постледено доба, а шкиптарски јазик немало до 19 век, не можел гласот ѕ да 
потекнува од 19 век туку тој изворно опстоил со милениуми- ништо ново шкиптарско гнасно 
извртување на се наше македонско и братско тн.словенско. 
Во прилог се наведува и првото х. Бидејќи Бригите првото х не го изговорале, кај нас Брзјаците се 
говори само за ајдук, ајвар, армоника, отел итн. Па да се говори само за Омер, никако за Хомер- 
историски имало само Омер. Бидејќи Бригите ја создале Фригија, денешна Турција, се говори за 
Омер=Омир: е=и. Со тоа што во шкиптарскиот јазик не се изговара првото х, се потврдува, тие се 
бригиски изроди, одродувајќи се од својот тн.словенски јазик. На се ова тие гнасни тн.словенски 
изроди со странска помош сакаат нашиот ...постледен македонски јазик со мноштво говори да го 
направат шкиптарски со нивни јазик од 19 век. Што ова говори ? Шкиптарите биле, се и ќе останат 
само гнаси се додека тие 100% не ги исплатат сите нивни гревови извршени со векови врз овој 
македонски напатен народ и на сите негови тн.словенски браќа.  
Како следен доказ дека шкиптарскиот јазик бил одроден брзјачки говор, тие нашите тн.словенски 
имиња ги преправаат само со додавање завршетокот т на трето лице еднина. За пример, Битола на 
турски бил Манастир, што важело и за турските=муслиманските Албанци. Па само со додавање т 
(ет=ит) на бригиското Манастир се дошло до Манастирит- школа во Скопје во која се предава на 
новиот шкитарски јазик и тоа само од 19 век, со романска азбука од Битола само од 1908 година и 
први школи на тој нов мешан јазик само од 1924 година. Бидејќи шкиптарски јазик бил дури и 
монголски, тој е само гнасотија за белата раса. 

Zlatko Kuzmanoski Арбан = работник, аргат (работа-арбајт на германски). Може и така да се толкува... 

ЗАЕДНИЧКИОТ ЈАЗИК КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) БИЛ САМО ОД 3 ВЕК П.Н.Е. 
Повеќе пати сум пишел, македонскиот кралски двор го прифатил како службен јазик службениот јазик 
на Атина. Тој бил јонскиот, на кого се проповедало дури и во Платоновата академија во Атина. 
Бидејќи таа била само хеленска= повеќебожна, Јустинијан неа ја затворил во 529 година. Јонскиот 
јазик бил заменет од коине (тн.старогрчки)- овој бил само Александријски Птолемејов јазик, чија прва 
граматика и прв речник биле составени само во 300- та г.п.н.е., и тоа само во Александрија. Па коине 
го познавал Апостол Павле и токму затоа само коине постанал прв христијански јазик. Напротив, 
Апостол (=а по стол; Постол=по стол- столица...) Павле не го познавал службениот јазик на Атина- 
јонскиот. 
Улрих Вилкен, „Александар Македонски“, Мисла, Скопје, 1988, на стр. 333, пиши: „Ова сместување 
заедно на Македонците и Грците, кои дојдоа од најразлични места на грчкиот свет да живеат 
постојано еден до друг во градовите на Александар и на Селеукидите, како и во населбите на Египет, 
природно изврши големо влијание. Разликите на расите што во нивните земји беа силно изразени во 
јазикот и законот, религијата и обичаите требаше да се отстранат во овој случај измешан свет. Овој 
процес е највидлив во случајот со јазикот. Локалните дијалекти постепено исчезнувале. Во еден 
папирусен документ од времето на Александар се дадени доризми и атицизми во тогаш 
предоминантниот јонски текст, додека во голем број документи од третиот век наваму не се 
појавуваат вакви мешања на дијалекти или дијалектички форми. Не е пронајдено ништо друго освен 
таканаречениот ‘заеднички говор’. Резултатот на напредокот на културата во петтиот и четвртиот век 
доведе до тоа, атичкиот јазик, јонизиран во зборови и идиоми, да се смета небаре е универзален 
јазик на светот. Ширењето на атичкиот јазик беше под влијание на Филиповото усвојување, како што 
е означено, во неговиот врховен суд, а подоцна беше прифатен и од Александар. Наскоро 
заедничкиот говор беше употребуван и во литературата и превладуваше во елинистичкото време сè 
до почетокот на империјата кога беше истиснат од атицизмот“. 
Се говори за „Во еден папирусен документ од времето на Александар се дадени доризми и атицизми 
во тогаш предоминантниот јонски текст“. 
Дури за време на Александар Македонски службен бил само јонскиот јазик. 
Се наведе најбитното: „додека во голем број документи од третиот век наваму не се појавуваат вакви 
мешања на дијалекти или дијалектички форми. Не е пронајдено ништо друго освен таканаречениот 
‘заеднички говор’...“. 
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Следи коине „заеднички говор“ бил само „од третиот век наваму“. 
Се заклучува, заедничкиот јазик коине бил само од 300 г.п.н.е.- од трет век. 
Се кажа: „Наскоро заедничкиот говор беше употребуван и во литературата и превладуваше во 
елинистичкото време сè до почетокот на империјата кога беше истиснат од атицизмот“. 
Коине немал врска со атичкиот, затоашто на јонски се пишело и во новата ера. 

ИСТОРИЧАРИТЕ...НЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ ИМААТ ТН.ПЛАТОНОВ ЈАЗИК 
До денес нашиот македонски народ е оспоруван и понижуван од Ватикан, Европа, САД со НАТО со 
нивните натрапници, што било само поради тоа што ние сме биле Дојденци (Словени), а Еладците и 
Шкиптарите биле Домородци. Бидејќи досега нема ниеден материјален доказ (растение, животно, 
кола, колце, дел од кола и колце, пар-ичка, сад-че и било што друго) за преселби на Словени северно 
од реката Дунав, а Еладците и Шкиптарите се само 100% тн.словенски изроди, Македонците 
останале само најдомороден народ со најдомороден јазик. Еве го доказот: 
Улрих Вилкен, „Александар Македонски“, Мисла, Скопје, 1988, на стр. 333, пиши: „...Локалните 
дијалекти постепено исчезнувале. Во еден папирусен документ од времето на Александар се дадени 
доризми и атицизми во тогаш предоминантниот јонски текст, додека во голем број документи од 
третиот век наваму не се појавуваат вакви мешања на дијалекти или дијалектички форми. Не е 
пронајдено ништо друго освен таканаречениот ‘заеднички говор’...“. 
Следи службен јазик во Атина бил јонскиот, кој го презел и македонскиот кралски двор, што опстоило 
и за време Александар Македонски. Токму и затоа во негово време не постоел заедничкиот јазик 
коине (тн.старогрчки)- тој бил само по неговата смрт. Или поточно кажано, коине бил само по 300. 
г.п.н.е., и тоа само како Александријски Птолемејов јазик, со употреба само во третиот век п.н.е. 
Само тек во тој век била преведена Илијада од јонски на коине, која најповеќе ја обожавал 
Александар Македонски. Бидејќи во Р.Македонија книгата на Вилкен била позната уште од 1988 
година, се постава прашање: каде биле МАНУ, Македонскиот институт за национална историја, 
историчарите итн., кои дозволија до денес да се лаже нашиот македонски народ ? Никаде ! До кога 
во Р.Македонија состојбата ќе биде за никаде ?! Не било случајно што Фалмерајер (1836) запишал, 
во Елада немало Хелени кои би говореле хеленски јазик, кој бил само коине, туку само Словени. Па 
на каков јазик говореле тн.Словени ? Само на варварски= пелазгиски, како што бил јазикот на 
Еладците (Херодот, Тукудид, Платон...). Значи, нашиот тн.словенски јазик опстоил само тн.Платонов 
јазик од старата ера..  
Па збрките настанале само со коине, божем тој потекнал од Елада, што ниеден автор тоа не го 
навел. Коине станал прв христијански јазик, а тек само во 19 век Кораис коине го реформирал и од 
него создал нов еладски јазик- тој од Цариградската патријаршија бил прифатен само во 1868 
година. Со ова се потврдува, во Елада немало ништо коинско се до 1868 година.  
Поради се наведено, итно да се прекинат разговорите за се македонско и забрани реферндумот за 
името- никој не е овластен да одлучува за мртвите и следните генерациии. Исто така, да се 
прогласат Албанците (Шкиптари и Геги-Азијатите) како 100% муслимански= турски колонисти, кои со 
Р.Македонија немаат ништо заедничко. 

МАКЕДОНЦИТЕ СО ТН.ХОМЕРОВ И ТН.ПЛАТНОВ ЈАЗИК ДО ДЕНЕС НЕ ГО РАЗБИРААТ ТУЃИОТ 
КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ)- ТОЈ БИЛ САМО АЛЕКАНДРИЈСКИ И ПТОЛЕМЕЈОВ ЈАЗИК 
Според Херодот, Тукидид, Платон...Еладците (тн.Грци) говореле варварски= пелазгиски јазик. Јустин 
вели, Македонците биле еден пелазгиски народ. Со ова се потврдува, Македонците со Еладците 
биле едно исто- само Пелазги. И затоа тие говореле само на пелазгиски, кој бил само тн.словенски 
јазик. Македоците до денес говорат само на тн.Платонов јазик. Дали има и други докази ? Според 
германскиот лингвист Пасоф (1815), а и други автори, Илијада била пишана на словенски јазик. 
Заклучокот е едноставен- тн.Хомеров јазик бил само наш тн.словенски. Овој јазик се разликувал од 
коине, кој бил само по смртта на Александар Македонски. И тој како туѓ јазик до денес Македонците 
не го разбираат. Еве го доказот: 
Харолд Ламб, Александар Македонски, патувањето до крајот на светот, Култура, Скопје, 1989, на стр. 
274, пиши: „Веќе имал средство за општење со луѓето; грчкиот јазик кој со општопознатиот трговски 
говор коине што го разбирале на исток сè до Вавилон. Од Вавилон на исток персискиот, јазикот на 
судовите и на трговските центри, бил општо средство за општење. А научниците што ја 
придружувале откриле сличност меѓу двата јазика. Сега веќе македонските водачи го употребувале 
грчкиот јазик во секојдневните разговори. Некои помлади офицери како Певцест брзо го совладале 
персискиот. Тие можеле да читаат авеста, светото писмо на јазикот Зенд или староперсиски, кое 
раскажувало за вселенски битки меѓу две сили, оние на доброто и на злото, во кое секој поединец 
морал да се бори за спас...“. 
Стр. 421: „Грчкиот јазик станал јазик на дворецот наследниците, заменувајќи го македонскиот 
дијалект, како што коине станал жаргон на трговците, така што како што минувало времето 
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наследниците се стремеле да станат владетели на одделни држави, поврзани со грчката култура која 
ќе се издигне над азиската. Македонско- иранската фузија кон која се стремел Александар 
незабележливо се менувала во грчко- азиско општество, доминирајќи во она што е познато како 
елинстички свет“. 
Следи коине бил јазик на наследнците на Александар Македонски, кој бил азиски јазик во хеленскиот 
свет, само по смртта на Александар- од Александрија. Коине бил наследник на староегиопетскиот, а 
новоперсискиот на сиријскиот арамејски јазик. Токму и затоа авторот пиши: „Македонско- иранската 
фузија кон која се стремел Александар“. Па ова било повод, коине да не бил разбирлив за сите 
Балканци. 
Коине бил по 300-та г.п.н.е., во 3 век п.н.е.- тогаш Илијада била преведена на коине. 
Македонците во Пакистан до денес не го говорат коине- тој тогаш никако го немало. 
Бидејќи книгата била објавена во 1989 година, срамно е што историчарите...затаиле и тоа само на 
штета на тн.Хомеров и тн.Платонов јазик кој бил само пелазгиски= тн.словенски јазик, на кого денес 
говорат Македонците. 

БИДЕЈЌИ КОИНЕ НЕМАЛ ВРСКА СО ГОВОРОТ НА ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛ, МАКЕДОНОЦИТЕ 
ГОВОРАТ САМО СО ТН.ХОМЕРОВ И ТН.ПЛАТОНОВ ЈАЗИК 
Х.Џ.Велс, Историја света, Народно дело, Белград, 1929 година, на стр. 193, вели: „Во птоломејските, 
македонски и грчки управувачи нашле во Египет власт далеку поомилена и пооднослива отколку што 
била и една од оние пораните со кои се запознале откако го изгубиле самоуправното царство. А 
повеќе изгледа дека Египќаните победиле политички и ги присоединиле Птоломејците, ама 
Македонците управувале со Египет. Овде сега поново било појако египетското политичко поимање 
отколку покушување да се елинизира управата. Птоломеј постанал фараон, божански крал, а 
неговата управа го продолжила старото предание на Пепи, Тотомес, Рамзес и Неко. Александрија 
под врховен фараонски надзор имала устав како и грчките градови. Атички грчки јазик постанал 
дворски и службен јазик. Грчкиот постанал на големо општ јазик на воспитаниот свет во Египет, па и 
тамошната еврејска заедница нашла за потребно својата Библија да ја преведе на грчки јазик, 
бидејќи веќе многу од самиот нивни народ не беше во состојба да го разбира еврејскиот. Атичкиот 
грчки јазик низ повеќе векови пред и после Христо бил од Јадранот па до Персискиот Залив јазик на 
сите образовани луѓе“. 
Стр. 194: „Занимливо е да се запази...А во светот од 300. година пред Христа немало ништо слично. 
Александрија тек имала да создаде своја прва граматика и прв речник...“.  
Се говори во Александрија како македонска на Птоломејците. Само тек оттогаш постоел јазик коине, 
за кого прва граматика и прв речник биле од 300 п.н.е. 
Стр. 284: „...грчкиот јазик...средиште на елинизмот повеќе не бил Грција туку Александрија. 
Менталитетот негов повеќе не одговорал на слободниот дух и говор на Аристотел и Платон...“. 
Стр. 297: „Наскоро се појавил друг голем учител...Савле од Тарз или Павле ...Павле римско име...Бил 
добро упатен во александриското елинско богослужење, а се служел со грчки јазик. Некои 
истражувачи на класиката најдуваат дека грчкиот јазик му бил доста несовршен. Тој не се служел со 
грчкиот јазик, како што се говорело во Атина, туку со александрискиот грчки, а овој го владеел лесно 
и потполно...“. 
Бидејќи коине не одговарал на говорот на Платон и Аристотел, тој немал врска со јонскиот јазик кој 
бил службен во Атина со кого се користел Платон и Аристотел- јонскиот бил службен јазик кај 
Архелај...Филип Македонски и неговиот син. Со тоа што Апостол Павле не го познавал атинскиот 
службен јазик, Александрискиот ја-зик коине немал врска со Атина.  
Сето наведено од Велс е по ред, како што тој пишел. Следи тој многу убаво знаел дека коине бил 
само Александријски Птоломејов јазик, кој немал врска со јонскиот јазик на кого пишел Платон и 
Аристотел. Ова е очигледен заговор врз нас. 
Од наведеното произлегува, во Елада се говорел само варварски= пелазгиски јазик (Херодот, 
Тукидид, Платон...), а според Јустин, Македонците биле Пелазги. Бидејќи пелазгиски јазик бил 
тн.словенски, македонскиот јазик е тн.Плагонов. Дали ова може да се потврди и со јазикот на Хомер, 
кој бил и тн.Платонов. Германскот лингвист Пасоф (1815) запишал, Хомер пишел на словенски јазик. 
Овде е битно, дали тој бил осамен автор ? Истото го наведуваат и други автори. Еве го 
најмеродавниот доказ: грчкиот лингвист Чулкас во 1907 година пиши, Славо- Македонците во Лерин 
говореле Ран- хомеров јазик ! Дали има и друг доказ ? Критјаните во 1913 година не сакале да бидат 
со Елада (тн.стара Грција), затоашто тие еладскиот јазик само од 1868 година не го разбирале! Па 
тие го разбирале бугарскиот јазик и сакале да бидат приклучени само кон Бугарија, но не кон Елада. 
Во прилог е и членот 5 од Букрештанскиот договор (1913)- Бугарија се откажала од островот Крит. 

Со овој напис до со 21.02.2016 вкупно имам 1239 пријатели. Секако,мноштво пријатели избришав кои 
беа бугараши, и македонскиот народ го понижувале, без било какви докази дека античките изумреле. 
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КАКО ОД ТН.ХОМЕРОВ=ТН.ПЛАТОНОВ ЈАЗИК СО ЛАГА СЕ ДОАЃА ДО КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) 
КОЈ НЕ СЕ РАЗБИРА СО НАШИОТ ТН.ХОМЕРОВ= ТН.ПЛАТОНОВ= ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
Во претходните неколку написи пишев, тн.Хомеров=тн.Платонов јазик бил само варварски= 
пелазгиски, со кој говореле Еладците (тн.стара Грција), за што пишеле Херодот, Тукидид, Платон..., а 
според Јустин, Македонците бил еден пелазгиски народ. Пелазгиски јазик бил само наш 
тн.словенски, а Илијада за германскиот лингвист Пасоф (1815) била пишана на словенски јазик. Ова 
го потврдил и тн.грчки лингвист Чулкас (1907), според кој, Славо- македонците во Лерин говореле 
Ран- хомеров јазик. И што станало со него ? Тој се „обесил“ ! Со лага до нов тн.грчки народ, кој 
никогаш и не постоел. И токму затоа негов прв јазик катаревуса бил признат од Цариградската 
патријаршија само од 1868 година- дотогаш без народ.  
Пак, што се однесува за коине (тн.старогрчки) Македонците во Пакистан до денес не го говорат, 
затоашто тој за време на Александар Македонски никако и не постоел, а тие биле негови 
наследници. Следи коине бил само Александријски Птоломејов јазик, само по 300- та г.п.н.е., а од 
Александар Македонски најобожаваната Илијада од јонски јазик службен во Атина била преведена 
на коине само во Александрија, и тоа само во 3 век п.н.е. И сите други дела на коине биле пишани и 
преведени само по 300- та г.п.н.е., само од 3 век п.н.е. Со ова се заклучува, коине не постоел пред 
300-та г.п.н.е.  
Нак Вегнер, (Nack Wägner, Hellas, Land und Volk der alten Griechen, Ueberreuter, Wien- Heidelberg, 
1975), на стр. 100, пиши: „Грчкиот јазик припаѓа на индогерманското јазично стебло и беше говорено 
старината во Грција, на малоазискиот брег, на островите на Егејот, во грчките колонии на Долна 
Италија и Сицилија како и поедини предели во Африка (Кирена) и Галија (Мерсеј). До годината 1453 
п.Хр., кога Турците Константинопол, главниот град на Источното Царство, го освоија, беше стариот 
грчки, гледано од давнина променуван, пишан и говорен државен и литературен јазик на 
Византиското Царство. Денес додуше се брои како мртов јазик, живее ама, ако исто така со продрени 
страни зборови и форми на словенско и турско потекло и понатаму образован, во јазик на новогрчки 
во едно мноштво на грчки зборообразувања, кои во текот на вековите во нашиот јазик се навлезени. 
Според трите главни племиња, Јонци, Еолци и Дори, се разликуваат три говорни групи на грчкиот, 
јонскиот, еолитскиот и дорскиот. Тоа од јонскиот разгранет атички, јазикот на Атина, политички, 
економски и културно неоспорно за владеечко на главниот град на земјата, постепено се спроведе 
како книжевен јазик, како јазик на Тукидид, Ксенофон, Платон, Демостен и основа им беше на 
големите трагичари грчкиот на нашиот гимназиум. Со израстување на овој општ грчки книжевен јазик, 
така наречен коине (Koiné diálektos), постепено изумреле старите наречја“. 
Се кажа: „Денес додуше се брои како мртов јазик“. Бидејќи никогаш немало старогрчки народ, коине 
(тн.старогрчки) „се брои како мртов јазик“. Исто така, тој немал врска со јазикот на Херодот „Тукидид, 
Ксенофон, Платон, Демостен“, кои пишеле на јонски. Па тој бил службен во Атина, која била 
пелазгиска= тн.словенска. 
За коине, кој во употреба бил од 300- та г.п.н.е. прво време како хеленски= повеќебожен јазик, а 
потоа со Апостол Павле како христијански јазик, со употреба до со 19 век, вкупно 22 века, да се 
напише така кратко, е очигледен фалсификат. Ова го потврдува и Фалмерајер (1836), кој пиши, во 
Елада немало Хелени кои би говореле со хеленскиот јазик коине туку само Словени. Значи, само 
едно: Пелазги= тн.Словени.  
Ако се земи во предвид дека Апостол Павле не го познавал службениот јазик во Атина (Велс), на кого 
пишеле „Херодот ‘Тукидид, Ксенофон, Платон, Демостен‘ “, е видливо какво зло се врши на 
најбројниот тн.словенски народ со своите 350 милиони. Следи тој народ ќе мора да се обедини не 
само со милост туку и на сила! 

НИКОГАШ НЕМАЛО ДРЖАВА ЕЛАДА (ТН.ГРЦИЈА) ЗА ДА ИМА ЕЛАДСКИ НАРОД СО ЕЛАДСКИ 
ЈАЗИК- ЕЛАДСКА ДРЖАВА СО ЕЛАДСКИ НАРОД БИЛ САМО НОВ ОД 19 ВЕК. НОВИОТ ЕЛАДСКИ 
ЈАЗИК НИКОЈ НЕ ГО РАЗБИРАЛ 
За да има некој народ тој мора да има своја држава. Бидејќи историски никогаш немало еладска 
(тн.грчка) држава никогаш немало нејзин еладски народ. Во Елада имало само град- држави со свои 
владетели како спротивност на Македонија со еден крал. Тој владеел на мноштво градови. Следи 
Македонија имала свој народ со свој пелазгиски јазик, во кого имало мноштво говори. Не случајно, 
македонските говори опстолиле и по 1913 година, а во Р.Македонија тие се очигледни. Бидејќи Елада 
како држава немало до 19 век, немало еладски народ со свој еладски јазик. 
Х. Сетон-Вотсон (Hugh Seton- Watson, Nacije i države, Globus, Zagreb, 1980), на стр. 124: „Сега, значи, 
постоела грчка држава, ама тек вреди да се створи грчка нација. Тој процес го ометала веќе 
споменатата поделба на традиционалисти и западнаци. Понатамошните компликации искрснале 
околу прашањето на јазикот. Кораис намерувал да створи нов јазик, обогатен со елементи на 
античката минатост, во што испрво го подржувале либаралите, додека традиционалистите му се 
спротиставиле. Во новата држава новиот уметнички јазик наскоро го прифатил целиот образован 
слој, и прогресивци и конзервативци. Тој ‘чист’ јазик (kathairevousa) на народот, воглавно, му бил 
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неразбирлив...“. 
Се говори за традиционалисти со хеленскиот јазик коине со потекло од Александрија и тоа само од 
300- та г.п.н.е., како и: „Во новата држава новиот уметнички јазик“, кој „(kathairevousa) на народот, 
воглавно, му бил неразбирлив“. Значи, никогаш немало било каков стар еладски народ со свој 
еладски јазик кој би опстоил се до денес. Па што бил новиот еладски народ ? Само одродени 
тн.Словени, чиј јазик бил пелазгиски, како што бил тн.Хомеров=тн.Платонов, а таков до денес е 
македонскиот. Значи, како што било во старата ера опстоило и во 21 век. 
Дали за ова има докази ? Европските автори мислеле дека коине имал атичко потекло, кој бил 
хеленски јазик на Хелените од Елада и вон неа на Балканот, Мала Азија и Јужна Италија. Ова го 
знаел и Фалмерајер (1836). Па кога тој дошол во Елада очекувал, Еладците како Хелени да го 
говорат хеленскиот јазик коине. Тој се изненадил, што неговите Хелени не го говореле хеленскиот 
јазик коине туку таму имало Словени со словенски јазик. Со тоа што тој бил пелазгиски, а Пелазгија 
била Елада (Херодот и Тукидид), одговорот е јасен: Еладците се 100% одродени Пелазги= 
тн.Словени. Бидејќи тие го ништат својот род останале само едно: изроди. Еве и друг доказ: 
Фалмерајер говори за словенски акцент. Па не е само тн.словенски акцент. Следен е и тн.словенски 
темен вокал- ево го доказот со името тесалиското Сскло, каде со во Димини се најдени правоаголни 
куќи. 

ДО КОГА ЌЕ БИДАМ МЕТА НА ВИРУСИ ?! 
Денес (23.02.2016) утрово испратив напис дека нема еладска држава, а со тоа ниту нејзин народ со 
свој јазик. Околу 17 часот го отворив комјутерот и сум бил блокиран. Бидејќи имам сосед (Т.П.) многу 
вешт со комјутер, кој е програмер..., со својата умешност се тоа го разреши, зашто нему му се 
заблагодарувам, и околу 18 часот комотно можам понатаму да делувам за вистината на нашиот 
македонски народ кој не е слободен и не може слободно да опстојува не само во својата земја 
Македонија дури и само само и само неговата држава Р.Македонија. 

НАЦИОНАЛНИОТ ЈАЗИК НА ЕЛАДА „НИКОЈ НЕ ГО ЗБОРУВА НИТИ ЌЕ ГО ЗБОРУВА“, А СО НЕГО 
СЕ СОЗДАЛ НОВ ЕЛАДСКИ НАРОД- САМО ЛАКРДИЈА 
Се наведе дека немало еладска (тн.грчка) држава со свој народ и со свој јазик. Следи: 
Х.Р.Вилкинсон (Картите и политиката, Македонска книга, Скопје, 1992), на стр. 53, пиши: 
„Филеинистите на неокласичарите беа грубо продрмани од делото на Фалмерајер што се појави во 
1830. [Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters (Штутгарт и Тубинген, 1830- 36)] Тој 
тврдеше дека класичните Грци биле комплетно збришани за време на периодот на варварската 
инвазија и дека модерните Грци во никој случај не се наследници на Елините...“. 
За Хелените да бидат „комплетно збришани за време на периодот на варварската инвазија“ и 
„модерните Грци (Еладци) во никој случај не се наследници на Елините“ морало да ја има 
„варварската инвазија“. Па таа „варварската инвазија“ би била од инвазијата на Словените. Бидејќи 
за таква словенска инвазија нема ниеден материјален наод/доказ за преселби преку реката Дунав на 
Балканот, единствен доказ бил само тн.словенски јазик, кој бил пелазгиски, каков што бил 
тн.Хомеров=тн.Платонов. Збрките настанале, што Фалмерајер мислел дека хеленски јазик бил коине. 
Секако, коине бил хеленски=повеќебожен, кој немал врска со Елада, туку само со Александрија, и тоа 
по 300- та г.п.н.е. Токму и затоа во Елада се говорел само варварски= пелазгиски= тн.словенски, кој 
бил тн.Хомеров= тн.Платонов.  
Стр. 136: „Г.Вајганд...Грчкиот јазик, како и да е, не можеше да се ослободи од сопствениот damnosa 
hereditas, Античката традиција. Разликата меѓу грчкиот и народниот јазик беше една карактеристична 
одлика во историјата на јазикот почнувајќи од древниот па сè до современиот период. [П.Бајрон, 
Византиското достигнување, (Лондон, 1929)] Тој мора делумно да го објасни и неуспехот на грчкиот 
јазик да опстане на поширока област отколку што е тоа само на полуостровот. Грчкиот поет Соломос 
(1789-1856), беше во голема мера свесен за опасноста од употребата на националниот јазик, ‘еден 
јазик кој никој не го зборувал ниту пак го зборува ниту пак ќе го зборува’, но и покрај неговиот протест 
во 1832, традицијата на мртвиот јазик се претпочитуваше повеќе отколку онаа на живиот како основа 
за рук (службен) јазик на Грција, и Кораис Кathairévous или прочистен грчкиот јазик кој се одржа до 
1917 година и покрај опозицијата на многумина еминентни луѓе од културата каков што беше и Јон 
Психарис (1854- 1929)“. 
Следи коине „мртвиот јазик се претпочитуваше повеќе отколку онаа на живиот како основа за рук 
(службен) јазик на Грција“ отколку „националниот јазик, ‘еден јазик кој никој него зборувал ниту пак го 
зборува ниту пак ќе го зборува’ “. Е токму со тој јазик кој и никој не го зборувал се создал нов еладски 
народ- лакрдија. 

ШТО БИЛ ЕЛАДСКИОТ (ТН.ГРЧКИ) ЈАЗИК ? САМО ПСЕВДОКЛАСИЧЕН, ШТО АВТОРИТЕ САМИ ГО 
ИЗМИСЛИЛЕ ! ПА ТОЈ НЕ БИЛ НАРОДЕН ЈАЗИК! 
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Досега сум пишел, Еладците, Македонците и другите Балканци биле еден те ист пелазгиски народ, 
кој имал мноштво говори. Ова се потврдува и биолошки- Балканот со Мала Азија бил едно мало 
генетско- географско подрачје на него да постојат мноштво народи со мноштво јазици. Бидејќи сите 
тие биле Белци говореле со еден те ист пелазгиски јазик. Па Еладците и Македонците биле Пелазги, 
што го пишел Херодот, Тукудид, Платон...Јустин. Секое други тврдење е само голема лага. 
Хенри Ноел Брејлсфорд, Македонија, Култура, 2003, на стр. 275, пиши: „Грците, освен поради еден 
кобен хендикеп, веројатно би биле книжевен народ...Паралелно со овој слободен, природен јазик, се 
развил и еден вештачки, литературен јазик. Тој е потомок на бомабастичниот жаргон пишуван од 
визатијските сколастичари и денешниот углед í го должи на пропагандата на двајца големи патриоти 
кои ја подигнале книжевната преродба што í претходела на борбата за независност. Додека 
герилците во своите полудиви, полујуначки балади на димотики си го воспеале патот кон победата, 
Кореас и Регас /Coreas, Regas/, изгнаници во Парис и Виена, пишувале грижливо изготвени книжевни 
и политички трактати, на псевдокласичен диалект што самите го измислиле. Тие, во славното минато 
нашле вдахование за бунт и со грчка слобода тежнееле да обноват една минлива копија на старо- 
грчкиот јазик...“. 
Следи еладскиот (тн.грчки) јазик не бил народен јазик туку само „псевдокласичен диалект што самите 
го измислиле“- тој (катаревуса) произлегол од коине (тн.старогрчки) кој бил Александријски јазик само 
од 300- та г.п.н.е. Што ова говори ? Новиот народ имал нов јазик кој бил вештачки. Со ова се 
потврдува, еладскиот народ со свој нов јазик бил само вештачки. 

БИДЕЈЌИ КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) БИЛ ДАТИВЕН ЈАЗИК, А ВО ЕЛАДА (ТН.ГРЦИЈА) НИКОГАШ 
НЕМАЛО ДАТИВ, ДАТИВОТ ВО КОИНЕ ГО ВНЕЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ СО ОСТАВШТИНА ВО ЕГИПЕТ 
НА БИТОЛСКИ ГОВОР 
Хенри Ноел Брејлсфорд, Македонија, Култура, 2003, на стр. 277, пиши: „...Прашањето за флексијата 
е уште позериозен: димотики е јазик што умерено користи флексија. Тој целосно го изгубил дативот, 
а дури се стреми да го отфрли генитивот, додека повеќето соодноси ги изразува со предлог што ги 
определува со акузативот...“. 
Дативот го има-ло во Бригија=Брзјакија: кому му- нему му, братучед- чедо брату...Дативот го нема-ла 
Пеонија=Мариово и Егејскиот дел на Македонија, Тесалија сосе Елада. Бидејќи дативот го немало во 
Елада, димотики како народен јазик во кого „повеќето соодноси ги изразува со предлог што ги 
определува со акузативот“, дативниот коине не можел да потекнува од Елада. Ова се потврдува и со 
доказот што катаревуса како германскиот јазик бил дативен, а од димотки тој бил отфрлен. Па тоа 
морало така да биде кога Еладците дативот и никогаш го немале. Бидејќи во Александрија владееле 
Македонците, во неа имало и македонска колонија, дативот во коине го внеле Македонците, а 
Македонци биле Птолемеите. Ова се потврдува и со Каменот на Розета од Египет, чиј текст 
македонските автори го одгонетнале со битолски говор од 21 век. Што ова говори ? Битолскиот говор 
имал свој развиток од постледено доба, што продолжило и по смртта на Александар Македонски, чиј 
процес не завршил ниту во 21 век- јазикот бил пелазгиски на белата раса. 
Стр. 278: „Всушност, процесот на обновување не толку на атичкиот, колку на византискиот грчки, 
отишол толку далеку, што просто е чудо што не продолжува и понатаму. Атинскиот архепископ 
еднаш до весниците напишал еден вид пасторско цикркуларно писмо, истакнувајќи дека ако секој ден 
оживеат само по еден стар збор, во текот на две- три години речникот ќе им стане целосно 
атички...Учтивиот јазик веќе е толку туѓ јазик“. 
Па еладскиот јазик не бил никако со атичко потекло туку само од коине кој како христијански јазик 
дури од времето на Апостол Павле станал тн.византиски. 

Risto Ivanovski За МАНУ и македонските историчари само античките Македонци ги задесила космичка катастрофа, и 
само тие изчезнале. Пак, Словените биле Дивјаци со човечки лик, облечени во кожи од мечки... И кога тие Дивјаци дошле 
до Дунав сите си ги слекле кожите, се втурнале во дунавските води, и со трска Дунав го поминале и тоа само одејќи. 
Бидејќи трската над водата треба да биде 0,5 м за да низ неа минува воздух за дишење, во длабокиот Дунав сите 
пропаднале и 100% се удавиле. Следи 100% историјата за Словените од Заткарпатите е лага, како што е лага дека само 
Македонците ги задесила космичка катастрова, и од Македонците останале стотина зборови. Кој е луд нека верува- има 
такви лудаци во МАНУ и скоро сите режимски историчари. 

БИДЕЈЌИ ЈАЗИКОТ НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПАКИСТАН НЕ БИЛ СЛИЧЕН СО ЕЛАДСКИОТ 
(ТН.ГРЧКИ), МАКЕДОНЦИТЕ ГОВОРАТ САМО ТН.ХОМЕРОВ= ТН,.ПЛАТОНОВ ЈАЗИК 
Македонците во Пакистан биле наследници на Александар Македонски. Нивни симбол опстоил богот 
Арес= јарес= јарец, кој бил бригиски= брзјачки. Па тие биле Бриги=Брсјаци. Кога во Р.Македонија 
дошол нивниот владетел Мир (=мир) со својата придружба, самите потврдиле, нивните традиции 
биле овдешни. Следи се што е кај нив, истото е и овде- во Р.Македонија. Во неа службен јазик е 
бригискиот= брсјачкиот на кого пишел Григор Прличев и други. Григор Прличев творел и имал две 
дела на тн.визатиски јазик коине (тн.старогрчки), кој бил само христијански јазик од Апостол Павле. 
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Апостол Павле не го познавал службениот јонски јазик на Атина, на кого се пишело и во новата ера 
(Аријан...).  
Македонците во Пакистан биле Буруши со бурушански јазик. Херман Бергер во 1935 година вели, 
јазикот на народот Ханза бил бурушански. Според мелодичноста тој наликувал на баскискиот, кој пак 
имал акцент на третиот слог од десно на лево, исто како македонскииот јазик. Олга Луковиќ- Пјановиќ 
пиши 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. Пјановиќ продолжува дека баскискиот и 
српскиот јазик имале најмалку 30- 40% заедничко благо.  
Па српскиот јазик на Вук Караџиќ бил тн.словенски= тн.Хомеров= тн.Платонов- тој се разликувал од 
еладскиот (тн.грчки). Следи: „Бергер ја исклучил можноста за сличноста на тој јазик со грчкиот“. Со 
ова се потвдва, еладскиот јазик бил нов, само од 1868 година, и тоа само како реформираниот 
Александријски Птоломејов јазик- коине. 

ВНИМАВАЈТЕ ПРИ ИСХРАНА НА СОЈА И СОИНИ ПРОИЗВОДИ 
Белата раса со крвната група 0 и А од Источното Средоземје се сели во Индија, Кина и Јапонија. 
Најстара мумија на Белка биле пронајдена во Кина околу 4500 г.п.н.е. Некаде по еден милениум 
Монголите од Источна Азија стигаат во Кина и Јапонија. Следи монголската крвна група В настанала 
некаде по 3500 г.п.н.е. Таа монголска крвна група В ја имам и јас, која не ја поднесува сојата во 
заедница со млеко... Сојата настанала од грав, кој од Белците бил однесен дури во Јапонија... 
Во 1998 година на двапати ми се случија тешки повраќања, со многу потење, а над плочките во 
бањата од потта течеше река. Ако кадата беше полна со ладна вода, јас во неа ќе се втурнев и од 
овој свет ќе си одев... Денеска (28.02.2016, околу 15 часот) по третпат истото ми се случи. Со овој 
денешен настан со сојата завршувам. Токму сојата е составен дел и на интегралниот леб. Бидејќи 
сојата е и генетски променета храна, внимавајте при исхрана со неа и со нејзините производи. Не и 
верувајте на декларацијата, во која се не се наведува како спротивност на законските норми... 

Risto Ivanovski Како советник по сточарство и исхрана во ЗИК „Палагонија“- Битола предлагав да се вклучи сојата како 
култура, и тоа за потребите на добитокот. Од 1980 година таа се сееше во огледи, и во Развојната заедница с. Новаци 
каде јас работев таа како семенска се истражуваше. Бидејќи таа има трипсин инхибитор, неа ја пржевме и ја јадевме. По 
некое време имав текоби за повраќање- бев однесен во Уредот- Битола, имав витаминска терапија (Б-6), и тогаш мислев 
дека бев настинат. Потоа и престанавме неа да ја јадеме. Следи оттогаш јас сум го надразнал организмот, а со текот на 
времето до со зачинките во кои имаше соја, се случи наведеното горе опишано.  

 ВО АСНОМСКА Р.МАКЕДОНИЈА СЛУЖБЕН ЈАЗИК БИЛ САМО ТН.ХОМЕРОВ= ТН.ПЛАТОНОВ= 
ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК, А ВО ЕЛАДА ТН.ВИЗАНТИСКИ КОИНЕ, ГЕРМАНСКИОТ, КАТАРЕВУСА И 
ДИМОТИКИ- НИКОГАШ ТН.ХОМЕРОВ=ТН.ПЛAТОНОВ ЈАЗИК 
Македонците со векови се бореле за своето осамостојување, против кое биле соседните држави со 
Ватикан, Европа и САД од кои со векови до денес нашиот македонски и православен народ само 
крвари, особено и посебно од дворасниот двоконтинентален тн.народ Албанци како 90% Геги со 
мнозинство Черкези и Татари колонизирани во 19 век, чии типови до денес се најчести, а и на власт. 
Покрај овие се и 10% Тоски=Шкиптари 100% одродени тн.Словени. Албанците како 
Муслиманои=Турци биле и останале „чума“ за Домородците и „краста“ за Православните и тоа само 
во туѓа служба со векови. Пак, нив Турците ги нарекуваат само Арнаути (одметници), пријатели на 
Ватикан, Европа и САД. 
Само за време на Втората светска војна на овој македонски дел беше создадена АНСМОМ-ска 
Македонија, во која службен јазик постанал бригискиот со потекло од постледено доба, а египетскиот 
крал Псаметих (7 век п.н.е.) запишаш, Фригите (ф=б Бригите) биле постари од Египтјаните. Нивни 
наследници се Брсјаците, а токму нивниот дативен говор до денес е македонски службен јазик. Токму 
овој јазик бил само тн.Хомеров= тн.Платонов= тн.словенски, гордост на белата раса. Наспроти овој 
јазик бил коине (тн.старогрчки), кој бил Александријски Птоломејов јазик, наследник на 
староегипетски, кој и го заменил, и тоа само од 300-та г.п.н.е. 
Што станало со тн.Хомерова=тн.Платонова јазик во Елада, која секогаш била само македонска ? 
Јакоб Филип Фалмерајер пиши: „Родот на Хелените во Европа е уништен [...] и ниту една капка 
благородна и чиста хеленска крв не тече низ вените на христијанското население во денешна Грција“ 
(„Das Geschlecht der Hellenen ist in Europa ausgerottet [...] Denn auch nicht ein Tropfen edlen und 
ungemischten Hellenenblutes fließt in den Adern der christlichen Bevölkerung des heutigen Griechenlands“. 
Jakob Philipp FALLMERAYER). Па ако „ниту една капка благородна и чиста хеленска крв“ нема во 
Елада, а хеленски јазик бил коине (тн.старогрчки), во Елада живееле само тн.Словени, чиј јазик бил 
само тн.Хомеров= тн.Платонов. Значи, само Пелазги=тн.Словени. 
Следи овде е битно да се одгонетни, од кога би можело еладскиот јазик да биде прифатен од 
Цариградската патријашија, под која од 1767 година, кога беше укината Охридската архиепископија..., 
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беа сите црква на Балканот, а Еладците како припадници на таа црква биле само Грци, никако инаку 
и друго. Еве најмеродавен доказ: Со создавањето на Елада, службен јазик бил само коине. Од време 
на владеењето на Баварците, во Елада покрај коине, службен бил и германскиот, ама и францускиот. 
Григор Прличев (роден во 1830 година) го учел само христијанскиот јазик коине и на него напишал 
две дела Скендербег и Сердарот- годината била 1860...Хан (1865) пиши за коине „византискиот 
јазик“- па тој бил само христијански јазик. Со ова се објаснува коине како службен јазик на Елада 
опстоил и по 1865 година. Бидејќи Цариградската патријаршија катаревуса го прифатила од 1868 
година, само оттогаш имало еладски јазик. Бидејќи јазикот не бил народен, него народот морал да го 
учи за тој него да го научи, а потоа и да го зборува. Се ова укажува, никогаш немало еладски народ 
до 1868 година. Бидејќи тој бил заменат со димотики, во новата држава Елада се било само 100% 
лакрдија: секој народ има по еден службен јазик, правило кое не важи за Еладците (тн.Грци), 
крволочни ѕверови врз својот тн.словенски род. Па каде е тн.Хомеров=тн.Платонов јазик ? Еладците 
како изроди на таквиот јазик тие од него се окажале! Па ова е само гнасотија извршена врз 
тн.Хомерова=тн.Платонова=тн.словенска Елада која под окупација го држи најголемиот македонски 
дел и го одродува и истребува македонскиот народ. 

ШКИПТАРИТЕ СЕ НАЈМАЛО МАЛЦИНСТВО ВО Р.МАКЕДОНИЈА- ТИЕ СЕ САМО 10%, А ГЕГИТЕ 
ВОГЛАВНО ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СЕ 90%- ТИЕ ОД 19 ВЕК ДО ДЕНЕС САМО ГО ГНАСАТ НАШИОТ 
ПРАВОСЛАВЕН БАЛКАН 
Албанците како 100% турски=муслимански колонисти ги истребувале Православните, а нивните 
имоти ги присвојувале и плачкале; тие за своите имоти се до 1913 година немаат доказ за 
сопственост; тие рушат и палат само цркви и православни објекти и тоа го прават со православниот 
двоглав орел кој го веат и поставаат секаде низ само нашата Р.Македонија- еј велики гнасотии за 
идејата на Велика Албанија до Кавказ откаде биле Татарите и Черкезите; со векови Православните 
ги убиваат и масакрираат; им кршат нозе и раце, им ги режат кожите во вид на М (Македонија) и † 
(Православни), дури на живите им ги ваделе органите за со нив не само да заработат дури да се 
обогатат... Инаку тие во Османовото Царство биле и најглавни дервиши=дер виши, Православните ги 
дереле и вишеле= веселе= беселе (Карпош...), од што не се откажале од дерење= режење на кожи, 
како Монголи жедни за човечка крв, и тоа само православна...  
Ова не било се- тие се бунат за подигање на цркви, манастири и крстови; тие ги претепуваат лицата 
кои се заложуваат за својот православен народ, а бидејќи тие се подржани од Европа, САД и НАТО 
се чуствуваат сигурни и се исмејуваат со Македонците, па тврдат, имало сопнување потоа 
паднување и повредување од само нашата македонската земја, кое е ништожно во однос од НАТО 
инвазијата на Србија, во 2001 агресија врз Р.Македонија и се подоцна 100% управувано од САД 
амбасадата која е најголема на Светот, во чија служба се човеколиковите суштестсва Албанци без 
човечко чуство со векови. Тие како кримногени типови градат џамии каде и да сакаат, и тоа со 
странски арапски пари што е во спротивност со Уставот на Р.Македонија и нејзините закони. Во се ги 
подржуваат криминогените Ватикан, Европа, САД со својата воена профитна организација НАТО. 
Следеше Рамковниот договор со кој само Македонците во Светот го изгубија правото за национална 
држава, дури со Пржинскиот договор Македонците ги испржиле за федерализација на 
Р.Македонија...  
Да се потсетиме: во Европа само Македонците во старата ера имале своја држава, во новата ера 
возобновено Македонско Царство со својата Македонска династија и Македонска ренесанса која 
станува италијанска... Дури и Османите, султаните, биле Македонци (Р.Ланге), и тоа чеда Комненови 
(Јозеф фон Хамер, 1836), што го признал самиот Мехмед II (Р.Ланге). Еј докаде дојдовте крволочни 
ѕверови на Ватикан, Европа и САД со нивните Хазерски Евреи, а Еврејство немало се до 444 г.п.н.е. 
(Ездра) со држава само од 20 век новата ера- никогаш порано. Што ова говори ? Сите тие се само 
бандити и 100% арамишта на се македонско со македонски говори од последено доба, а не од 15 и 
16 век на Европјаните и САД во 19 век кога само за два гласа изгуби германскиот од англискиот 
јазик... 
Кои се Албанците ? Шкиптари=Тоски само 10% и Геги 90%- Гегите воглавно се Черкези и Татари, кои 
меѓу Шар Планина и Врање во 19 век околу 1милион биле колонизирани (Вајганд, Ирби- Мекензи, 
Шових...), множејќи се како Азијати (...). Тие со своите турски= исламски браќа Шкиптари одма 
станале „чума“ на Домородците и „краста“ на Православните, што важи и за нивните подржувачи, 
овде наведени. Бидејќи тие се со посебно потекло, тие меѓусебно не општеле, не стапувале во 
бракови и не се разбираат, а нив ги обединал кодошот на Англија масонот Тито во СФРЈ- малцински 
јазик на Шкиптари кој бил и монголски (Мајер) врз мнозински на Геги (10 : 90%). За доказ дека тие не 
се еден народ, во 1997 година во Шкиптарија јужните Шкиптарите се бореле против северните Геги- 
Гегите биле Дивјаци. Албанците биле арамишта, и затоа во Р.Македонија постојат мноштво арамиски 
имиња. Бидејќи Турците не признаваат никакви Албанци туку само Арнаути, со значење одметници, 
им доликува на сите овде наведени кои со најголемо задоволство го доистребуваат македонскиот 
род.  
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Следи Македонците да се борат против Скиптари 100% одродени Словени и Геги= Дивјаци, и со нив 
да ја делат Р.Македонија, иако Албанците 100% се само муслимански колонисти од 19 век, 
крволочни ѕверови во служба на Османите, Фашистите, Титоистите, Сталинистите, 
Мацетунковистите и сега НАТО- кучиња кои не само да лајат (вести- лајме=лај ме, а токму тоа ме е 
акузативно кое го нема во шкиптарскиот јазик), туку касаат и го крварат нашиот македонски 
незаштитен православне народ, додека тој 100% не се уништи, дело на вековните ЅВЕРОВИ! 

ШКИПТАРИТЕ ОСТАНАЛЕ ИЗРОДИ НА СВОЈОТ ТН.СЛОВЕНСКИ РОД 
Што биле Шкиптарите ? Непознат народ во историјата, затоашто таков народ со јазик и не бил познат 
до 19 век. Таквиот јазик бил дело само на исламизирањето на Скиптарите, според скиптар со двоглав 
орел, кој го носел Охридскиот архиепископ до 1767 година кога таа била укината- под неа 100% била 
Арбанија= Скиптарија, с=ш. Бидејќи Скиптарите најверно служеле во Османовата војска, во чии 
редови имало народи од сите раси и јазици, нивниот јазик бил нов и измешан, дури со монголски 
зборови на Черкезите, Татарите..., само гнасотија за нашата бела раса.  
Бидејќи турско- татарските јазици се без родови, Шкиптарите поради монголските зборови тешко ги 
изучуваат тн.словенски родови. Женски род било и името на Мамица, најмалата сестра на Ѓорѓи 
Кастриот (тн.Скендеребег), кое останало 100% само тн.словенско, со основа мама, што тоа повеќе не 
е во шкиптарскиот јазик. Па Шкиптарите само се одродиле од својот тн.словенски јазик. Еве го и 
конечниот доказ: нашиот Ѓорѓи Кастриот бил припадник само на Охридската архиепископија и затоа 
сета (100%) негова оставштина и на неговото семејство била 100% само тн.словенска. Токму тоа 
ниеден албански автор (шкиптарски и гегски на Татарите и Черкезите) не го оспорил. Со тоа се 
потврдува, Шкиптарите биле 100% само одродени тн.Словени- само ИЗРОДИ. Следи секој изрод го 
мрази својот род.  
Не случајно, понатаму шкиптарскиот јазик ги има сите тн.словенски гласови, македонското ѕ, 
тн.Вукови гласови- само од 19 век. Исто така, презимињата им завршуваат со у, кое било бригиско= 
брсјачко дативно у, што не постои во шкиптарскиот јазик. Еве и следен доказ: Шкиптарите за вести 
велат лајме=лај ме, што се гледа на МТВ, чие име сакаат да го променат како во АРМ- Телевизија на 
Македонија. Па тие во нивниот јазик го немаат акузативното ме (мене ме), нити дативното ми (мене 
ми). Следи лај=лаи=лафи, тој да лаи=лафи значи да зборува- да кажува новост- вести. Истото важи и 
со крајното т (ет=ит) на трето лице еднина, денес неспоиво со новиот шкиптарскиот јазик само од 19 
век, никако порано.  
Шкиптарија 100% била под битолската Св.Димитрија. Нејзиното возобновувањето на стар темел на 
црква крваво го поречувале Арнаутите, и таа како црква е од 1830 година. Таа станала соборна црква 
на православниот Балкан, под која останала 100% Шкиптарија- Тоскија= Тоскана била во Италија, 
како и Албана, а Албанија на Кавказ. Исто така, 100% била Шкиптарија под Битола. Таа била 
административен центар на Румелија со својата Арнаут- маала или Маџер- маала на Арнаутите или 
Маџерите, кои биле само Монголи (Черкези и Татари). Со тоа што во Битола немало Шкиптарска- 
маала или Албанска- маала, таков народ никогаш и немало, ниту може да има. Ваквите Арнаути биле 
неопходни за Османовата најголема битолска касарна за во Европа. Се ова говори, за нив Битола 
била најважна. Бидејќи Османите Битола ја викале Манастир, школото во Скопје го нарекле 
Манастирит, во кого се предава на светскиот најнов шкиптарски јазик.  
Па шкиптарскиот јазик бил само од 19 век, за кој први школи отвориле само Рим со Виена само во 
1924. Бидејќи никогаш немало шкиптарско писмо, тоа било само романска азбука, и тоа од 1908 
година во Битола. Конечно, кои биле творци на вештачката држава Шкиптарија со нов во историјата 
непознат народ ? Само Италија и Австрија, чеда на Рим, а тој без прекин од 1071 година се бори да 
го истреби православието. Токму Рим и Виена со Шкиптарите имал најголем успех...  
Што се денес Шкиптарите ? Тие како што биле со векови, тоа се и денес- само измеќари на Турците= 
Муслиманите, Фашистите, Комунистите (Титоисти, Сталинисти, Мацетунковисти) и денес само НАТО- 
кучиња кои во негова полза само лајат, а прават и се друго, што ќе им се заповеда. Тие историски се 
познати кукакавици- убиваат зад грб, од заседа и само во мнозинство, што е само монголска одлика, 
позната и кај Индијаците до реката Амазон итн. 

ОДБРАНА И САМООРГАНИЗИРАЊЕ ОД ТН.АЛБАНЦИ- ЗЛОТО НА ПРАВОСЛАВИЕТО И 
ПРАВОСЛАВНИТЕ 
Сведоци сме какво зло се тн.Албанци, кои 100% се само Муслимани= Турци. Тие како такви со 
векови останале само „чума“ на Домородците и „краста“ на Православните. Токму и затоа неодложно 
Македонците, Србите... мораат да се саморганизират и одбранат. Како прво, што тие мора да 
направат, тие мора да му ја кажат вистината на Светот, дека тие се 90% Геги- воглавно Черкези и 
Татари колонизирани во 19 век меѓу Шар Планина и Врање и само 10% Шкиптари само одродени 
тн.Словени колонизирани во 19 век вон Шкиптарија. А за тоа треба да се бунат пред Турската 
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амбасада- Турција сите нив да си ги врати во азиска Турција. Тоа мора да продолжи и на други места 
во ООН, Европа, САД со нивната НАТО. Доста молчевме и се браневме.Нападот е најдобра одбрана. 

Risto Ivanovski БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ СЕ 100% КОЛОНИСТИ, ОТПАЃА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР- И САМО ЕДЕН 
МАКЕДОНЕЦ ДА ЖИВЕЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА. СЛЕДИ НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ САМО ОВА ДА ГО ИСТАКНУВАМЕ И ЗА 
НЕГО ДА СЕ БОРИМЕ. 

ИСТО ПРЕДАНИЕ ЗА МОЈСЕЈ И ЗА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 
Плутарх, во Александар Македонски, под 17, пиши: „Охрабрен од ова, Александар побрзал да го 
исчисти од непријателот целото приморје до Феникија и Киликија. Неговото патувањепо брегот на 
Памфилија за мнозина историчари претставувало градиво за таинствените и чудесните 
прикажувања: дека морето, кое инаку непрестајно тркала огромни бранови кон брегот и мошне ретко 
ги покажува тесните и густо нанижени гребени под стрмните планински страни, се повлекло пред 
Александар со божја волја! На овој настан укажува и Менандар во една комедија:  
Дури и тоа е александровско: ако јас барам некого, 
тој веднаш самиот ќе ми дојде; а ако морам да газам 
преку море каде што сакам, и таму патот ми е отворен! 
Меѓутоа, самиот Александар, во своето писмо не спомнува никакво чудо, туку само вели дека од 
Фаселида патувал по должината на ридот што се вика Климакс (скалила) и дека среќно минал. Затоа 
и останал неколку дни во Фаселида...“. 
Се кажа, дека морето „се повлекло пред Александар со божја волја!“, што се совпаѓа со бегањето на 
Мојсеј од Египет. Само за Мојсеј нема никаков доказ дека тој постоел, ниту дека пред 444 г.п.н.е. 
имало било што еврејско- таа година во Ерусалим почнало да се изучува еднобожната=тн.еврејска 
историја за да има Евреи. Нив не ги познавал Херодот...Александар. Тие биле позати само по смртта 
на Александар, и тоа само од неговата Александрија, ништо порано, ниту инаку. Па како што немало 
ништо еврејско, а Хазерите во 20 век создале еврејска држава, ова ќе мора да важи за Македонците 
кои биле познати многу пред 444 г.п.н.е.- конечно македонска Македонија да се обедини, и 
Македонците да си бидат свои на своето! 

НОВА КНИГА: ЗА ВРЕМЕ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕМАЛО КОИНЕ (ТН.СТАРОГРЧКИ) 
Насловот е на 90- та по ред моја објавена книга, во која се говори, тн.Словени говореле варварски= 
пелазгиски= тн.Хомеров=тн. Платонов јазик, кој бил само еднорасен. Пак, коине (тн.старогрчки) бил 
наследник на староегипетскиот и тоа само од во Александрија. Во неа Илијада во 3 век п.н.е. од 
јонски јазик била преведена на коине. Коине бил дворасен јазик на Белци и Црнци кои живееле од 
Месопотамија до со Египет. Токму и затоа коине не бил разбирлив со тн.словенски јазици. Истото 
важи и за еладскиот, кој бил наследник на коине и тоа само од 19 век. За тн.Хомеров= тн.Платнов 
јазик, кој бил само тн.словенски јазик, мноштво написи сум објавил на ФБ- страниците. Овде се 
наведува само содржината на книгата: 
Предговор         3 
Историја од Херодот Халикарнашанинот     12 
Александар Македонски       44 
Македонски кралеви       96 
Хелени        103 
Панхелененистичка идеја     106 
Хелените, Македонија и Хелада биле нови имиња   111 
Персијците и Еладците имале исто потекло и ист јазик  118 
Варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик во Елада  119 
Илијада       122 
Илијада со магаре- непознато во Мала Азија и Балканот  135 
Канибалисти биле темните раси     138 
Белците биле еден народ со еден јазик    143 
Староегипетски, сиријски арамејски и латински јазик  148 
Коине (тн.старогрчки) бил дворасен јазик    152 
Според поимот Хелен до Хелени     178 

Risto Ivanovski Кирил Добрушевски, по повеќе наврати мои молби, не ми ја позајми неговата книга на Морис Дрион, 
Александар Велики- Роман за еден Бог, што е срамота... Ова го пишувам затоашто јас немам својата историска 
библиотека- јас имам богата библиотека за популациона генетика, биометрија, исхрана и други сточарски науки, зашто 
сум и се школувал. Јас историската ја користам воглавно од мојот пријател град.инж. Томе Чукалка. Бидејќи тој потпопно 
ми ја даде на располагање неговата библиотека, можев да објавам премноги книги. Мојата благодатност кон него е 
ништожна во однос допринесот на неговите книги кон историската вистина, најбитна за нашиот напатен македонски 
народ. Исто така, книги ми позајмиле и мои други пријатели. Следи на сите им благодарам. 
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На Филип Т.Петровски, преку ФБ-порака, му го испратив следново: „Вчера (07.03.2016) ја објавив мојата 90 
книга, која е последна: За време на Александар Македонски немало коине (тн.старогрчки). Во книгата се говори дека 
Еладците (тн.Грци) се само одродени тн.Словени- ништо инаку. Со тоа се разрешуваат сите проблеми за се македонско. 
Токму мојата книга е мој предлог, таа да биде на расправа... на партијата ВМРО- ДПМНЕ, за која во првите 
парламентарни избори бев кандидат за пратеник... Со неа, според  мене, 100% ќе се завршат сите расправии за нас 
Македонците и тн.Грци. Секако, ако тоа би го прифатил Никола Гриевски и неговото тесно раководство. Тоа што јас сум 
единствен што тоа го пишам не е никаков чудо, јас пишам само раса= народ= јазик. Ова е повод Германската национална 
библиотека да има прифатено 24 мои книги, од кои 6 на германски јазик. Последна книга беше на германски, Народен 
јазик на Европјаните бил пелазгиски=тн.словенски- таа е прва на нејзиниот каталог. Книгите кои не се издадени во 
печатница туку само со комјутерски пачатар, се најдуваат на мојата вебстрана: www.brigien.com. Во надеж да се прифати 
мојата книга, се заблагодарувам. Со поздрав“. 

БИДЕЈЌИ ИЛИЈАДА БИЛА ФАЛСИФИКАТ НА РЕДАКЦИСКИОТ ОДБОР НА ПИЗИСТРАТ (6 ВЕК 
П.Н.Е.), ТРОЈА НЕПОСТОЕЛА И НЕА НИКОЈ НЕ ЈА ПРОНАШОЛ 
Сведоци сме дека до денес авторите се трудат да докажат каде била тн.Хомерова тн.Троја, и тоа 
само со тн.словенски говори, кои биле тн.Хомерови. Бидејќи сите тие му припаѓаат на еден те ист 
пелазгиски јазик, кој се говорел не само во Мала Азија и источно од неа..., отпаѓа јазикот за 
утврдување на местополжбата на тн.Хомерова тн.Троја. Ова е повод на многу локации низ Евроазија 
да се среќаваат блиски поими како и оние на тн.Троја. Па тоа било вообичаено кога Пелазгите биле 
еден те ист народ со исти традиции, кои почнале да изчезнуваат само со еднобожеството. Следи неа 
ја посетил и Александар Македонски. Исто така, и Константин кој подоцна станал Велики- тој пред да 
го избере Визант за претстолнина, и тој го посетил Илион. Ама тој се одредил само за Визант, кој 
станал Константинопол (Цариград)- тој станал христијански центар итн.  
Кај Херодот...Страбон... се среќаваат спротивности за во Мала Азија, дури и измени во Илијада 
(Платон)... Александар Македонски од „Аристотел го добил неговото издание на Илијадата“...Стефан 
Византиски пиши за Троја, која била само „западно од Македонија, во земјата Европа“. Споредени 
податоците со оние на Херодот, Европа била Бригија. Истото го поткрепува и Елијан, кој запишаш, 
Троја била во илирска Бригија. Следи Троја била само во Бригија, но не во Илирија- позападно од 
Бригија. Јас тоа го лоцирав во Македонија, во бригиска Пелагонија со митолошката Баба, како со 
Бабилон=баб ил он: основа ил: „Ил врне ил грме“ итн., итн. Лоцирањето на тн.Троја јас не го 
измислив, туку само го трагав она место од каде би можело да биде тн.Троја. Па само Европа= 
Бригија. Токму Бригија била најбитна, а Бригите ја создале Фригија за во која се говори, таму била 
Троја, дури и Шлиманова. Што рекол египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.) ? Фригите биле постари 
од Египтјаните. Ова споредување е само со цел, клучот бил во Бригија, со својата Пелагонија, а во 
Британска енцикопедија стои, за Пелазг врската се бара од Пелагонија. Па во Пелагонија имала 
мноштво стари населби, дури најстарата куќа со цел инвентар... 
Во 19 и 20 век мноштво автори локацијата во Мала Азија ја оспорувале. Според некои, таа била дури 
до Дунав итн. Ама и во Неретва сосе Јадранските острови. Јас бев првиот што напишав книга во 
2005 година, со наслов: „Хомерова Троја на домородци-тн.Словени“. Ама и во 2013 година 
книга„Илијада- фалсификат“- втората книга е прифатена од Германската национална библиотека и 
затоа таа е поставена на нејзиниот каталог. Исто така, во многу мои книги говорам за Илијада како 
фалсификат. Јас сум првиот не само во Македонија туку и во целиот свет, што напишав, според 
наводите, таа била во Македонија, и тоа само меѓу Шемница и Црна Река, а никако само поместено 
дури во Бучин... Јас во нив споредувам разни автори, како и биолошки методи итн. После мојата прва 
книга за Троја своја книга објави и Маргарите Китан Ивановска. Таа ја имаше мојата прва книга, а 
нејзината „Букварот“ е промоврана на 31.05.2009. Следи и Љубен Стојановски со неговата книга 
„Илиаина и Илиос“, кој исто така ја имаше мојата прва книга. Кога ние двата за првпат се сретнавме, 
на 12.08.2013, јас нему му ја дадов мојата книга „Античка= етничка Македонија“ (2010), во која се 
говори за Илијада. Бидејќи моите книги се на мојата веб страна ...бригиен..., тој веројатно и втората 
моја книга ја има видено, како и други. Неговата книга беше промовирана на 18.02.2015. Бидејќи јас 
бев првиот, а тие тоа само од мене го прочитале, тие морале, сакале или не, мене да ме наведат. Но 
тоа не се случи, што е невидено и нечуено никаде во светот. И што направиле тие ? Само 
местоположбата ја поместиле само нешто десетина километри и ништо повеќе, а и тоа било се. Со 
тоа што за нив бил најбитен јазикот, тие во ништо не укажале, дека според јазикот тн.Троја не 
можело да биде и меѓу Шемница и Црна Река. Овде постои само локален патриотизам итн. Со тоа 
што мене како зачетник за тн.Троја во Македонија никој не ме наведе, а тие редовно на јавни гласила 
и ФБ-страни се преактивни, е предрско... 
Наведеното се образложува поради следното: досега за тн.Троја има илјадници и илјадници 
истражувања, и неа никој не ја пронашол. Како што Аристотел не верувал за постоењето на 
Атлантида, исто така, и за тн.Троја не смее да се верува. За неа ќе следат мноштво други 
истражувачи, и неа никој не ќе може да ја пронајде. А како тие неа ќе ја пронајдат кога таа имала 
сличност- Тројанскиот коњ бил само бокал за вино од Гилгамешовиот еп од простори на лоза 
променет само во коњ и тоа само за во простори кои никогаш не биле коњарски со трева за коњи туку 
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за шафран итн.  
На просторите каде што вирела смоквата и маслиниката немало погодни услови најдобро да се 
одгледа коњ. Ова било повод коњот од Бригија со преселбите на исток да се донесе на тие простори 
сосе Мала Азија, а и во Феникија (на врвот на бродовите била главата од Пастув= Посејдон: Бик= 
Зевс и Брав= Амон). Коњот бил донесен во Месопотамија, Арабскиот Полуостров и Египет. Во Египет 
погребалните коли на фараоните не биле влечени од египетските говеда туку од бригиските, што 
било по 17 век п.н.е. Библијата била само присвоена туѓа египетско- месопотамска историја. Па 
Библиските личности се преземени од Вавилонските списи... Во Библијата од Гилгамнешовиот еп 
бил препишан потопот. Мојси било египетско име, а за него со кошницата намачкана со смола кој 
плови по вода бил митот за Саргон итн. Следи ништо немало библиско од пред 444 г.п.н.е. Па и 
Илијада била само склепано дело во 6 век п.н.е., во кое се говори за Египет итн. Дури кај Херодот (5 
век п.н.е.) се среќаваат предание како за со Мојси и тоа се повлекла реката за да побегнат 
основоположниците на македонската кралска куќа. Ама и кај Плутарх се повлекло морето за да 
помине Александар Македонски со војската итн. Ова се наведува само со цел да се истакне, само се 
препишувало. Значи, само се крадело туѓа историја. 
Бидејќи Египет со Месопотамија имале најнапредни цивилизации, тие имале свои дела. Такво дело 
сакала да има и Атина. За неа Пизистрат (6 век п.н.е.) го задолжил својот Редакциски одбор, тој да 
склопи слично дело. Членовите на одборот презеле делови од Египет со магаре (магаре во Мала 
Азија немало до 480 г.п.н.е.), шафран...; Бригија со Пелагонско Езеро и Баба Планина, а и 
Јадранските острови. Битолска Пелагонија на јужниот Балкан била најговедарска, што опстоило се 
до денес. На неа можело да се војува повеќегодишна битка. Исто така, Баба Планина била 
најкоњарска, а до денес прилепско е за магариња... Пелагонско Езеро истекло од Скочиварската 
Клисура, од кое опстоило Битолско Блато со својата јагула- Блатото било исушено во 1963 година. 
Во Илијада имало јагула, за која имала метафорична сцена, која никогаш не живееле во Мала Азија. 
Таа била превртена борејќи се за освојување на атмосферски кислорот, физички растворен во 
водата, како што шкргите него го користат. Ова било можно само во води преполни со органска 
материја, а такво било само Битолското Блато. Не случајно, во Рибникот Букри, кој бил дел на Црна 
Река, до денес има езерска фаза, која опстоила од Пелагонско Езеро. Па на исток имало море 
(езеро) и на запад висока планина. На Баба е Пелистер со две езера- Пелистерски очи. Таа морала 
да биде меѓу две реки Скамандер=с каман (камен) дер и Шемница: дер и дере= де ре..., река=рика... 
Кај Херодот (5 век п.н.е.) таа е Еригон=е риг он, рига- носи земја, која е црна- Црна Река извира од 
камен= карпа, извирајќи таа рика... Пак, Шемница= Семница= семниса= семоенс до Семоенс. Морало 
да има и брзотечна река која носи коњи, а таа била Шемница. Во прилог е Курдерес=к ур дерес: како 
на ј=уриш дерес= дереш со свој Дерион..., а Драгор со драги=мостови. Па Битола била како Венеција 
дури и во 19 век, меѓу Саат- Кулата и Џамијата имало езеро...  
Овде многу малку се толкува со тн.Хомеровиот= тн.словенски јазик, кој бил основа за двата автори. 
Јас наведувам мноштво автори, со кои се трудам да го поткрепам своето пишување, а двата автори 
такви не наведуваат, дури и мене не ме спомнуваат. Ваквото одбегнување на авторите и мене како 
зачетник е прештетно за она што тие го пишат- тие пишат, тие ја читале Илијада, и тие одма неа ја 
пронашле. Како ? Тие Троја само ја поместиле десетина колометри, ништо повеќе!. Затоа тие и 
напишале: таму да се копа, оти таму била Троја. Па ваквото пишување никаде не води... 

Џони Ар г а едовс ки На една висорамнина помеѓу Охридските села Лакочереј и Оровник постои место кое мештаните 
го нарекуваат ТРОЈАНСКО ПОЛЕ. 

Ljuben Stojanoski Господине Ивановски, се жалите дека не сум ве споменал во Мојата книга иако сум ја прочитал,и во 
право сте.Причината зошто несве споменати е бидејќи не сум нашол ништо корисно во вашата книга за да го употребам 
како цитат.Во таа книга пишувате дека Троја била во Македонија според движењето на говедата ,коњите и магарината 
кое движење воопшто не се споменува во мојата книга.Се фалите дека Вие сте првиот кој напишал дека Троја е во 
Македонија а заборавате дека пред вас тоа го напиша Одисеј Белчевски(цитиран во мојата книга) а многу пред Одисеј 
напиша Стефан Византијски(цитиран во мојата книга).Јас бев на промоцијата на книгата од проф..Китан, но и 
професорката беше на мојата промоција која беше две недели по незината.За разлика од Вас Проф.Китан следното утро 
ми се јави по телефон и ми честиташе со зборовите”Љубен овде проф.Маргарита Китан, да ти кажам, до сабаљево ја 
читав твојата книга и воодушевена сум.Книгата ти е гром, гром ме разбираш, нека се сликаат и Шлиман и Страбон, никој 
не изнесол толку докази колку ти и.т.н ” Ете така се однесуваат големите луѓе.Тоа што постирам од книгата” преактивно и 
предрско” незнам зошто Ви смета,постирајте и Вие од вашата книга ако има што да кажете ново.Почнав со јавно 
објавување на делови од книгата после скоро една година, бидејќи книгата е рспродадена, односно од 500 примероци 
останати се уште 40 .Признавам дека е дрскост и ароганција да им се спротивставиш на повејќе од 3000 докторати на 
темата Троја. Еве, имам реакции и од наши научници или ”научници” кој ме обвинуваат дека ова е псевдонаука, 
псевдоисторија, но има и такви научници кој ја побарале или купиле мојата книга(денес имав чест да им ја поклонам на 
двајца професори ”. 

Risto Ivanovski Одисеј Белчевски пиши за Хомеровиот јазик. Неговиот напис објавен од Лидија Славеска се најдува во 
мојата прва книга. 
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Sotir Masalkovski ¨Mnogu se raduvam sto tvojot trud se ovrednuva so megunarodno priznanie.Pozdrav 

Igor Dimitriev Bravo Risto. 

Petar Dunimagloski Vi cestitam na vasite dela no ve molam da bidete spokojni za vas zboruvaat Vasite analizi i izvori na 
podatoci koi gi naveduvate i analizirate.Sekogas prviot e sleden ,gi vodel drugite i toa dokaz za Vasata golemina.Prodolzete so 
vasata rabota vo istrazuvanjata i dokazuvanjata na pravite istoriski fakti , i Aleksandar bil prv vo mnogu raboti no site posle nego 
go komentirale i pisuvale za negovite dela. 

Risto Ivanovski Еве што ми јави Александар Вељанов: zdravo sakav da spodelam nekoi informacii sto gi najdov vo ruska 
literatura i toa od carskata loza, cela paralelna istorija falsifikuvana od judeite...www.kubarev.com/en/content/251.htm ima na 
pocetokot 3 fajla za download pdf.... aleksandar bil vo 9 vek vizantiski car, pa vo 11 vek jovan zlatoust e isus... se objasnuva 
poptopot od 1250 gpne sto se poklopuva so troja... vojnata megu atlantite i lemurijcite, pa kako noe zavrsuva na olimp i pocnuva 
se odnovo, rim deka bil na volga, carskite lozi kako se povrzani preku ana sestrata na vasilij pa od brakot so konstantin veliki 
kerkata marija e bogorodica,,, isus e raspnat do carigrad na planinata bejkos, pa lecen vo efes, pocinal vo kina kako 
konfucie.............bi dodal samo deka jas ziveam blisku do MANU i odkoga znam za sebe prasina na eden prozor ne e izbrisana :)) 
pozdrav i se najdobro ! 

КАЈ ЕВРОПСКАТА БИБЛИОТЕКА СЕ ИСТАКНАТИ МОИ 24 КНИГИ 
На својата веб страна Европската библиотека, која е на Германската национална библиотека, имаше 
само 12 мои труда: 9 книги, дисертацијата по исхрана од Виена (1976) и два труда од Библиотеката 
во Загреб. Со прифаќањето на мојата последна книга од јануари во февруари во 2016 година од 
Германската национална библиотека, со наслов „Народен јазик на Европјаните бил пелазгиски...“, 
која е прва на ред од вкупно 24 прифатени мои книги, со изненадување денес (09.03.2016) од 
Европската библиотека се претставени 24 мои книги итн. Следи мојата последна книга имала свој 
ефект. Токму и затоа и благодарам на таа Библиотека, што не дозволи да пропадне мојот вложен 
труд, почнувајќи од 1996 година па се до денес. 

Risto Ivanovski Во Европската Библиотека се наведува: „You are looking at 20 items out of 32 for Risto Ivanovski“. Тоа се 
однесува за од Катологот на ГНБ. 

 Vangel Colakov Пријатели,ове уште еден македонец кој добил мегународно признание. Мило ми е ,јас го подржувам во 
неговите напори да се проговори јавно за историјата на Балканот надвор од затемелените прогрчки кругови и 
фалсификувана историја. 

Toni Dimkoski Cestitam. 

Mihailo Ljuben Apostolov Dragi FB prijatele, iskreno mu se raduvam na Tvoite uspesi i Ti posakuvam sekoe dobro od Boga a i 
ponatamu da ne raduvas so Tvoite natamosni naucni dostignuvanja i uspesi. Amin+++ 

Pavle Jancev Честитки за почитуваниот Ристо Ивановски кој е еден од редките херои за дознавањето на вистината за 
Македонија. 

Viki Petrovska Честитки и благодарност. 

Stevan Tramburovski Stariji Iskreni čestitki gospodine Risto Ivanovski na prezintiranata biblioteka od 24 knigi. Ovoj značaen 
opus i vo idnina ke ima golem vpliv na otkrivanje vistinata za Makedonizmot i Makedonštinata. Na zdravje za mnogu godini. 

Kosta Jovanovski Prijatele nauci gi Germancite deka tie moraat da pravat toa sto ke im go kazat Amerikancite!!!!! 

Svetlana Kachakova Dimova Cestitki gospodine Risto za trudot koj i go posvetuvate na nasata Makedonija i Makedonskiot 
narod... 

КРСТОТ- САМО ВАМПИР ЗА АЛБАНЦИТЕ 
Името Албани не означува висока планина- името Албан=ал бан означува само алова (црвена) 
земја, како што била онаа на Кавказ погодна за лозја. Исто така, таа нема никаква врска со Скотска, 
чија ...гајда и ритам 7/8 биле македонски. Што се однесува името Албани и Тоски- Тоскана со потекло 
од Италија досега нема-ло ниеден материјален доказ/наод дека некогаш оттаму имало преселби. Се 
ова се наведува со цел да се објасни дека Арбаните, според Арбан=ар (ор-аница) бан (управител), 
значи земјоделец, никогаш не се нарекувале Албанци туку само покрај Арбани и Скиптари, с=ш. 
Поимот скиптар бил само според скиптар со двоглав орел, кој го носел охридскиот архиепископ, под 
кого била 100% Арбанија. Оваа била 100% православна. Следи за неа единствен симбол останал 
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само крстот и православниот двоглав орел, кој до денес ги краси македонските цркви. 
Изродите се здружуваат, и се залагаат за десетици илјадници православни Албанци во 
Р.Македонија, на кои им требало своја православна црква. Токму таквите изроди се во заедница со 
крвололочните ѕверови на православието и православните на исламскиот бандит Али Ахмети со 
неговата УЧК која со своите Албанци учка на православните им се качила и до денес ја цицаат 
нивната православна крв. За нив крстот останал вампир што важи за сите Албанци 100% турски= 
муслимански колонисти. Тие се претставени од 90% Геги Азијати воглавно Татари и Черкези, 
колонизирани во 19 век меѓу Врање и Шар Планина, и 10% Скиптари- само одродени тн.Словени. На 
Албанците како колонисти им следат само граѓански права. Ова говори, Рамковиот договор 100% не 
важи. Ова се потврдува и со доказот што нема финансиска рамка, со која ќе се прекине 
експлотацијата на Домородците и православните, со чии средства во државата се било изградено- 
муслиманите на неверниците (православните) ништо не им плаќале, а Балканот бил православен. Па 
тоа што Ватикан, САД, Европа и НАТО Рамковниот договор 100% со агресија врз Р.Македонија во 
2001 го спровеле е само нивни 100% злостор само врз Домородците и православието.  
За се ова се повод само Русите, браќа на Србите, Македонците...за тие никогаш да не се обединат, и 
да бидат плачкани од неправославните, до денес гробари на православните. На православните 
центар им останал само Москва. Со тоа што се говори за наследникот на Киев- Москва, кој бил Втор 
Охрид, ништо не е случајно. И затоа само тие се со православен календар, а не ватиканскиот со 
дарвинизмот (од мајмун до човек, кој личи на бог) и како Богородица од ренесансата Вавилонската 
курва- Семирамида, црква преполна со неморал... 
Бидејќи се говори за православните, а во Р.Македонија нема Арбани православни, следи и доказот: 
за да има православни Арбани= Скиптари во Р.Македонија, Арбанија мора да биде православна. Па 
таа не може да е православна, кога во неа владеел кучето Енвер Хоџа со неговата банда и неговиот 
лични лекар Бериша до денес е во власта, чие презиме е 100% тн.словенско. Кој бил кучето Енвер 
Хоџа ? Само чедо на масонот Тито- Тито бил само кодош на Англија, руски=православен непријател 
и обединител на Гегите со Шкиптарите во СФРЈ со шкиптарски јазик само од 19 век. Токму тоа 
шкиптарско куче Хоџа во Шкиптарија извршил тиха исламизација, и Шкиптарија постанала воглавно 
турска= муслиманска.  
Со наведеното се потврдува, во Шкиптарија нема православна црква за да има православни 
Шкиптари во Р.Македонија. Еве го доказот: поглавар на Шкиптарската црква не е Шкиптар туку само 
Грк, припадник на Цариградската патријаршија, која со Атинската црква се унијатски- патријархот во 
Цариград е масон со масонски прстен, а на неговата маса стои сликата на папата Иван- Полјакот 
решил да се бори против православието, и да се води крволочна братска војна во СФРЈ и тоа меѓу 
еден те ист само верски поделен народ: Срби- православни, Хрвати- католици и Бошњаци- 
муслимани. И што бил папата ? Само христијански непријател ! Инаку кажано- само крволочен ѕвер! 
Сево ова се наведува со цел да се долови, зошто во Бутел за крстот има судир. Па тој судир не е 
меѓу граѓаните на Општината Бутел, чија е површината на која треба и да се подигни крстот, туку 
меѓу Општина Бутел и Општина Чаир. Зошто Општината Чаир? Затоашто во неа се мнозинство 
Азијати (Черкези и Татари). Како ? Па во Општината Чаир само со Рамковиот договор градоначалник 
постанал и е еден Азијат, и тоа темен Азијат, типичен Черкез, од кого се плашам кога ќе го видам. 
Токму ги жалам православните во Чаир од таквите Муслимани= Турци кои градат џамии каде што тие 
сакаат, прават се што тие сакат, и за нив не важи ни устав, никако закони. Па како за нив тие ќе 
важат, кога за нив нашиот православен крст е само вампир- во Демир Хисар се вели вапер. Нашиот 
крст за нив е само вапер на ваперите. 
Се говори за икона од Шкиптарија да се приложела до нашиот православен крст. Па тоа не е можно, 
затоашто тој крст нема да биде православен шкиптарски туку само грчки на Цариград, кој нашите 
браќа Руси него како предавнички и не го бранеле, и затоа него го освоил Мехмед II, кој бил Комнен. 
Значи, само Македонец. Исто така, кај крстот не може да се прави парк на толеранција, кога 
Албанците никако не го толерираат крстот, од него како од вапер на ваперите се плашат... Што ова 
говори ? Не се трват меѓусебно два народи Македонци и Албанци туку меѓу две вери: православна и 
турска= муслиманска. Ова се потврдува со наводот што Македонци има и христијани и муслимани, а 
овде Албанците се само едно Турци. Албанците секаде го истакнуваат како нивни нашиот 
православен двоглав орел. Што говори тоа ? Самите не знаат кои се и што се, и тие никогаш нема 
тоа да научат, затоашто тие се само Турци, и секаде се борат за муслиманите- Кутрите! Па до кога 
ова се вака ќе трае ? Се додека Турција со Ватикан... Албанците не си ги вратат назад откаде што 
тие биле колонизирани во 19 век, никако порано и никако инаку. 

Zlatko Kuzmanoski Скиптари = бегалци, избеглици. СКИПНА кај нас се вели кога нешто ќе избега (на пример - водата 
скипна в земи). Во латинските јазици тој збор е во формата escape = бегство. Шкиптарите (не се Шиптари - без “К“) се 
едноставно БЕГАЛЦИ кои бегале од теророт на Али-паша Јанински. И затоа во јужна Албанија (Тоски) се Шкиптари, а во 
североисточна Албанија и Косово (Геги) се Албанци (од Кавказ). 
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ТРОЈА НЕ МОЖЕЛО ДА БИДЕ ВО МАКЕДОНИЈА- ТАА НЕПОСТОЕЛА 
Како одговор на мојот напис за Илијада се јави Љубен Стојаноски. Тој напишал: „...Одисеј 
Белчевски(цитиран во мојата книга) а многу пред Одисеј напиша Стефан Византијски(цитиран во 
мојата книга).Јас бев на промоцијата на книгата од проф..Китан, но и професорката беше на мојата 
промоција која беше две недели по незината.За разлика од Вас Проф.Китан следното утро ми се јави 
по телефон и ми честиташе со зборовите”Љубен овде проф.Маргарита Китан, да ти кажам, до 
сабаљево ја читав твојата книга и воодушевена сум.Книгата ти е гром, гром ме разбираш, нека се 
сликаат и Шлиман и Страбон, никој не изнесол толку докази колку ти и.т.н ” .  
Бидејќи Љубен Стојаноски понатаму и без прекин на ФБ-страници пиши, Троја била во Македонија, 
следи мој одговор: Битолчанецот Одисеј Белчевски пишел само за Хомеровиот јазик- тој бил за тоа 
првиот Македонец. Ама тој никогаш не напишал дека Троја била во Македонија. Пак, Стефан 
Византиски напишал: „западно од Македонија, во земјата Европа“. Споредени податоците со оние на 
Херодот, Европа била Бригија. Истото го поткрепува и Елијан, кој запишаш, Троја била во илирска 
Бригија. Следи Троја била само во Бригија, но не во Илирија- позападно од Бригија. Јас тоа го 
лоцирав во Македонија, во бригиска Пелагонија. Со тоа што Бригија кон Македонија ја приклучил 
Филип Македонски, Европа (Бригија) не била во Македонија, која не се споменува во Илијада дело на 
Редакцискиот одбор на Пизистрат. 
Од наводот се потврдува, Љубен Стојановски не ја кажува вистината за тн.Троја од тн.Хомер, што 
било дело за потребите на Атина, но не на вистината- Илијада била само фалсификат, и ништо 
друго. Во прилог се наведува и Салинас Прајс- неа ја трагал во Далмација со Неретва итн.  
Љубен Стојановски со мене се сретна на 12.08.2013, и тоа во присуство на едно лице од Бучин. 
вработен во РЕК „Битола“. Тогаш тој ми кажа дека тој ја имал мојата прва книга за Илијада и ме 
замоли јас да му помогнам за неговата книга. Јас тогаш му реков, ти си автор, и твојот допринос ќе 
биде како што ти мислиш и сфаќаш. Тогаш нему му ја дадов мојата книга „Античка=етничка 
Македонија“, и му кажав, од неа да прочита за Стефан Византиски, Елијан итн.  
Следеше неговата промоција, а јас бев заедно со Маргарите Китан итн. Кога почна Љубен да говори 
за неговите пишувања, бидејќи тој неа и мене не не спомна, таа гласно протестираше, и велеша, па 
овој нас не не спомнува. Јас и мојата продружба (Сотир Пастенаров, Паскал Камбуровски и др.) неа 
ја молевме таа да се стиши, да не му ја расипе неговата промоцијата. По промоцијата ние нему му се 
јавивме, да ни поклони книга, како што ние тоа за него го направивме... Тој мене ме упати, книгата да 
ја купиме. Јас одбив да ја купам- не видов автор или нешто интересно за мене. Книгата ми ја купи 
Сотир Пастенаров, зашто му се заблагодарив. Кога јас се вратив во Битола, на ФБ страниците 
напишав за неговата книга. Во неговата книга се говори само за јазикот, општите поими кои се 
среќаваат и во Индија, но ништо поткрепено со автори. Во неа се споменува Стефан Византиски, но 
не целосно, ниту пак Елијан, а она што го пишел Одисеј Белчевски е само за Хомеровиот јазик. За 
книгата на Љубен на една ФБ- страна имаше расправа, на која и јас се јавив за да не се расправаат. 
Тогаш му беше предочено, никој не ја нашол Троја, ниту тој неа ја има пронајдено. Се тоа го објавив 
во мојата книга со собрани ФБ-написите. Написов го пишам со добра намера. За потсетување: ние се 
бориме да докажеме дека сме Македонците, а Еладците во ООН имаат купишта македонски книги, со 
кои се докажува дека ние сме само Словени. Па ние мораме да пишеме точно и да бидеме 
преозбилни. 

Kostadin Ristomanov Е оваа е типично за нас- почнавме да се расправаме, па кавга и на крај делба. Јас знам како сите 
ние кои се обидуваме да ги исправиме неправдите и да ја обелодениме светската вистина, како се чуствуваме. 
Неспремноста на општеството и неинфирмираните ги отфрлаат нашите логички размислувања, па дури се и исмеваат, но 
ние не треба меѓу нас да се распеаваме, туку да се дополнуваме и да се доизградуваме, несебично помагајки си 
меѓусебно за заедничката цел. И јас бев на промоцијата на книгата на Љубен и приметив како Маргарита на неколку пати 
поскокнувајки негодуваше по однос на некои тези на презентерот, што значи дека неговата теза треба да се доработи и 
доистражи. Исто и со Вашата работа-многу начив од Вас, но тоа не значи дека сите ние сме 100% во право. И мене ми 
пречи возгорденоста на Љубен и неговата нагласена убеденост, но сепак и тој како и Вие дадовте и давате придонес кон 
вистината за Македонија. Затоа настрана кавгите и поделбите. 

Ljuben Stojanoski За се сте во право, но незнам зошто Ви пречи мојата нагласена убеденост, па јас сум убеден дека таа 
е локацијата на Троја, верувам во тоа што сум го напишал.P.S Мило ми е што сте биле на промоцијата и Ви сум 
благодарен за тоа. 

Kostadin Ristomanov Не постои апсолутна вистина, ниту пак апсолутно точно тврдење, какво што што е Вашето. Мене 
ме фасциниравте со Вашето дело и сеопфатност, но за да бидете Вие, а и сите ние, сигурни во точността на вашето 
тврдење, мора да го тестирате преку јавната критика. Во колку успеете со аргументи да ја одбраните (одбраниме)Вашата 
теза, сите ќе бидеме задоволни.Јас се согласувам со Вас со сите аргументи, но зошто да не го разгледаме тврдењето на 
Ристо, кое исто така може да е вистина, ако пишувачите на епот за Троја се наши луѓе? И двете трдења се во Наша 
полза. Или можеби и двајцата да сте делумно во право. Јас не сум стручњак за тоа, но ми пречат делбите. 
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Risto Ivanovski Kostadin Ristomanov кажа: „...И јас бев на промоцијата на книгата на Љубен и приметив како Маргарита на 
неколку пати поскокнувајки негодуваше по однос на некои тези на презентерот, што значи дека неговата теза треба да се 
доработи и доистражи...И мене ми пречи возгорденоста на Љубен и неговата нагласена убеденост...“.  Меѓутоа, овде јас 
говорам што градот Троја никој не го пронашол, за да се говори за локацијата. А за локацијата може да се говори само за 
Мала Азија, а не за Европа. Бидејќи според биолошките методи, кои за Љубен Стојаноски не биле битни, што за мене 
беше навреда, без нив Троја мора да биде само во Мала Азија, никако во Европа. Се додека некој локацијата не ја 
пронајде и ископа со град постар од 12 век п.н.е., никој не може да говори, дека некој Троја ја пронашол. Она што го пиши 
Љубен е без никаков доказ, и самоволно. Токму со тие животни (говедо, коњ, јагула...) јас се трудев да докажам дека 
Троја не можела да биде во Мала Азија, никако и во Далмација со Неретва, кои за Љубен не биле битни, индиректно бев 
исмејан. Јас во мојата прва книга наведив мноштво автори, дури и Салинас Прајс, чии истражувања и пресметки се 
ненадмиливи, а такво нешто кај Љубен нема. Кај него нема ни автори кои говорат во прилог на неговата Троја. А ако 
неговата Троја некогаш било можно да постои тој не мораше тоа да го види само кај мене- никаде на друго место. Бидејќи 
за мене Илијада е фалсификат пишев во неа има делови од Египет со магаре и шафран, говедо, коњ и јагула од Бригија 
и Јадранските Острови. При тоа јас напишав само тн.Троја меѓу Црна Река и Шемница, никако бучинско, потврдено и со 
животните, со кои се исмејуваше Љубен. Токму поради говедото и свињата произлегла крвната група А кај белата раса 
која е вегетеријанска. За Љубена беше битен само нашиот јазик, на кого има исти поими и во Индија. За него не е битен 
плагијатот од Гилгамешовиот еп, каде бил заменет бокалот со вино во Тројански коњ, при што се друго е исто како во 
Гилгамешовиот еп. Па Херодот говори само за Египет и египетско. За Страбо да не говориме. Она што го има кај Љубен 
100% зачетокот е мој за тн.Троја, а тој местото го поместил само 10- тина километри, и тој не говори за таканаречена 
Троја туку само Троја. Ова е неозбилно и штетно, со што нас ќе не исмејуваат, што мене тоа многу ми пречи. 

Vinco Klarich Zapadno od Makedonije u Europi je Dalmacija. Troja je u Dalmaciji, to tvrdi nekoliko hrvatskih arheologa, jedan o 
tome piše knjigu, a da je u pitanju Dalmacija dokazao je i meksikanac Salinace Price, falija je samo tocno mjesto, takodjer i N. 
Andesilic sumnja da je Troja ipak u Dalmaciji.... 
West of Macedonia in Europe is dalmatia. Troy is in dalmatia, claims that several croatian archeologists, one about writing a book, 
and if it's proved dalmatia and Mexican salinace price, falli is only correct place, also n. Andesilic suspicion that Troy still in 
dalmatia.... 

Risto Ivanovski Јас пишам само таканаречена Троја. 

Ljupco Bostandjiov Mozebi e Troja vo Dalmacija no zitelite na TROJA bile Makedonci kako i vo cela Dalmacija. 

Risto Ivanovski Фредегар (7 век) запишал, Франките и Македонците потекнале од Пријам. Па и сите Европјани пишат, тие 
имале Тројанско потекло. 

Vinco Klarich Ne samo da je rimska dinastija vladara potomci Trojanaca, nego i britanska, njihov popis antičkih vladara do pada 
pod Rim kreće od Trojanaca koji su tu doselili nakon pada Troje... 
Not only is Roman dynasty rulers descendants Trojans, than and British, their list of ancient ruler to fall under Rome moves from 
the Trojans who moved here after the fall of Troy... 

АЛБАНЦИТЕ ТН.СЛОВЕНСКИ ИМИЊА ВО ЈУЖНА СРБИЈА ГИ ПРОМЕНАЛЕ ВО ШКИПТАРСКИ НЕ 
СО ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК ТУКУ САМО СО Т- ТРЕТО ЛИЦЕ ЕДНИНА НА ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
Јас сум пишел, Арбанија бил 100% тн.словенски простор и 100% под Охридската архепископија. Ова 
говори, Арбаните= Скиптарите (с=ш, Скуба= Шкумба) биле само одродени тн.Словени. Токму и затоа 
во нивниот јазик, кој бил само мешан, дури и со монголски зборови, до денес има тн.словенско 
наследство, што го немало во коине (тн.старогрчки) и латински јазик. Исто така, го нема ни во 
новоеладски= тн.новогрчки, италијански итн. Такви елементи се темниот вокал, македонското ѕ, 
дативното у во презимињата. За доказ дека во шкиптарскиот јазик го нема дативното у е и наводот: 
тие за вести велат лајме=лај (лаи= лафи) ме што е акузативно, наспроти дативното ми. Ова говори, 
нивниот јазик бил само нов. За поткрепа се и тн.Вукови гласови а Вук Караџиќ творел во 19 век. Па на 
тн.Словени трето лице еднина им завршува со крајно т (ет=ит): Арбанит, Шкиптарит, Манастирит- 
според градот Битола (Манастир). Бидејќи и=у, се доаѓа до ит=ут. Со тоа што наведеното повеќе не е 
во шкиптарскиот јазик, тој е најнов јазик.  
Според Фалмерајер, тие биле неписмени. Па како тие ќе бидат писмени и со јазик, кога тие биле само 
Турци=Муслимани со турски јазик, а без свој јазик и речник. Ова било во спротивност на Македонците 
во Шкиптарија, за кои Масон собрал 3000 збора, народно творештво, песни итн. Ако се земе во 
предвид дека неписмениот употребува 800- 1200 збора, а за една книга да се напише се потребни 
3000 збора, Македонците во Шкиптарија останале писмен народ- Шкиптарите се само нов народ со 
туѓи (странски) зборови... 
Еве го доказот: нашите имиња ги прават шкиптарски само со додавање на крајното т. Со крајното т 
на трето лице еднина се гледа дури и во Јужна Србија, наследство на колонизирањето во 19 век на 
Татарите и Черкезите, познати како Геги со бело капче (кече) само од Кавказ, кое не се носи од 
Шкиптарите вон и во Шкиптарија. 
Олга Луковиќ- Пјановиќ пиши: „Како Шиптарите ја формирале својата топонимија само неколку 
несумици наведени топоними од делото ‘Топоними на Косово’, автор Атанасиј Урошевиќ (САНУ, 
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Српски етнографски зборник, кн. LXXXIX, Велград, 1975.): 
Ара е Баљес Ораницата Баљина, те. Баљина нива 
Ара Баракут Ораницата кај барата, те. нивата кај барата 
Ара Бошкут Ораницата Бошкова, те. Бошкова нива 
Аравички рид Ораховичкиот рит 
Ара дирекит Ораницата кај директот, те. нивата кај столбот 
Ара лагумит Нивата кај лагумата (Лагумска нива) 
Ара Маркут Ораницата Маркова- Маркова нива 
Ара е мељит Ораницата Мељина, те. Мељина нива 
Арат Бошњакут Ораницата Бошњакова, те. Бошњакова нива 
Арат те бунари Ораницата, нивата кај бунарот 
Арат е бунарит Бунарската ораница (нива), итн., итн.“. 
Понатаму се наведуваат уште 40 примери. Значи, уште 40 реда.  
Со наведеното се потврдува, Шкиптарите не знаеле кои биле, до денес тие се уште не знаат и тие 
тоа никогаш нема да го дознат. Шкиптарите во 1913 година немале национално чуство, тие немале 
своја азбука а денешната е од Битола само романска од 1908 година. Па тие не сакале да имаат 
школа на новиот мешан јазик од 19 век, а први школи им отвориле само Австрија и Италија. Следи 
излишно е за нив да се говори- КУТРИТЕ ШКИПТАРИ, САМО ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ! 

САМО ПРВАТА МАКЕДОНСКА КНИГА ЗА ИЛИЈАДА БИЛА МАКЕДОНСКА 
Јас со биолошки методи се убедив дека Илијада не можела да биде во Мала Азија туку во Бригија, 
меѓу реката Шемница и Црна Река каде има и Радоборска Тумба со населба, а и до Шемница бил и 
градот на последниот македонски крал Персеј... Следи источно било море (езеро) и западно планина 
Баба... За моите убедувања објавив и книга- таа беше македонска. На мое изненадување се појавија 
две лица, кои мојата книга за тн.Троја меѓу Шемница и Црна Река ја оспориле, и тоа без тие тоа да го 
образложат. Бидејќи кај нас до денес постој синдром на самоуништување, нивните книги беа со цел 
само мојата книга да ја направат ништожна. Бидејќи само еден имаше книга со наслов за Илијада, 
неговата книга е само самоволие, и таа е антимакедонска. Со тоа што тој мене воопшто не ме ни 
спомна, ниту се впушти да ја оспори локацијата во мојата книга, туку тој пиши за Троја десетина 
километри поместени од локацијата наведена во мојата книга, тој на силеџиски начин мојата книга ја 
оспорува и затоа со нас Македонците секој ќе се исмејува. Само така двете книги меѓусебно сами се 
оспоруваат и тие се ништожни... При тоа авторот не го наведува Салинас Прајс, ниту други автори, 
туку она што само тој сакал. Кај него е следново: тој таму ја пронашол Троја и таму морало да се 
копа, иако таму тој ништо не ископал...  
Да се потсетиме, Шлиман целото свое богатство стекнато во Русија...Америка го инвестирал во 
неговата Троја, чиј имот бил на Британци- тие претходно ја пронашле локацијата, неа ја купиле и 
таму ископувале. Само тек потоа Шлиман локацијата ја ископувал, а со него имало екипа археолози 
итн. Дури дента кога требало да се открие неговата Троја, тој ги отпуштил работниците и со својата 
сопруга во чаршав донел разни предмети ископани насекаде, и во неа сите тие ги истурил за тие 
таму да бидат пронајдени итн. А нашиот автор ништо не инвестирал, ниту ископал, а тврди, таму 
била Троја, и ако таму се копа, таа таму ќе се пронајде. Тој така е убеден во себе што ме зачудува... 
Илјадниците истражувачи градот Троја постара од 12 век не ја пронашле. А онаа за која Х.Шлиман 
говори, таа не била со старост од пред 12 век п.н.е. туку многу помлада од 12 век п.н.е. Се заклучува, 
тој Троја никако не ја пронашол. Вакви истражувања се вршени не само за во Мала Азија, туку на 
целиот Балкан- од Црно Море со Дунав до Јадранско Море... Ниеден автор не напишал книга, дека 
тн.Троја може да биде во Македонија. За во Македонија само јас бев првиот. При тоа јас пишам само 
таканаречена, затоашто во неа се говори за простори во Египет со магаре и шафран, Бригија со 
говедо и коњ како и јагула во Пелагонското острово и Јадранските острови со Неретва за што пишел 
Салинас Прајс. За во Далмација пишат хрватските автори. Не смее да се изуми, во Илијада бокалот 
со вино од Гилгмашовиот еп бил заменет со коњ, а се друго останало исто како во епот. 
По се изгледа авторот не сакал да бидам на промоцијата- тој не ме поканил, ниту ми јавил... Од 
Скопје ми јавија дека ќе има промоција на неговата книга. Бидејќи од Битола имаше организиран 
превоз, јас замолив во Скопје да бидам вклучен. Потоа авторот на книгата ме вклучи во превозот, 
зашто му благодарам, и јас со другите дојдов на промоцијата. Во последната расправа напишал 
авторот: Ljuben Stojanoski За се сте во право, но незнам зошто Ви пречи мојата нагласена убеденост, 
па јас сум убеден дека таа е локацијата на Троја, верувам во тоа што сум го напишал.P.S Мило ми е 
што сте биле на промоцијата и Ви сум благодарен за тоа.  
И овде се служи со невистини. Дури тој пиши: „но незнам зошто Ви пречи мојата нагласена 
убеденост, па јас сум убеден дека таа е локацијата на Троја, верувам во тоа што сум го напишал“. 
Како нему не му е срам ова понатаму да го пиши. Па како што јас Троја не ја пронајдов на десеттина 
километри понатстрана, пишејќи само така наречена, а и ниеден друг на Балканот неа не ја 
пронашол, и тој неа не можел да ја пронајде. Никако тој неа не можел да ја пронајде кога тој не 
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пробал со казма малку да ископа, барем пола метар длабина... Ова е самоволие, дрскост и само 
проклетство за едни против други. Па ова никаде не води, и со нас ќе се исмејуваат... 

Risto Ivanovski Види ...бригиен... Исто така, Германска национална библиотека, Европска библиотека... за Ристо 
Ивановски. 

Goran Tanevski Ристо, ако мене ми се обраќате, тогаш да ви одговорам. Искрено, вашите книги ги читам со години, и 
имам приметено дека секоја книга со секоја се надополнува и повторува, што не го гледам како минус. Сте вложиле 
голем труд, секоја чест, но тоа дали ваши книги имало во Германија или низ европа, мене лично ништо не ме фасцинира 
од тоа. Не патам јас од авторитети. 

Risto Ivanovski Горане, јас пишам само раса=народ=јазик, потврдено и со биолошки методи. Белата раса стигнала дури 
во Јапонија, и денес Јапонците се со 38% крвна група А, со прилив на генот за 40%- таа е вегетаријанска, настаната 
поради инфекција од кај говедото и свињата на белата раса. Следи кај до островото Окинава има пирамиди и писмо, со 
кое вие се бавите, како и со слоговниот јазик, за кого и се залагате. Јас многу убаво знам, кој со што во Р.Македонија се 
бави, и тоа го почитувам. 

Goran Tanevski Знам јас одамна дека 17 графеми од јапонската азбука се со наши знаци.  Не навлегувам во генетиката, 
мене писменоста древна ми е предизвик. Знам и кога се случува културолошкиот земјотерес и кај кинезите и кај 
индијците, во 4 век п.н.е и знам зошто.  

ИЛИАИНА И ИЛИОС 
Љубен Стојаноски, Илиаина и Илиос, Битола, 2014 г., книгата ја започнува со предговор: „Почетната 
идеја за да почнам со пишување на оваа книга беше само да ги споделам сознанијата што ме 
заинтересираа кога на часот по македонски јазик професорката во техничкото училишта ЕМУЦ ‘Ѓуро 
Салај’ (Битола, Р.И.) ни постави задача да ја обработиме ‘Илијада’ на Хомер. По обработката бев 
изненаден за идентичноста на местоположбата на Троја со теренот по кој газев како дете, а притоа 
воопшто не сум свесен врз чии коски и крв газам. Сите овие години ги убедував моите пријатели дека 
токму тука била Троја и Тројанската војна, им кажував дека Данајците во клисурата Кебрен ги 
влечеле лаѓите, каде што стоеле Тројанците, дека Андромаха е родена под Плакенската Планина, 
дека оној поток е Симоент, оваа река е Скамандер..., ова е Троја. Но, дополнителен мотив и водилка 
за да се зафатам со оваа работа се тврдењата на повеќе учени луѓе дека е извршена редакција врз 
‘Илијада’ од политички причини. И, еве, конечно се одлучив сите мои сознанија да ги ставам на 
хартија, почнав да пишувам. Но, за да има повеќе докази, уште еднаш зедов да ја обработам 
‘Илијада’, по што почнаа да се множат нови и нови докази дека ова е вистинската Троја. Потоа ја 
зедов сликата од Каменот од Алкомена, кој сакав само да ја вметнам како доказ дека тука е и 
Алкомена, градот што го изградил Филип Втори. Меѓутоа, кога го барав зборот Алкомена, се 
изненадив кога открив исклучително значаен доказ дека тоа е Троја. Тоа ме доведе до љубопитност 
да се разберам се што пишува на тој камен. Кога открив која е пораката што е запишана на тој камен, 
сфатив што сум открил. Поради тоа ја анализирав и ‘Одисеја’, со што самиот себеси се убедив дека 
сум на вистински пат да докажам дека локацијата на Троја е во Македонија. За тоа им должам голема 
благодарност на сите пријатели кои ме подржуваа, Александар Ѓорѓиев, Владе Крстевски, кој ги 
обработи сите фотографии, Ангелина Маркус, која ја сочучувала фотографијата од каменот од 
Алкомена, но и на многу други луѓе кои дадоа придонес на свој начин“. 
Ј.Г.Хан, Путовање кроз поречину Дрина и Вардара, Белград, Државна штампарија, 1876, на стр. 225, 
пиши: „Јас сум мислел, дека при првото мое престојување во Манастир (Битола, Р.И.) сосема ги 
исцрпив старинските натписи; но од разговорот со Демист, професор на грчката школа...Најголем дел 
од овие натписи чинат украс во градината на грчкиот митрополит, и се разработени со доста многу 
вкус. Најдени се пред неколку години кај селото Чепидово (тур. Чепик)... 
По натписот кој во околината на оваа варош е најден и по големина на камења, кои овде не можеле 
од некаде од страна случајно да се донесат,- може лесно да се заклучи дека ова место (како што и 
варошкиот декрет тука најден вели) била стара варош Дериопос...“. 
Начинот на читање е земен по тврдењето Демистово, ама јас мислам дека повеќе вреди да се 
верува дека се чита како Деуриопос, име на оној предел, што по Страбон го имал на сите свои 
вароши на Еригон. За овој предел денес има уште два чинители. Страбон т.е. раскажува порано при 
образувањето на пределот на македонските Линкести и Деуриопос едно покрај друго, а Ливиј вели 
околу 509 (183 пред Христа) дека Филип V Македонски заповедал да се подигне варошот Деуриопос. 
Ова место спаѓа во Пеонија и лежи на реката Еригон...“. 

Ljuben Stojanoski Извини Ристо неразбирам што ти е поентата? 

Risto Ivanovski Филип Втори и Филип Петти. 
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Ljuben Stojanoski Каква врска има Филип Втори и Филип Петти со предговорот од мојата книга? 

Risto Ivanovski Се кажа: „...Потоа ја зедов сликата од Каменот од Алкомена, кој сакав само да ја вметнам како доказ дека 
тука е и Алкомена, градот што го изградил Филип Втори. Меѓутоа, кога го барав зборот Алкомена, се изненадив кога 
открив исклучително значаен доказ дека тоа е Троја...“....„Страбон т.е. раскажува порано при образувањето на пределот 
на македонските Линкести и Деуриопос едно покрај друго, а Ливиј вели околу 509 (183 пред Христа) дека Филип V 
Македонски заповедал да се подигне варошот Деуриопос...“. 

Ljuben Stojanoski Risto Ivanovski На натписот врз Каменот од Алкомена (дешифриран е во мојата книга)има неверојатен 
доказ.Имено на тој натпис постојат зборови ИЛИОС што е друго име за Троја и ИЛИАИНА што е името на државата на 
Тројанците. 

Ljuben Stojanoski Како и во сите твои книги пишуваш нешто,се повикуваш на некој авторитет како Ливи а цитат 
нема."Ливи воопшто не напишал како што манипулираш ти"Ливиј вели околу 509 (183 пред Христа) дека Филип V 
Македонски заповедал да се подигне варошот Деуриопос..." туку напишал вака""...he began to build a town in Deuriopus, a 
district in Paeonia, near the river Erigonus which, rising in Illyria, flows through Paeonia into the Axius, not far from the ancient city 
of Stobae. [15] He ordered the new city to be called Perseis in honour of his eldest son."( Liv. 39 53) 

Risto Ivanovski Наведеното е само преземено од Хан. 

Ljuben Stojanoski Па тогаш напишиго цитатот во оригинал и напиши преземено од....,а не манипулирај Ливиј пиши. 

Ljuben Stojanoski Сега знаеш што пиши Ливи нели? 

Risto Ivanovski Ј.Г.Хан, Путовање кроз поречину Дрина и Вардара, Белград, Државна штампарија, 1876, на стр. 225, 
пиши: „Јас сум мислел, дека при првото мое престојување во Манастир (Битола, Р.И.) сосема ги исцрпив старинските 
натписи; но од разговорот со Демист, професор на грчката школа...Најголем дел од овие натписи чинат украс во 
градината на грчкиот митрополит, и се разработени со доста многу вкус. Најдени се пред неколку години кај селото 
Чепидово (тур. Чепик)... 
По натписот кој во околината на оваа варош е најден и по големина на камења, кои овде не можеле од некаде од страна 
случајно да се донесат,- може лесно да се заклучи дека ова место (како што и варошкиот декрет тука најден вели) била 
стара варош Дериопос...“. 
Начинот на читање е земен по тврдењето Демистово, ама јас мислам дека повеќе вреди да се верува дека се чита како 
Деуриопос, име на оној предел, што по Страбон го имал на сите свои вароши на Еригон. За овој предел денес има уште 
два чинители. Страбон т.е. раскажува порано при образувањето на пределот на македонските Линкести и Деуриопос 
едно покрај друго, а Ливиј вели околу 509 (183 пред Христа) дека Филип V Македонски заповедал да се подигне варошот 
Деуриопос. Ова место спаѓа во Пеонија и лежи на реката Еригон...“. 

Risto Ivanovski Ти говориш за оригинал. Па Страбо пишел на коине (тн.старогрчки), но никако на англиски јазик. Следи 
поважни простори биле меѓу Црна Река и Шемница со Радоборската тумба, селото Могила...градот на 
Персеј...Хераклеа... 

Ljuben Stojanoski Ај кажими жити бога каде Страбон напишал"Следи поважни простори биле меѓу Црна Река и Шемница 
со Радоборската тумба, селото Могила...градот на Персеј...Хераклеа..."Konstrukcija apriori! 

Risto Ivanovski Страбон не го познавал селото Могила...Тебе те изненади 183 година п.н.е. и Филип Петти- се пропаѓа. 
Ljuben Stojanoski Risto Ivanovski Како напишал Страбон за топоними кој не ги познавал?И што ме изненади Филип Петти 
? 

Risto Ivanovski Читај како што е напишано, а не како што ти сакаш да читаш. 

Risto Ivanovski Селото Могила не го познавал Страбон. Те буни годината. 

Risto Ivanovski Она што ти си го прочитал тоа и не е битно за мена, затоашто сите автори кои пишат во своите книги 
сигурно од тебе многу повеќе знаат да одгоненуваат. Бидејќи јас не сум лингвист, не се впуштив во она што ти си 
прочитал, и како си го прочитал. И затоа воопшто не ме занимава што и како си причитал. 

Ljuben Stojanoski Ристо јас знам дека неси лингвист но си најдобар историчар помеѓу земјоделците. 

Risto Ivanovski Во Битола има Земјоделско и Техничко училиште: јас го завршив првото сточарство итн. Со сточарството 
и неговите науки пишам раса= народ= јазик- белата раса била еден народ со еден јазик; второто го завршил Љубе... 

Ljuben Stojanoski Risto Ivanovski Јас не се сметам себеси за историчар туку за истражувач ентузијаст.Моја единствена 
опсесија се моите сознанија дека Троја се наоѓа во Македонија и пишувам за тоа и го докажувам тоа.Инаку работам во 
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приватна фирма како Специјалист инжењер за парни турбини.А тоа што имам некакви познавања од историја е поради 
тоа што таа ми е хоби. 

Risto Ivanovski За она Љубе што за себе го напиша, јас ти посакувам се најубаво понатаму да продолжиш. Колку ти мене 
да ме напаѓаш или вреѓаш, јас не можам да мразам лица кои се борат за македонска Македонија и македонските 
Македонци. Да сме живи и здрави, за тоа ќе се убедиш. 

Ljuben Stojanoski Risto Ivanovski Нити те напаѓам нити те навредувам, само потсетисе кој прв почна неаргументирано да 
напаѓа. 

Ljupco Bostandjiov Za da se kaze VISTINATA ne e potrebna nikakva diploma ili bilo kakov cin. VISTINATA e najskapocena i 
najbitna za ISTORIJATB.Samo taa moze da presudi koj e vo pravo. 

ВО МАКЕДОНСКА ПИСМЕНОСТ НИЗ ВЕКОВИ, Горан Таневски за промоцијата на книгата на Љубен ова го напипша: 
„Актуелни сме деновиве со откритијата на г-дин Љубен Стојановски и по тој повод го постирам 
видеото со неговиот настап на Тв Сонце во емисијата “ Македонија мајка на светот“. Бидејќи во 
моментов прв пат по пуштам ова видео, би сакал да посочам на забелешка од првиве минути од 
видеото. Останатите доколку ги увидам, ќе ги постирам во наредни коментари. Се надевам дека ова 
г-динот Љубен, ќе го свати добронамерно и дека ќе му послужат да подобро ја застапува неговата 
теорија околу неговото тврдење“.  

Ljuben Stojanoski shared Ilija Ogorelica's post. 

 Ilija Ogorelica  to ODISEJEV POVRATAK U TROJU 
June 25, 2015 ·  

Za moje pojmove i kriterijume lokacija Troje je fiksirana i čestitam ti za dobar nos bez obzira na tvoje "čarolije" koje su te dovele 
dovde. A ako sam na tvom mestu, ne bi se više mnogo trudio oko kopanja trojanskih podruma, več bi stvar argumentirao i 
zaključio, i potom se latio - jer te zanima kompletna istorija - drugih značajnih stvari koje če kompletirati novu sliku istorije. Sa 
argumentima, koje imaš i mojim dodacima, svakog ludog uveriš, da je Troja zaista tamo gde si je otkrio; ja ču poduprijet tvoju tezu 
svime što znam o tome; ali ako neko još sumnja, ne možeš mu ništa ni sa otkrivenim podrumima, jer prazne podrume imao je 
svaki napušteni zamak. 

Љубен Стојановски конечно прифати, дека тн.Троја можела да биде и во Србија- Илија Огорелица... 

Ljuben Stojanoski 
Троја 
Од следниве цитати од Илијада . 
“така и Парис... од врвот на Пергам слезе”… Ил-VI-512 
“Хектор од дворот истрча по ист пат се врати низ улиците градени лепо. Кога градот голем го пројде и 
кога до Скејските врати веќе стигна” Ил-VI-390-397 
Донесувам закључок дека: Пергам е тврдината во која се заштитувале Тројанците за време на војна, 
додека градот во кој што постојано се живеело треба да е лоциран кај “Domovi na Trojancite” Под 
самите ѕидини на градот треба да има, и има извор на вода, денес познат под името “Неделска вода” 
На овие непрегледни ливади кралот Пријам одгледувал 3000 кобили и ждребиња.На сликата се 
гледаат врбите и метликите кој ги запали богот Хефест. Во непосредна близина на Троја е изграден 
античкиот град Алкомена . Филип II имал своја палата во овој град и го користел како зимски, и воен 
центар за обука на неговата армија.До изворите има корита убаво оградени на кои переле 
тројанските жени и убавите тројански ќерки. 
Останатите докази во ИЛИАИНА и ИЛИОС 

На истата ФБ- страна, на 22.03.2016, Љубен објави: па место Филип II стои Филип V- само заблуда. А 
и да стои Филип II, неговиот син Александар неа ја посетил само во Мала Азија-и Константин Велики. 

И овде Љубен Стојаноски пак се јавува на истата ФБ- страна каде се расправа за тн.Троја. Паследи: 

Ljuben Stojanoski  to ODISEJEV POVRATAK U TROJU (об ј авено 25.03.2016) 
12 hrs ·  
ТРОЈА 
„...А кога стигна до Троја и две тамошни реки, онде кај Симоент и Скамандер спојуваат води, тука 
запре коњи белорака богиња Хера,... “. Ил-V-773-777 
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Симоент и Скамандер во Мала Азија, никогаш не ги спојувале своите води. И тогаш и денес тие течат 
паралелно една поред друга на голема оддалеченост. Хомеровиот гребен Ретеј денес го носи името 
Рт. А позади него има траги од антички град, најверојатно Ротеум кој е уништен за време на 
тројанската војна. 

Karra Mella Skadar jezero i rika koja se tu sliva iako ne mora bit isto tako jer je iza troje bija potres koji je prominija izgled zemlje 

Ilija Ogorelica Kaži nam malo više o tom potresu ! 

Karra Mella ja mislin da razlika nije u visini mora jer je to nemoguce nego u razini tla, to se vidi po cijelom nizu planina po Bosni, 
Neretvi na dnu da ej bila itekako plovna, brda po Krajini u Hrvatskoj isto tako, sasvim sigurno do nivoa Asserije i Benkovca i dno 
Jadrana krije mnoge gradove koji po stilu gradnje su do 2000 pne max. ,onda imas sve te gradove ka Slavonski pa Bosanski 
Brod, pa Luke kao Banja Luka itd a brodovi jesu nadjeni u Panonskoj ravnici i trazila san artikle al nisan nista nasla. 

Karra Mella nasa ric Brod za brod je lingvisticki vezana za sam smisao onoga sta jest brod, brdo poroda jer u 'stomaku' broda se 
donosi nesto novo, neki plod... 

Ilija Ogorelica Imali negdje zapisa o tom potresu nakon pada Troje i tim tektonskim posljedicama ? 

Karra Mella neman nista ali bas nista 

Karra Mella podaci moraju postojat u drugim civilizacijama no zasad nisan naletila ni na sta slicno 

Karra Mella ja mislin da kriju podatke jer je Dalmacija bila itekako poznata predantickom svitu i tako nesto je nemoguce ne 
zapisat, ako ista nadjen odma objavljujen 

Ilija Ogorelica U samoj Ilijadi je opisan potop i moguće potres , kroz rječi Posejdona da će nakon pada Troje svesti sve rjeke u 
jedan tok i podpomoći ih svojim trozupcem u uništavanju Ahejskih bedema ! 

Karra Mella potop i biblijski potop je napad ahajaca samih koji su zauvik prominili nacin zivota ne samo u Evropi nego u cilom 
svitu, oni jesu prvi globalisti ili prvi svjetski NWO 

Karra Mella potres je bija realan no osim potresa imas tragova po Sumeru npr i Harappi da su richni tokovi koji su nekad bili 
ogromni nestajali ili izvirali na drugo misto, to je normalna stvar ako potres potpomogne 

Ilija Ogorelica Pa što onda i oni propadoše i nestaše ? 

Karra Mella hahhahaha to su anticki Makedonci 

Karra Mella preimenovali se i napravili drzavu sa granicnom strazom na teritoriji Ilina-Helena 

Karra Mella znas kako znan da su to oni...potrazi grob Filipa u Vergini pa ces vidit sta je ponija sa sobon u smrt 

Karra Mella tj vjecna lovista.. 

Ilija Ogorelica Obrati pažnju na tekst ! Ovu kartu je uradio netko ko je bio u prilici čitat , za javnost nedostupne , djelove 
Diodorusove Istorije ! 

Ilija Ogorelica Njegov opis prve Samotrake nedvosmisleno opisuje to ostrvo gdje je danas Fruška Gora ! 

Ilija Ogorelica I spominje Veliku poplavu koja je formirala novi veći nivo Helesponta . 

Ilija Ogorelica Uporedi ! (има карта) 

Ilija Ogorelica Treba pažljivo pročitati prvih 6 knjiga Diodorusove Istorije , sve postaje mnogo jasnije poslije toga . 

Ilija Ogorelica Donji tok današnjeg Dunava je - Pont - , a more iza Gvozdene kapije je Helespont - Aegean Sea ! 

Ilija Ogorelica Uz obalu Ponta je Mysija , a uzvodno Simplgade ! 
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Ilija Ogorelica I danas kad se uzvodno plovi Dunavom kroz Đerdapski tjesnac , zbog bezbrojnih krivina , imaš osjećaj kao da se 
brda stalno zatvaraju i otvaraju , tj. primiču i odmiču - sudarajuće stjene . 

Љубен Стојановски се јави со свој напис за неговата Троја, а за Троја се коментира само од двајца- 
еден Србин за во Србија и една Хрватка за во Хрватска. Во расправата не зема учество Љубе наш. 

Ilija Ogorelica 

Prema grku Lucophronu ( iz 4. veka st. ere , prema njegovom delu " Aleksandra " ) koji upućuje na 
Trojansko - Minojsku vezu , moglo bi se zaključiti da su Krićani došli iz Podunavlja , odnosno iz Troje na 
Balkanu . 
На овој напис не одоговорил Љубе Стојаноски, тој на Илија да му каже, таа била само во прилепско. 
 

Ljuben Stojanoski  
ТРОЈА 
„А кога стигнаа до бродот на онаа лепотека вода, Ксант вировит што Див го басмртен роди, Хектора 
од кола на земја стават и онде со вода полија, и он здивна и со очите погледа небо“. Ил-XIV-433-436 
И овој услов е исполнет, на Црна Река постои место Брод и рид наречен Брод. 

Љубен Стојаноски пиши само за битолскиот простор меѓу Шеминица и Црна Река со Брод. Па тој 
само ја поместил таканаречената Троја и тоа од битолско во прилепско- таа била негова да се копа.... 

Ilija Ogorelica 

Права Троја је српска престоница Скадар, Шлиманова Троја у Турској је најобичнији фалсификат. 
И за ова Љубе Стојаноски никаде го нема тој на Илија да му каже, Троја била само во прилепско. Па 
затоа јас пишам само за таканаречена Троја со дел во Илијада меѓу Црна Река и Шемница- битолско. 

ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ НЕПИСМЕНИ 
Брејсфорд за шкиптарскиот јазик истакнува: „Се до средината на 17- тиот век нема трага од тоа дека 
некој необичен Албанец сакал да пишува на свој сопствен јазик. Оние стари Шкиптари што воделе 
исцрпувачки живот на ограбување и кавги, немале желба да читаат, ниту можност да пишуваат. Ако 
се јавело потреба да воспостават врска со пријател надалеку секогаш имало турски професионални 
пишувачи на писма“...„во православно село имало поп кој обично знаел да пишува грчки“...„До 
втората четвртина на 17- тиот век кај ниеден Албанец не се развила чудната желба за употреба на 
јазикот во книжевни цели. Се чини дека првите пионери произлегле од католичкото свештенство. 
Нивниот углед во оваа работа може поволно да се спореди со нивните православни браќа, за кои 
термините ‘грчки’ и ‘христијански’ се чини дека биле синоними. Првата печатена албанска книга беше 
Imitacio Christi, објавена во Венеција, во 1626 година. Католичкиот Бискуп во Скопје по име Богдан 
сторил многу за јазикот. Тој ја користел латинската азбука, а се уште постојат неколку примероци од 
книгата“. (Богдан бил Македонец со тн.словенски јазик. Тој пишел на латински јазик. Всушност, 
вулгарен латински, како низ сета Европа- Horst Klien: “Vulgarlatein, Volkslatein= народен латински“- во 
латинскиот се внесувале народни- говорни зборови, Р.И.) 
Звонимир Кулунџиќ, во „Научно популарната библиотека“, книга 6, од 1959 година, Загреб, на стр. 
231, говори дека Албаните во 1783 година воопшто немале свое писмо. Од Брејлсфорд наведениот 
17 век и Кулунџиќ 1783 година може да се поврзе со укинувањето на Охридската архиепископија и 
нејзините ќерки со службениот јазик на Кирил Солунски. Јакоб Филип Фалмерајер пиши: Шкиптарите 
се со јазик „без литаратура, без книга и истиот без писмо“. Токму ова се однесува за во 1830 година 
кога Фалмерајер ја објавил својата книга. Арсиќ го наведува Василевиќ кој ја наведува 1897 година 
кога во Битола Шкиптарите муслимани: „Затоа што не се просветени, а иста вера со Турците“. Се 
гледа дека нивната непросветеност е во 1897 година. Зев Јубан вели дека арбанскиот е „скоро без 
писменост“. Кога ова било во 19 век, одпаѓа дека тоа било порано. Затоа нивно прво било во 1908 
година... Како потврда дека никогаш немало посебен арбански народ со свој арбански јазик е 
следниот навод: најголема и највлијателна фигура на албанската литература во првата половина на 
дваесеттиот век бил Ѓерѓ Фишта (1871- 1940), кој пишел најповеќе од било кој друг. Тој бил 
„национален поет на Албанија“ и „албански Хомер“. Токму овој доцнел по Григор Прличев кој пишел 
на коине (тн.старогрчки) и на брсјачки- учениците ги терал да пишат на брсјачки. 
Бидејќи и Арбаните биле на илирските простори, во 1745, односно 1747 година при Дворот во Виена 
е отворена Илирска Дворска канцеларија. Ова објаснува, тогаш Арбаните говореле 
илирски=тн.словенски јазик. Германецот Јохан Годфрид Хердер (1791) за Словените пиши: Вие „ќе 
смеете да ги користите своите убави краеви од Јадранско Море до Карпатите, од Дон до Молдава 
како сопствена своина“. Во 19 век Рене Миле напишал дека се зборувал ист јазик од Црно до 
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Јадранско Море, па „од Варна (на Црно Море) до Рагуза (Дубровник на Јадранско Море) на 
словенски“. Сипријан Робер, во 19 век, пиши дека Албанија им припаѓала на Словените. Тоа говори 
дека таму се говорел словенски јазик. Макс Фасмер вели: „Резултатите на истражувањата за 
Словените во Албанија се најдуваат во согласност со нашите заклучоци за јазичното место на 
Словените во Грција“. На ова би требало да се надоврзе Фалмерајер (1830), според кого Хелените 
биле словенизирани. Значи, тие биле Словени. Хан навел: „и Тоските и Гегите, знаат дека во селата 
и градовите во кои денес (1856 г.) живеат, пред нив живееле Словените“. Според А.Селишчев, во 
Албанија се зборувало словенски јазик. Прајс докажува дека „многу албански топоними биле од 
словенско потекло, дури повеќе, дека и Албанците водат потекло од Словените, така нивната теорија 
за тоа дека како народ биле од несловенско потекло ќе биде, буквално, смешно“. Со ова се 
потврдува дека Шкиптарите немале ништо свое посебно, како и дека биле само тн.Словени. Па 
поимот Словени бил синоним на Илири. Ова било повод Илири да бидат Русите, Србите, Хрватите, 
Словенците, Македонците, Бугарите... Вакви биле и Шкиптарите..., но не и Гегите кои биле Азијати 
воглавно Черкези и Татари. 
За доказ дека Шкиптрите се само одродени тн.Словени, тие до денес ги имаат сите тн.словенски 
гласови, македонското ѕ, дативното у во презимињата, што го немаат во јазикот. Истото важи и за 
акузативното ме (лајме=лај ме) наспроти дативното ми (лајми=лај ми). Најбитно било што тие ги 
имаат тн.Вукови гласови од 19 век и во Јужна Србија топонимијата во 19 век ја направиле шкиптарска 
со крајното т (ет=ит=ут) на трето лице еднина на словенски јазик. 

Dragan Markoski Точно така, Risto Ivanovski, еден од највлијателните албански интелектуалци ДИМИТРИ ШУТЕРИЌИ, ќе 
каже ,,во средниот век на прсти се броеле колку пимени биле албанците'', исто така кога се повикуваат албанците за 
нивото наводно илирско ,,потекло'', постојат старо византиски записи од страна на познатиот албански хроничар и 
библиотекат МИХАЈЛО АТЛИОТА и познатиот американски истражувач ЏЕЈМС БЕЈКЕР кој која јасно потенцира дека 
албанската етно генеза потекнува од КАФКАЗ, тоа почитувани може да се виде по нивната атрополошка генеза и 
физиогномија како и карактерните насилничко особини и генетска склоност на криминал. А што се однесува до илирите, 
едн од познатите италијански географи и историчари ЕНЕА СОЛВИО ПИКОЛОМИНИ уште во 14 век ќе запише 
,,ILIRIAKOS EST SLAVIKIUS GENTES''~ ,,СЛОВЕНИТЅЕ СЕ ИЛИРСКИ НАРОД''. 

На 18.03.2016 сум имал 1313 пријатели- секако, зголемувањето на бројот е во врска со моите написи. 

ЕЛАДЦИТЕ И ШКИПТАРИТЕ=ТОСКИТЕ БИЛЕ САМО ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ 
Бидејќи Балканот било мало генетско- географско подрачје, на него живеел само еден те ист народ. 
Тој бил пелазгиски, како што биле Еладците и Македонците, потврдено од Херодот, Тукудид, 
Платон...Страбон...Јустин...Тој говорел со свој варварски= пелазгиски јазик, кој бил прогласен за 
илирски јазик. Токму ова беше наведено и во претходниот напис. Овде за тој народ со свој јазик се 
дополнува: 
Вотсон за Лудевит Гај пиши: „Во својот часопис Даница докажувал како постој еден илирски народ со 
словенски говор од Алпите до Варна“.  
Во преводот на предавањето на Винко Прибојевиќ, во Хвар од 1525 година стои: „...дека 
Македонците секогаш како и денес (како што сведочи Филип од Бергам) се служеле со словенски 
јазик. А што да кажеме за тоа, што Тукидид тврди, дека пространите краишта измеѓу Визант и Пула, 
обфаќајќи ги со тоа голем дел на Тракија и Мизија и целата Илирија, се нарекуваат со Македонија ? 
Како отворено да говори: ‘Сматраме, дека Тракија, Мизија и Илирија никако не смее да се одели од 
Македонија, оти не сумњам, дека Траките, Мизите и Илирите се поврзани со Македонците со врска 
со ист род.’...“. 
Слободан Јарчевиќ вели: „...Апијан, Грк од Александрија, од I столетие после Христа. Тој запишал 
дека Грците ги називаат Илири народот кој живее зад Тракија и Македонија до Панонија и од 
Јадранско Море до Алпите...“. 
Пак, Македонија била до реката Дунав, што со Цојне од 1808 година бил внесен поимот Балкански 
Полуостров, според планината Балкан, без таа да се протега на целиот Македонски Полуостров. А 
Домородците биле само Римјани= Ромејци. 
Кога Џорџ Фергусон Бовен, во 1849 година, ја посетил државата Елада, во неа имало само Ромејци- 
со главен град Константинопол. Од коине со реформа бил создаден еладски државен јазик кој се 
викал „ромајка“(Г.Вајганд)-без ништо грчко. 
Следи денес живеат неодродени тн.Словени и одрдени тн.Словени (Еладци и Шкиптари). Во 19 век 
меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани Азијати. А тие биле Черкези и Татари, денес познати 
како Геги. Исто така биле колонизирани и Цигани. Во Битола разликувавме Ѓупци и Цигани- Циганите 
биле муслимани со коњи и коли, а Ѓупците биле граѓани воглавно христијани, познати како коачи и 
занаетчии. 



 154 

Vangel Colakov Каде најде баш ти да пропагираш за Грците дека постоеле во 1век Апијан, Грк од Александрија, од I 
столетие после Христа. Тој запишал дека Грците ги називаат Илири народот кој живее зад Тракија и Македонија до 
Панонија и од Јадранско Море до Алпите...“.„ 

Risto Ivanovski „Слободан Јарчевиќ вели: „...Апијан, Грк...“. 

Vangel Colakov Ристо зборуваш за 1 век или 

Risto Ivanovski Сите припадници на Цариградската патријаршија биле Грци- Грци биле Браќата Миладинови, Григор 
Прличев.... 

Vangel Colakov Сполај ти 

Risto Ivanovski Цитиран е не зборувам. 

Vangel Colakov Ние македонците од нашата интелигенција очекуваме да не бидат папагали на германската романтична 
преродба па сегде каде има прилика да се цитираат ГРци грци грци ,туку да направат исчекор и ја докажат вистината со 
аргументи 

Risto Ivanovski Наведив: „Сите припадници на Цариградската патријаршија биле Грци- Грци биле Браќата Миладинови, 
Григор Прличев...“. 

ШКИПТАРИТЕ=ТОСКИТЕ НЕ СЕ ДОСТОЈНИ- ТИЕ СЕ ЗДРУЖИЛЕ СО ГЕГИТЕ 
Македонци имало, има и ќе има. Тие биле христијани, муслимани...Ова важело, важи и ќе важи за 
сите народи: Срби, Црногорци, Бугари...Истото не важело само за Албанците. Па тие никогаш не 
биле еден те ист народ туку тие останале само двоконтинентално- дворасни народи, составени од 
Балканци (Шкиптари= Тоски= Арбани) и Геги воглавно Азијати претставени од Черкези и Татари. 
Азијатите биле колонизирани во 19 век, и тоа меѓу Шар Планина. Нивниот број изнесувал околу еден 
милион (Ирби- Мекензи, Вајганд, Шових...).  
За да се објасни колонизирањето на Черкезите и Татарите, најдобар пример дава Густав Вајган 
(1924). Според него, по Кримската војна биле колонизирани 600.000 Азијати, и тоа 100.000 Татари и 
500.000 Черкези. Пак, Шових пиши, дека тие во азиска Турција биле колонизирани. Бидејќи тие многу 
краделе, убивале и се множеле, тие биле колонизирани на наведените простори. Тоа што тој за нив 
напишал, до денес од нив домородците со векови не можат да се ослободат. Па и затоа тие 
останале само „чума“ на домородците и „краста“ на православните. 
Иако ваква е состојбата, Албанците говорат, Тоските и Гегите биле две посебни племиња, како што 
биле Македонците (Брсјаци, Мијаци итн.). Ова не е вистина, затоашто сите тн.Словени на Балканот 
меѓусебно се разбираат, имаат исти традиции... Ова говори, тие биле еден те ист народ со еден те 
ист јазик, со едни те исти традиции... Наспроти нив, Тоските и Гегите до денес меѓусебно не се 
разбираат, не општеле и не стапувале во бракови. А како кај нив тоа би било можно, кога тие се со 
различно контнентално потекло. Ова се потврдува и со доказот, што во Шкиптарија јужните Тоски за 
северните Геги велеле, Гегите биле дивјаци. Токму тие само како дивјаци останале „чума“ на 
домородците и „краста“ на православните. 
Па што всушност се Албанците ? Само едно- муслимански= турски различни по потекло населенија. 
Ова било повод, тие само како такви да се здружуваат за да си создадат нација Албанци, со 
шкиптарски јазик дело на масонот и католикот Тито и тоа само во СФРЈ. Токму тој Тито го подржувал 
нивното множење..., и тоа само на штета на православните, дело на Ватикан, до денес подржано од 
Европа, САД со НАТО. Подршката се согледа во доказот што тие премолчуваат дека по пописите и 
изборите за Албанците се попишуваат и гласат не само Тоски и Геги, туку и Цигани- Циганите како 
муслимани= турци биле колонизирани заедно со Татарите и Черкезите. Кога на Албанците им се 
потребни Циганите, Албанците Циганите ги купуваат.., а кога Циганите треба да се вратат во Косово, 
Албанците нив не ги примаат, и до денес се во Р.Македонија на нејзин трошок.  
Со тоа Албанците сакаат да докажат, тие биле чиста раса- илирска раса. Секако, во таа илирска раса 
има руси луѓе, со кадрава коса..., а во албанската раса и монголски типови, страв и трепет за 
Белците (тн.Словени). За на ваквиот дворасен албански тн.народ им биле потребни илирските= 
тн,словенски типови, секако, само ако илирските= тн.словенски чеда биле муслимани. Бидејќи Гегите 
се 90%, а Тоските 10% Илирите= тн.Словени не се во состојба да им го изчистат монголскиот ген на 
Албанците со 90% Геги воглавно Черкези и Татари со кавказко- црноморски одлики. 
Што прават Ватикан, Европа, САД и НАТО ? Тие на силеџиски начин Р.Македонија со нејзините 
Македонци ги внесува во најголемиот злостор, во Р.Македонија да се создаде албанска нација само 
како еден казан на повеќе раси и народи, со најмало малцинство во Р.Македонија шкиптарското. 
Бидејќи Шкиптарите се само 10%, а во Р.Македонија, според изворите, Албанците биле 17,1%, 
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Шкиптарите биле само 1,7. Бидејќи во Албанци се и Циганите, Турците, тн.Словени..., Албанците се 
само 14%, а Шкиптари се само 1,4%. Злосторот е очигледен, се создава албански тн.народ со јазик 
на најмалото малцинство во Р.Македонија Шкиптарите со 1,4%. Па ова е најголемиот злостор на 
Ватикан, Европа, САД и НАТО. Затоа залудни биле албанските лаги, во Р.Македонија имало еден 
милион Албанци, 400.000, па 300.000 итн. Ако нивниот број би бил точен, тие самите нема да се 
залагаат, шкиптарскиот да биде службен и за Албанци под 20%. Па заклучокот е едноставен, 
Албанците секогаш се само лажговци. Во ова ги подржувал јавно Солан, кој наредил, никако да се 
попишат под 20% Албанци. А и да би било така, Шкиптарите никогаш не можеле да се преку 2%. Се 
заклучува, Тоските само како тн.словенски изроди не се достојни на својата раса, белата, за нив 
илирската. Значи, само тн.словенска раса.  
Од наведеното се потврдува, Македонците мора да го отфрлат расистичко- фашистичкиот Рамковен 
договор, во кој нема финансиска рамка, без која Албанците само како муслимани= турци ја цицаат 
православната крв. Е познато, пијајцата ќе се иснацица со крв, потоа таа ќе се откачи. Ама ова со 
векови не важи за Албанците и тоа без прекин од 19 век. 

Vangel Colakov Објасни ги лубезно те замолувам ,поблиску од каде произлегуваат етничките именките Шкиптари 
,Тоски,Арбани? 

Risto Ivanovski Арбани е поим од 13 век н.е.; Тоски според Тусако кој го предал клучот од капијата на Кроја за време на 
Ѓорѓи Кастриот= тн.Скендербег; и Шкиптари само според скиптар со двоглав орел од време на Османовото Царство. 

Vangel Colakov нЕШТО ПОВЕКЕ ЗА ТОСКИТЕ .Денес Шиптарите себе се двојат на Тоски и Геги. Покрај името има 
разлика и во јазикот и место положбата на живеење 

Petar Petrov А бе Вангел, сите ги знаеме тие работи, Ристо се обидува да ги поправи тие грешки, а ти си запнал како 
магаре на мост! 

Vangel Colakov Тоска - етничка група на Албанците кои живеат во Албанија на југ од реката Шкумбини, како и во Грција и 
другите земји од дијаспората. Зборуваат главно на албански јазик, тоска дијалект. Верниците - главно муслимани и 
православни. Православни заедници во Албанија, го сочинуваат главно тоска-христијани. 

Petar Petrov А бе Вангел, сите ги знаеме тие работи, Ристо се обидува да ги поправи тие грешки, а ти си запнал како 
магаре на мост! 
1953 година, по наредба на Сталин и со советски средства се снима големиот филмски хит “Великий воин Албании 
Скандербег“ во Албанија и СССР, а како контра на титовата предавничка политика 1945-1948 кога Тито ја сопре помошта 
од СССР на грчките партизани, кои беа поразени, а сталиновите интриги не поминаа, додека настрадаа Македонците! 
Значи се снима нов филм, многу скап, а Албанците немаат актери. Не можат да земат од Македонија како што правеа 
Србите секогаш кога им требаа Албанци, земаа македонски актери, за нив бевме исти! 
Ролјата на Великий воин Албании Скандербег ја одигра Акакий Алексеевич Хорава, талентиран и докажан филмски и 
театарски актер од Грузија, Албанец по националност, вистински Албанец, од Албанија на Кавказот.  
Сценариото е онаа иста историја што и ние ја учевме, дека Скендер бег бил чист Албанец, одведен во јаничари ... на 
крајот предаден од своите за грст златници. 
Е сега нашиве Албанци имаат замерка дека актерот Акакий Алексеевич Хорава (без разлика што немаат појма кој бил 
актерот), зборувал албански со некаков многу чуден акцент, едвај го разбираат.  
Не знаат дека многу Албанци ја напуштале низ вековите Албанија на Кавказот, особено христијаните, поради зулумите од 
Хазарите или Азербејџанците, кои никогаш не престанале, па ни во времето на СССР. Така и семејството на Акакий 
Алексеевич Хорава. 
Денешниве Албанци на Балканот, особено Гегите се пред се Арнаути, значи збирштина од муслимани Черкези, Татари, 
Курди ... доселени пред но најчесто во вековите по Карпошовото Востание да се борат против КАТИЛ ЃАУРИТЕ. 
Значи спротивно на вистинскиот Скендер бег и неговата борба против Отоманската Империја и Арнаутите како директни 
извршители на злосторствата против христијанското население, сегашните Арнаути го слават, му подигаат споменици и 
се повеќе и се почесто забележуваат дека нешто не е во ред! 

Risto Ivanovski Арбанија=Шкиптарија на Арбанита= Тоските= Шкиптарите била 100% под Охридската архиепископија. 
Оставштината на Ѓорѓи Кастриот била 100% само на наш јазик. Одродување на Арбаните било само по 1767 година, кога 
била укината нашата Охридска архиепископија. Денешниот шкиптарски јазик е мешан, во кого има дури и монголски 
зборови (татаро- турски, Г.Мајер). Пак, Гегите имаат азиско потекло, воглавно на Черкези и Татари, колонизирани во 19 
век, и тоа меѓу Врање и Шар Планина. 

Vangel Colakov Племенски состав наТоските 
Арбареши 
Арванити 
Лабери 
Сулиоти 
Чами 
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Petar Petrov Вангел ти да не си од оние на Синадиновски! 

Petar Petrov А овие кои се? 
Арванити ли? 
Сулиоти ли? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nUoPfhaKJ04... 

Vangel Colakov нЕЗНАМ 

Petar Petrov Како не знаеш бе Вангел? 
Па се уби од контри, ни досади со она што сите сме го учеле за време на Југославија. Наместо да научиш по нешто од 
Ристо, ти тресеш зелени! 
Погледни го убаво овој клип сега, па кажи ми дали се Чами или марсовци или Курди муслимани кои низ вековите ни ги 
доселувале Турците: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_PX76Potkss... 

 Petar Petrov Е ТОА СЕ ГЕГИТЕ! 
Збирштина од Курди, Черкези, Татари, Монголи, Арапи! 

Vangel Colakov Petar Petrov СПОЛАЈ ТИ МНОГУ ЛУБЕЗНО МИ ОБЈАСНИ 

Траян Анас та совс ки Не му се пикаjте во чуждите истории! Нека си ja пишат сами, па Ние ке си твориме СВОJАТА! 
Со умна ГЛАВА и ЧИСТА СВЕСТ! 

Risto Ivanovski Само од Албанците Македонците ја изгубиле државноста- само Македонците во светот немаат своја 
национална држава. 

ЕВРОПЈАНИТЕ И ВО 18 ВЕК БИЛЕ ДИВЈАЦИ- НИШТАТ СЕ МАКЕДОНСКО 
Историски било познато дека Европјаните биле канабалисти не само во првиот милениум нова ера, 
туку и во вториот милениум. Тие не знаеле што се нужници, и затоа тие вршеле нужда насекаде. Ова 
било повод, кај нив да има висока смртност итн. Исто така, тие не знаеле за лажица и вилушка, а 
паницата била од панот, која од пан од стебло на даб (=Зевс)... се правела. Токму пан бил нашиот 
бог Пан- до денес господар и господин на чешки, словачки и полски јазик.  
Х.Џ.Велс (1929), на стр. 45, пиши: „Најпосле луѓето почнале да го топат и железото, и тоа можда не 
порано отколку пред три илјади години во Европа, а нешто пред тоа во Мала Азија. За железото се 
знаело уште давно пред тоа време, ама само за метеорското железо. А како тоа повеќето е познато, 
метеорскиот камен се состои воглавно од железо или никел. Тоа било ретко, и се употребувало 
обично за накит или за маѓија. А кога луѓето еднаш ја научиле вештината на топење, веќе повеќе не 
било никакво нарочито чудо кога се дошло и до железо. Тоа се топело на оган од јаглен, а се 
изработувало со загревање и ковање. Прво се употребувало за поситни ствари, додека постепената 
револуција не почнала од него да се прави, покрај другите потреби, и оружје. Се тоа ипак не 
допринело да се измени општиот карактер на човечката околина. Скоро ист оној секојдневен живот 
што средените наолитќани го воделе пред 10.000 години, се водело на почетокот на осумнаесеттиот 
век селаните по зафрлените краишта на Европа“. 
Стр. 44: „Има завојувања...Европските неолитци биле бели луѓе претци на денешниот свет во 
Европа...Ама, од нивното доба однапред нема повеќе никаква вистински прекин во припитомувањето, 
сè додека не допреме до добата на јагленот, пареата и до парните машини што се појавиле во 
осумнаесеттиот век“. 
Да не се изуми Македонците имале парна машина во старата ера (Херон)...Па имало и македонска 
династија, македонска ренесанса која станала италијанска со која почнала Европа да се цивилизира, 
но до денес се уште не доволно!  
Следи Европјаните имале само Источносредоземноморско потекло, потврдено и со домашните 
животни, крвната група А, традиции и се друго. Меѓутоа, тие во 18 век останале како Балканците 
пред 10.000 години- без нужници, вилушки, лајци и паници, само со разлика, Балканците до денес не 
се уште канибалисти. 
Дали Европјаните и денес се такви ? ДА- тие до денес ништат се македонско: оспоруваат се 
македонско, македонската држава и нејзината државност само со својот македонски народ, 
македонски јазик како прајазик на белата раса која за време на леденото доба со траење од 0,5- 1,0 
милион години опстојувала во Левантот- доказ дека тој не бил под морска вода била јагулата, која до 
денес не се мрести во Средоземно Море туку само во Саргашко Море. 
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Со тоа што Европјаните со нивните чеда во САД и нивната НАТО со хазерските бандити ништат се 
македонско, проклети да сте сите наведени! Па вие сте само едно- БАНДИТИШТА! 

Zoran Boev Сега не се дивјаци, сега се расипани до коска.!! 

Д-р Пе тар Поповс ки Iskreni cestitki, moj drag d-r Ivanovski za Tvoite izvonredni istrazuvacki potfati. Zalam sto ne si 
AKADEMIK, bidejki vo taa institucija nema mesto za Makedonci po rod.. Taa e celosno otugjena od zadacata za koja e formirana 
- da ja otkriva vistinata za istorijata na Makedonija i makedonskiot narod. Site dosegashni vlasti go toleriraat toj fakt, a nie sme 
nemokni da ja ispravime "kriva Drina"..!?: 

Zlatko Kuzmanoski Па и последното избрано раководство на Академијата не е Македонско. (знам дека “македонско“ се 
пишува со мала почетна буква 

Marko Stojanov Профресоре, може да се формира и еден пандан на Македонска академија, во добар смисол на изразот, 
бидејќи гледам дема има голем број на истражувачи за македонската вистина. Тоа институционално би покрило голем 
дел од интересните теми за историјата, археологијата итн. 

СОРАБОТКА МЕЃУ ПРАВОСЛАВИЕТО И ВАТИКАН САМО НА РАМНОПРАВНА ОСНОВА 
Со милениуми во старата ера се верувало во Кришна на Ведите во Индија, истоветно со Хорус во 
Египет. На Балканот се почитувал Хора. Бидејќи бил потребен обединител, а таков бил Александар 
Македонски, како и без ропство на масите што се изучувало во стоицизмот во Александрија, на 
Александријскиот Птоломејов јазик коине (тн.статогрчки) бил напишан Новиот Завет. Токму тој коине 
го познавал Апостол Павле, но не службениот јонски јазик на Атина. Следи Богородица да биде 
заблудената Македонка, како што таа е претставена во македонските цркви, во Охрид..., но не во 
Палестина обожованата разголена Семирамида- Вавилонската курва, види и Херодот. Бидејќи 
Александар Македонски бил почитуван, стоицизмот земал голем замав како и обожувањето на 
Митра, на македонските Склавини не им било тешко да ги прифатат овие новотарии (обединител, 
без ропство, Сонцето) со својот Хора, кој бил едно исто со Кришна=Хорус. Бидејќи меѓу Исус и Хорус 
имало 137 сличности, а со Кришна повеќе стотини, македонските Склавини=тн.Словени не им било 
тешко да го прифатат христијанството, своето старо верување во својот склавински Хора. Ова било 
повод до денес Православните во своето верување да обожуваат мноштво поединости од своето 
повеќебожество, со што тоа се одликува од католицизмот во Рим, со Готите Ватикан=вати кан. Па 
нив Ватикан не ги прифаќа и до денес се бори против нив.  
Бидејќи во Рим повеќе немало цар, папата бил под царот од Цариград. Не случајно, Јустинијан Први 
за ушите ги тргал папите, ако тие не би биле послушни... Во последните векови се говори за папизам 
и цезаризам, божем имало таква расправа, што не е точно. Со Готите Петровата црква на Рим 
(Ватикан) повеќе не била канонска- таква била само Павловата црква, Јустинијана Прва- Охридска 
архиепископија. Јустинијан на насилнички начин ја воздигнува во патријаршија Цариградската црква. 
Бидејќи таа не била апостолска, Рим никогаш неа не ја ни признавал, иако Римската црква била само 
под Јустинијан.  
Со тоа што католичката црква била ништожна, таа врши пуч врз Меровингите, претходници на 
Франките, со потекло од Балканот (Фредегар 7 век). Така таа се спасила од пропаст- црквата се 
проширила кај Рајна... Следи во 750 година во Ватикан се прави фалсификат за примат на папата 
врз православието, и тоа во име на Константин Велики, божем тоа било негово дело, иако со Готите 
со Ватикан веќе се завршило и со таа црква управувал Јустинијан. Под него бил не само папата, дури 
и цариградскиот патријарх. Со Франките Ватикан станува помоќен. Ова било поврзано и со 
непрекинатите борби на Цариград со Персијците и Исламот, со кое царството било истоштено. До 
денес папите со лаги говорат за приматот, и од него не се откажуваат. Па кога некоја црква се служи 
со лаги, таа никако не можи и не смее да биде црква... 
Ваквата слабост Ватикан ја искористува и се меша во црковните работи кај Цар Самуил- папата иако 
ненадлежен тој Самуил го прогласува за крал со архиепископија и за цар со патријаршија. За време 
на крстоносните војни Печката црква се отцепува од Охридската црква, и Душан папата го прогласил 
за крал со архиепископија и за цар со патријаршија. Бидејќи Османите- султаните биле Комнени, 
Македонци, тие ја повратиле Печката црква кај мајката Охридска архиепископија. Пак, бугарскиот цар 
бил изигран: Цариград него го признал за цар со Бугарска црква, чиј поглавар не било под бугарскиот 
цар или цариградскиот цар, туку само под цариградскиот патријарх. Всушност, Цариград бугарското 
не го признал. 
Во 1071 година Ватикан во сојуз со Исламот го напаѓа Православното Царство. Крстносните војни 
биле 100% антихристијански и само 100% арамиски...Источното Царство станало лесен плен на 
Османите, чиј ислам навлегол од Персија во македонска Селеукија, е=ј, до Селџукија со своите 
Селџуци. Последен останал Цариград, освоен од Мехмед Втори, кој сам признал дека тој бил Комнен 
(Р.Ланге). Бидејќи Русија била православна, таа го проколнала унијатскиот Цариград, кој бил под 
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папата и затоа таа него и не го бранела. И денес Цариград е само унијатски, непријател на 
Православните со Македонката Богородица , а не католичката Семирамида од време на 
ренесансата. 
Со тоа што Руската црква е наследник на Павловата црква, Јустинијана Прва и Охридскате 
архиепископија, чиј патријарх не бил убиен по заповед на папата- бил само убиен рускиот цар, таа 
мора да ја возобнови Охридската архиепископија, која треба да биде обединител на православните 
со македонскиот црковнословенски јазик од кој произлегол рускиот падежен јазик, што важи и за 
српскиот. Па токму за обединувањето на православните одлучуваат само Русите и Србите- нивното 
одлучувачко решение е да се откажат од своите службени јазици, а да го повратат 
црковнословенскиот, и место да има два посебни руски и српски народ ќе има само еден. Ова ќе 
биде зачеток да се оствари она што го зачнал Јан Колар (1824) дека Словените се еден народ, чие 
обединување ќе продолжи и за католиците..., што го спречил кој друг, ако не само Ватикан, виновен 
за крвавите војни во СФРЈ на еден те ист народ само верски поделен (Срби=православни, 
Хрвати=католици и Босанци-муслимани). Тој се бори да ги истреби одвратните православни, чија 
борба продолжува и Русија да ја нема. 
Од изложеното следи заклучок, само соработка на рамноправна основа со Ватикан, никако 
обединител на христијанството под закрила на Ватикан, до денес презакрварен, со своите масони, 
езуити, со кои почнало и разбивање на Руските од внатре- види прилог што денес (31.03.2016) го 
прочитав на ФБ- страниците:  
“Svi izlagači i okupljeni na Okruglom stolu bili su jednodušni u stavu: za Rusku Pravoslavnu Crkvu je 
neprihvatljiva jeres papizma i ekumenizma. Od arhijereja je neophodno tražiti stajanje u istini, priznavanje 
pogreški i poništavanje zajedničke deklaracije patrijarha Kirila i rimskog pape, proglašavanje ekumenizma 
za svejeres i odricanje od lažnih odluka Arhijerejskog sabora, održanog od 2.-3. februara 2016. godine, koji 
je priznao ekumenizam za normu hrišćanskog života”. 

РУСИТЕ ВО 18 ВЕК И СРБИТЕ ВО 19 ВЕК РАЗБИВАЧИТЕ НА ТН.СЛОВЕНСКО ТКИВО ВО 21 ВЕК 
САКАЛЕ ИЛИ НЕСАКАЛЕ НЕГО ЌЕ ГО ОБЕДИНАТ 
Жителите на Балканот, Подунавјето...Русија и Македонците во Египет биле еден те ист народ. Ова се 
потврдува и со наводот на рускиот лингвист Г.Гриневич, кој запишал, дека на наведените простори и 
Каменот од Розета во Египет имало едни те исти знаци со едни те исти значење- жителите на 
наведените простори биле и се само еден те ист пелазгиски=тн.словенски народ- според Јустин, 
Македонците биле Пелазги. Текстот на овој камен го одгонетнале само македонските автори и тоа со 
битолскиот говор од 21 век, со што се потврдува бригискиот (бриг= бриж= брж= брз= брс- Брсјак) 
говор имал непрекинат развиток од постледено доба како прајазик на белата раса.  
На наведените простори се говорело безпадежно, и како што денес се говори на македонски, со в-н-
т: пушкава-пушкана-пушката. Ова било во спротивност на падежниот црковнословенски јазик, кој бил 
наследник на Александријскиот Птоломејов јазик коине (тн.старогрчки), чиј прв речник и прва 
граматика биле составени само од 300-та г.п.н.е. и тоа само во Александрија.  
Токму тој црковнословенски јазик бил службен во православниот свет и во 18 век во Русија, чија 
Киевска Русија била наследник на Охридската архиепископија. И па што станало во Русија ? Имало 
судир меѓу традиционалистите и модернистите, чии претставници биле А.С.Шишков (традционалист) 
и Н.М. Карамазин (модернист). Победиле модернистите, и со службениот руски јазик најголем успех 
постигнал Александар Пушкин. Што направиле Русите ? Се откажале од црковнословенскиот јазик, а 
само од него создале нов падежен руски јазик, со што со него се раскинало тн.словенско ткиво со 
својот црковнословенски јазик. 
Наспроти Русите, кои го отстраниле црковнословенскиот јазик од 9 век, Македонците се залагале тој 
да остане црковен јазик, дури да се вклучи и мајчиниот говор. Марко Теодорович отпечатил буквар во 
Виена во 1792 во на македонски (говор од Разлог), кој бил прв на мајчин јазик. Следел Вук Караџиќ 
во 1814 година се населил во Виена, каде ја напишал првата српска граматика и речник, и успеал да 
ги заинтересира Ранке, Гете, браќата Грим...  
Па што направил тој ? Тој се откажал од мајчиниот безпадежен јазик со в-н-т и од 
црковнословенскиот јазик, и создал српски јазик, кој не бил народен туку само службен кој бил 
падежен како црковнословенскиот јазик. Дури тој неговиот јазик и го германизирал. Само така, во 19 
век имало покрај нов руски и нов српски јазик, двојно раскинување на тн.словенско ткиво. Што 
значело ова ? Само двоен злостор- прв со рускиот, а втор со српскиот јазик, разединувачи на се 
тн.словенско. 
Се ова било во спротивност на Германците, кои се обединиле со германскиот јазик на Србинот 
Лутер, а Германците ги обединал Србинот Бизмарк. Што ова говори ? Кога Германците се 
обединувале, берлинско- виенската школа ги завеле Русите и Србите тие меѓусебно да се поделат, 
тие другите тн.словенски народи да ги одродуваат со нивните нови и вештачки јазици, разурнувачки 
врз тн.словенско ткиво. 
Бидејќи за обединување никогаш не е касно, Русите и Србите сакале или не а за добробит на цело 
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тн.словенско ткиво тие ќе мора да се откажат од нивните вештачки јазици, непознати во историјата, и 
да го повратат јазикот на Македонецот Константин (Кирил) Фолозоф од 9 век, на чиј јазик неговиот 
брат Методиј ја имал преведено Библијата, со која Франките (Германците) ги устоличувале своите 
кралеви во Ремс. 
Следи она што го започнал Јан Колар (1924), дека Словените се еден народ кој треба да се обедини, 
треба да продолжи се додека неговата идеја и не се оствари. А дали таа ќе се оствари одлучуваат 
само Русите и Србите, кои ќе мора да се откажат од своите јазици, раскинувачи на „братството и 
единството“ на сите еднојазични тн.словенски браќа. 

Kando Kandov Феноменална идеја! Но тоа е само за фазата покајание. Во фазата на возобнова би можело да се тргне 
по следниот пат: 1) Отфрлање на сите новововедени букви во руската, српската, бугарската и македонската азбуки.2) 
Утврдување на азбучниот минимум, заеднички за писмените норми во изброените православни словенски јазици, т.е. - 
иста азбука за сите! 3)Воведување и придржување кон етимолошките (коренските) принципи во лексиката и правописот. А 
тоа значи: еднакво запишан збор во сите овие јазици со карактеристични звучни нијанси во правоговорот на секој јазик 
одделно. Специфичната синтакса за секој од изброените јазици ќе биде оној минимум, според кој ќе се почитува 
националната специфичност. Ова последното е отстапка за закоравените националисти, кои се тајно поткрепувани од 
католико и протестантскиот свет. Поздрав до авторот Р.Ивановски. 

НОВА КНИГА: ЛЕВАНТСКАТА КРВНАТА ГРУПА А ПОСТАРА ОД ПЛАТОНОВАТА АТЛАНТИТА 
Кога немало контиененти, имало две генетско- географски подрачја. Истите опостоиле по нивното 
двоење, што важи и денес: Белци обрастени со влакна по телото и Темни необрастени. Исто се 
однесувало за животни на Белци со густи влакна (говеда, коњ) и на Темни со ретки влакна (слон, 
бивол, камила...). Истоветно било со растенијата: на просторите на Белците имало за земјоделско 
производство, што не важело за Темните. Ова било повод Белците да бидат сточари и земјоделци, а 
Темните ловци и рибари. Поради говедото и свињата од Источниот Средоземен Базен, до 4000 
г.п.н.е. Средоземно Море, денес само балкански, пред 25.000- 15.000 г.п.н.е. се создала крвната 
група А на Белци. Бидејќи Европјаните ја немаат крвната група 0 на домородци, што важело за 
Индијанците како ловци и рибари, Европјаните континентот го населиле со домашни животни од 
Балканот и тоа само по 4000 г. п.н.е. Преселбите биле по долината Вардар- Морава- Дунав, во 
Средна Европа, од неа на запад. Бидејќи Алпите и Пиринеите биле замрзнати, Иберискиот 
Полуостров бил населен само по 4000 г.п.н.е. Овој според растенијата и животните им припаѓал на 
просторите на северна Африка. Таа била со истата генетска основа на Америка. 
Островот Атлантида не можел да биде во Атланскиот Океан, и тоа на просторите меѓу Африка со 
Пиринејскиот Полуостров до Јужна Америка. Ова произлегувало поради тоа што наведените 
простори им припаѓале на Темните со свои животни и растенија. Дури за неа се говори, на неа имало 
слон, кој нема врска со Белците. Исто така, кај Гибралтар, меѓу Евро-Африка и Јужна Америка, кога 
тие би се сполиле, меѓу нив нема празенмеѓупростор. Бидејќи домашните животни и растенија во 
Европа се со потекло од источното Средоземје, Атлантида не можела да се најдува меѓу Европа и 
Северна Америка, туку само во источното Средоземје. 
За Атланида, во 2006 година, ја објавив првата книга „Атлантида- фалсификат на Солон и Платон“. 
Во неа се говори за потеклото на расите, леденото доба, Источен Средоземен Базен, потоп..., 
атландолози, атински фалсификати, историјата на Атлантида, Атлантида- мистерија итн. 
Следи втора книга, во 2015 година: „Атлантида- приказна за потопување на Левантот“. Во неа се 
говори за: климатски промени, потонувањето на Левантот, Подунавјето само продолжување на 
Левантот, потеклото на човекот, Крвни групи и исхраната, живот и преселување на белата раса, 
Источно Средоземје, јазикот и писмото на Средноземноморците, одродување на Европјаните од 
својот пелазгиски јазик, егејската измама за Атлантида, Атлантида- фалсификат на Солон и Платон, 
Атлантида- приказна за потопувањето на Левантот. 
Во третава книга за Атлантида во потполност ги наведувам делата на Платон (Тимај и Критија). Во 
неа се говори, што во Египет чул Солон (640- 560), а Платон (427-347) запишал. Во делото се говори 
за еден далечен период со свој неолитски развиток, пред повеќе од 11.500 години, кога веќе 
постоела левантската крвна група А само поради домашните животни (говедо и свиња). Ова 
објаснува, во Левантот се одгледувале домашни животни, држени во огромна густина, поради што 
имало зараза од чумата на говедото и грипот на свињата. Од нив произлегле маласипаница и грип- 
од тие во Америка изумреле околу 95% Индијанци со крвна група 0. 
Со крвната група А белата раса стигнала во Јапонија- Јапонците се со 38%. 
Докаде што стигнале Белците има градежи (пирамиди...), писменост и друго.. 

БИДЕЈЌИ БУГАРСКАТА ДРЖАВА НЕМАЛА БУГАРСКА ПАТРИЈАРШИЈА СО СВОЈ ПАТРИЈАРХ, 
БУГАРСКИОТ ЦАР И НЕГОВАТА ДРЖАВА НЕ БИЛЕ ПРИЗНАТИ.  
Источното Римско Царство (тн.Византија) имала цар и царска патријаршија со свој патриарх. 
Патриархот бил под царот- само царот патријархот како патријарх го назначувал и го разрешувал. 
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Токму само царот бил надележен во православиет. Во царскиот двор цареви биле од македонската 
династија. Па и затоа тие биле само Македонци, што никој и не го оспорил. Македонците во 
тн.византиска тема Македонија биле само едно: Македонци- никако инаку или со друго име. За 
Македонија и Македонци се говори не само во 9 век и потоа кога во Македонија повеќе немало 
Склавини=тн.Словени- Склавините биле само едно: само Повеќебожци со својот Хора, кој бил само 
Кришна во Индија и Хорус во Египет... Токму и затоа се до со 9 век имало само Склавини= 
Повеќебожци и Ромејци (Римјани)= Христијани. Па Еладците целиот 19 век биле само Ромејци.  
Бидејќи тн.Византија била во судир со Персија и исламот, царот не бил во состојба во исто време да 
се бори и против наездите на Татарите= Бугарите- нив ги владееле ханови. Татарскиот= бугарскиот 
хан сакал да биде цар равен на цариградскиот цар со своја патријаршија. Цариградскиот цар имал 
своја патријаршија од времето на Јустинијан. Таа не била создадена од апостол како што била 
црквата на Апостол Павле, Јустинијана Прва и Охридска архиепископија- таа била под царот додека 
тој столувал во Цариград. Ова било се до крстоносните војни, дело на католички Ватикан.  
Рускиот автор Г.Острогорски (1992), во „Историја на Византија“- Скопје, пиши: Во 864 г. бугарскиот 
кнез Борис го примил христијанството од Византија и го добил името на византискиот цар кој му 
кумувал. Грчкото свештенство веднаш започнало со покрстување и се организира бугарската црква. 
Борис- Михајло бил разочаран таа да стапи под управа на грчкото свештенство и да ја потчини на 
цариградската патријаршија. Тој сакал младата црква да стане самостојна со сопствен патријарх. 
Затоа тој се обратил на Рим и папата Никола I. Патријархот „и префрлил на римската црква за 
заблуди во прашањето на литургијата и на црковната дисциплина, а пред се ја побивал западната 
наука за происходението на Светиот дух од Оца и Сина (patra filioque). Во летото 867 г. на соборот 
под претседателство на царот е фрлена анатема на папата Никола I, римската наука за 
происходението на Светиот дух е осудена како еретичка“. 
Бидејќи цариградскиот цар на бугарската црква со нејзиниот поглавар не и дозволил таа да биде под 
татарскиот= бугарскиот цар, татарскиот= бугарскиот цар не бил признат. Од друга страна, што 
бугарската црква со својот поглавар била само под цариградскиот патријарх, кој бил само под 
цариградскиот цар, татарскиот= бугарскиот цар со неговата држава и црква ги поставил на најниско 
равниште. Всушност, ништо посебно бугарско немало. 
Состојбата се менала со крстоносните војни- оттогаш цариградски цар немало, патријархот го 
назначувал папата и Цариград постанал унијатски. Ова било повод, Русите Цариград како унијатски 
под Рим да го проколнат, и затоа тие него и не го бранеле. Пак, Бугари во 19 век биле само 
припадници на Бугарската егзархија, дело на султанот, кој го назначувал не само поглаварот на таа 
црква, туку со векови истото важело и за цариградскиот патријарх.  
Припадниците на Цариградската патријаршија како Грци ги нарекле само Франките (Германците), 
што започнало со Отон I- тој владеел со католичкиот свет. Франките барале Македонците да ги 
предадат просторите на Јужна Италија под владеење на Ватикан, што Македонците го одбиле. За 
тие православни простори во Јужна Италија во 1071 година се води војна- Македонците биле 
протерани... Таа војна за Македонците била двојна: Ватикан во сојуз на исламот го нападнал 
Источното Римско Царство, од Рим прогласено за Византија, поставајќи равенство на градот држава 
Рим со градот држава Визант, каде бил создаден Константинопол. Визант го освоил Мехмед II- тој 
самиот признал дека тој бил Комнен. Значи, Македонец. Муслиманите= Турците за симбол ја внеле 
божицата Хекате, српот, која имала врска со освојувањето на Визант од време на Филип 
Македонски... 
Бидејќи Македонците не изчезнале, а балканските православни народи се само црковни народи само 
од 19 век, никако порано, мора да се прекинат разговорите со сите за се македонско. За ова има 
надлежни- тие се сите оние кои на изборите народот им дал мандат. Па тие не се само неми 
посматрачи на македонската трагедија, а тие молчејќи во општинските собранија и Македонското 
собрание земаат високи пари, кои македонскиот народ со децении крваво ги плаќа. Секако, 
македонскиот народ чека и ќе дочека некогаш да се роди маж, кој ќе каже, јас сум Македонец, веќе е 
доста за се македонско да не понижувате и навредувате. 

Сто ј а нос ки Ѓор ѓи  Сто ј а н ос ки ... ЈАС БИ РЕКОЛ ДЕК ВО ЦАРСКИОТ ДВОР НА ВИЗАНТИЈА НЕ БИЛЕ ЦАРЕВИ 
ОД МАКЕДОНСКИ ДИНАСТИИ ТУКУ ТАКА НАРЕЧЕНИ МАКЕДОНЦИ КОИ НЕ БИЛЕ ПО РОД МАКЕДОНЦИ, АМИ 
ДОСЕЛЕНИЦИ(РИМЈАНИ)А НИВНИТЕ ДЕЦА САМО СЕ РОДИЛЕ ВО МАКЕДОНИА,А СО ТО НЕ СЕ СТАНВИТ 
МАКЕДОНЕЦ НИТ ПАК ОД ТАКОВ ЧЕ БИДИТ МАКЕДОНЕЦ ... 

Igor Dimitriev Почнувајќи од таа династија што го преместила царството во Визант (Визант е изграден и името е добиено 
од генерал на Александар Македонски) па се до предавниците и унијатите Палеолози (не се од Македонскиот род) 
владетелите се Македонци. 
Не се согласувам со Ристо околу поврзување на Јустинијан со верата и Македонија бидејќи тој е т.н. римјанин и 
Охридската архиепископија која била само една обична епархија за подоцна со помош на 8-те папи кои се насликани во 
св. Софија да добие на име ама не во православен контекст. 
Далеку и на повисоко Православно ниво од Охридската Архиепископија е денешната црква во општина Конче „Св. 
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Стефан“ која во минатото била манастир „Св. Константин и Елена“ за да денес владетелите со Македонија уништуват се 
Православно Македонско со промена на името на манастирот и фалсификувана историја за него на сметка на величење 
на т.н. Охридска Архиепископија која била само една обична влашка епархија со погледи кон Католицизмот и Рим и 
секако 8-те папи во св. Софија. 
Дали 9-от папа насликан ќе биде сегашниот Франциск останува одговор да ни даде Тодор Петров од СМК, кардиналот со 
брада и крадец на икони гг Стефан и т.н. Хорхе кои се папски поданици и одработуват за него. 

Risto Ivanovski Според Г.Острогорски Власите биле овчари. За Кавендиш- Линг поимот Власи бил поврзан со богот 
Велес. Бидејќи тој бил тн.словенски, се е јасно. Бидејќи Диносиј Халикарнишки, кој живеел во Рим во 1 век н.е. Римјаните 
говореле варварски и пелазгиски, значи, само тн.словенски, немало романизирање- латинскиот јазик бил службен, но 
никако народен. Власите се само одродени од тн.Словени од 1767 година по укинувањето на Охридската архиепископија. 
Не случајно Власите ги имаат сите брсјачки гласови, како и Вуковите гласови од 19 век. Ова говори, Власите се 100% 
тн.словенски изроди, ништо друго, и ништо инаку- се во Битола било само романско, а ништо влашко. Романија била 
100% тн.словенска, а таму беше во употреба црковно словенскиот јазик до нивното латинизирање само од 18 век, никако 
порано, што го пишат Вотсон и други автори. Значи, влашки народ никогаш немало, а нацијата е нова со француската 
револуција. Само расправата се разводнува. 

Igor Dimitriev Risto Ivanovski Прочитај си ја книгата на Никола Минов за Власите и нивното прашање, како тие навлегле 
во Македонија. Рожа нагласува дека „Власите себеси се нарекуваат Романи (Римјани)’’ што значи од веков непријатели 
на Македонскиот род слуги на Ватикан доказ е и денес што се случува со Македонија која е владеана од власи и мијаци. 
„Тој Влавот е по потекло Илир или сосема ретко Словен, по јазикот е Римјанин, по верата православен, а по културата, 
барем во градовите, Грк. Останатото, како неговото име, презиме, национално чувство, положба во државата, е сосема 
неодредено. Сè може да се промени. Главна карактеристика на Цинцарот е неодреденоста” 

Risto Ivanovski Имало Источно Римско Царство- жителите биле Римјани. За Власите сум напишал книга: 
„Власите=тн.Словени“ (2002)- она што пишат Власите, дека и Мијаците биле Власи, градежите во 
...Корча...Охрид...Крушево...биле влашки и се друго тоа е само произволност. Македонците во Пакистан не познаваат 
Словени, ниту Власи. Власите се само 100% одродени тн.Словени- и ништо друго. Се разводнува написот- тој нема врска 
со пастирите= овчарите, Власите, според тн.словенски бог Велес, Влас... 

Igor Dimitriev Имало источно римско царство исто како што сега папата ја ословува Русија со Москва како третиот Рим, 
што значи фалсификат до фалсификат од страна на Рим - Ватикан. За власите ти спомнав книга. 

Risto Ivanovski Топонимијата во Епир била словенска (Фасмер и други). До 1767 година нема ништо на влашки јазик... 

БИДЕЈЌИ ВО ИЛИЈАДА НЕМАЛО ИМЕ ВАРВАРИ, НИКОГАШ НЕМАЛО НЕКАКВИ ХЕЛЕНСКИ И 
ВАРВАРСКИ НАРОДИ 
Херодот, Тукидид и Платон говорат за варварски и пелазгиски јазик, на кој се говорел во Елада. 
Дионисиј Халикарнишки, кој во Рим живеел во 1 век новата ера, запишал, Римјаните говореле 
варварски и пелазгиски јазик. Јустин вели, Македонците биле еден пелазгиски народ. Пак, коине 
(тн.старогрчки) бил само Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв речник биле 
составени само во 300- та г.п.н.е., и тоа само во Александрија. Следи сите дела преведени и пишани 
на коине биле само по таа 300- та г.п.н.е.- Илијада на коине била преведена во 3 век п.н.е. Латински 
јазик бил дело на Греикот (Гркот) Лив Андроник во 240 г.п.н.е.- коине и латински не биле народни 
јазици. Коине во 19 век бил реформиран, и бил создаден прв еладски јазик, признат од Царигрдската 
патриаршија само во 1868 година- само оттогаш еладски народ со свој јазик. 
Тукидид, под 2, 3 и 4 пиши: „...Тројанска војна Елада...Хелен, син на Деукалион...Омер. Тој живеел 
многу покасно од Тројанската војна...Омир него споменува и името варвари...“. 
Брсјаците не го изговоруваат првото х (ајдук, армоника, ајвар...) до Омер. Името варвари е со мало в, 
наспроти Хелени=Елени со големо прво слово. Ова говори, двете имиња немаат истоветност за 
некаков народ- варвари бил опш поим, а Хелен митолошки, како што бил Македон. Еве ги доказите 
дека поимот варвари бил само општ поим. Херодот за варври говори за Персијците; Хелените во 
Јонија биле варвари; Македонците биле варвари...Демостен за Филип Македонски говори 
варваринот. Па се заклучува, варвари биле Персијците, Македонците и Хелените. Ако кон ова се 
поврзе, името на Персијците според Перс до Персеј, кој бил митолошки, името варвари и Хелени не 
означувале било каков етнички народ со посебен јазик.  
Кон ова да се надоврзе, што напишал рускиот автор Г.Гриневич: исти знаци со исто значење се 
најдувале во Русија, Подунавјето, Балканот и на Каменот Розета во Египет од времето на 
Птоломејците. Него го одгонетнале македонските автори со битолски говор од 21 век. Се заклучува, 
Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист пелазгиски народ со 
еден те ист пелазгиски јазик, кој бил варварски. 
Тоа што тн.словенски јазик до денес се одродува, и македонскиот род се доистребува, ништо не е 
случајно- па мора се да се истреби од јазикот на Хомер и Платон, кој бил само пелазгиски= 
тн.словенски, јазик на белата раса која стигнала во Јапонија со својата крвна група А 38% (има 
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прилив на генот за 40%), градежи (пирамиди), писмо... до островот Окинава, остатоци на потонат 
град на белата раса. 

ФРЕНСХАЈМ ВО 17 ВЕК ПРАВИ ТРИ ГОЛЕМИ ФАЛСИФИКАТИ ЗА ЕВРЕИТЕ, ГЕРМАНИТЕ И 
ЈАЗИКОТ КОИНЕ (СТАРОГРЧКИ)- КОИНЕ НЕМАЛО СЕ ДО 300- ТА Г.П.Н.Е. И ТОЈ БИЛ САМО 
АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК 
Од книгата за Александар на Квинт Куртиј Руф недостасувале првите две книги. Па следи како „прво 
издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година во Страсбург а уште едно такво 
издание се печати во 1670 година...“. Тој во тие две негови книги направил три големи фалсификати:  
1) I-12: „Бидејќи не го нападнал кралот Сирм, Александар го свртел нападот кон Гетите... 
Потоа...Исто така и Германите, кои се населени од изворот на Дунав до Јадранското Море, и тие 
испратиле пратеници, зашто Дунав изворал во Германија и тие самите на мајчиниот јазик го 
нарекувале Данубиј...“. Пак, Александар Македонски познавал само Келти. Бидејќи коњот на Келтите 
бил само балкански, тие биле само со балканско потекло- чартер летовите започнале само од 20 век 
н.е. Херодот, под I-125, пиши: „Кога Кир...Други Персијци се овие: Пантијалци, Дерусијајци и 
Германијци...“. Да не се изуми Герман бил тн.словенски бог, со масовна употреба пред и за време на 
Јустинијан кога за прв пат се појавиле Склавините= тн.Словени- склавина=област. Дури во Сирија 
имало Германикеа.  
2) II- 11: „Спротивно на ова, принцовите на Сирија, кои поради жестоките и чести несогласија со 
Јудеите го следеле Александар, и со казнувањето на непријателите...“. Херодот, Тукидид и 
Александар Македонски не познавале живисуштества исправени на две нозе Евреи затоашто за да 
има Евреи почнало да се учи само од 444 г.п.н.е. во Ерусалим (Ездра)- Евреите биле познати само 
во Александрија. Александријските Евреи биле Хелени. Еврејството продрело на Кавказ, со своите 
Хазери, чии монголски генотипови ја владеат Британија и САД, кои до денес се борат да ги истребат 
чедата на Хомер и Платон тн.Словени, чиј јазик останал само пелазгиски. Ваквите ништожници со 
векови се борат да ја уништат домовината (татковината и мајковината ) Македонија на обединителот 
Александар Македонски. До кога ќе страдаат Македонците ? Се додека има Роклфелерови, 
Ротшилди и нивни измеќари (Сорос..), кои создаваат исламска Велика Албанија и циганска Елада со 
Циганите од 14- 15 век населени на Пелопонез со својот индијски музички инструмент бузуки, како и 
Кавказците монголски типови колонизирани во Елада од 1923 година во окупираната Македонија, кои 
говореле само турски јазик. Па тој бил монголски, како што е и шкиптарскиот јазик- со него Тито ги 
обединал Гегите (Черкезите, Татарите...). 
3) II-12: „Откако...Памфилиското Море...Оттаму кралот заминал кај Судетите што се населени околу 
реката Мелана. И овие се по родод Ајолида, но зборувале варварски јазик, зашто се беа одвикнале 
од грчкиот, не поради долготрајноста на времето како што обично се случува туку затоа што нивните 
претци, кога стигнале во овие краишта, одеднаш го заборавиле мајчиниот јазик, а памтеле како звучи 
новиот, пред тоа неслушнат јазик...“. Да се заборави мајчиниот и во истиот миг да се прифати новиот 
јазик, „пред тоа неслушнат јазик“, е најголема дрскост со тешки последици се до денес, и тоа во 
полза на еладските ниски Цигани, со темен тен итн. 
Дали постоел тој нов јазик коине се читаат сите дела, пишани за Александар Македонски. Ниеден 
антички автор коине не го наведува дека тој постоел за време на Александар Македонски. Квинт 
Куртиј Руф не бил антички автор: „...Сочувани се повеќе манускрипти од неговото дело, но ниеден не 
е постар од 9 век...“; „Првото печатено издание на ракописот на Куртиј излегува во Венеција 1470 
година, а две години подоцна 1472 година во Рим излегува второто издание...“. Па дека коине 
постоел наведува само Френсхајм во 17 век, кој масовно ја фалсификувал книгата на Квинт Куртиј 
Руф. Не само што Френсхајм создал далекусежни последици поради кои до денес се истребува 
тн.словенски јазик, туку се уништува нашиот македонски род од нации кои се појавиле само со 
Француската револуција, на што мора да му се стави крај- секој кој е добронамерен добро е дојден, а 
сите кои се во стилот на горе наведените да се прогласат непожелни... 
Бидејќи за секој јазик се составува речник и граматика, а за коине биле составени само во 
Александрија, и тоа само 300-та г.п.н.е., и сите дела на коине се преведени и пишани само по 300- та 
година п.н.е., вклучувајќи Илијада, книгата на Херодот, Тукудид, Платон, Александар Македонски, 
Еладците говореле само на наш тн.словенски јазик, кој со милениуми се истребува од Рим и неговите 
наследници- Европа и САД со своите крвопијци Роклфелерови, Ротшилди итн. Со тоа што јидиш 
јазикот бил само со тн.словенска основа, а тој бил во употреба во ...Полска... Германија..., се 
потврдува, денес има неодродени Европјани тн.Словени и одродени Европјани тн.Несловени. Време 
е грешниците на Европа и САД да си ги зауздат своите крволочни изливи врз овој напатен 
македонски народ и неговиот пелазгиски= тн.словенски јазик кој бил однесен со нашето дативно у во 
Индија (Меру, Ману, Зебу...), Кина (Бату- кан...) и во Јапонија (Аину + в = к + л = Влакину)- Белците 
биле влакнести наспроти темните раси со потекло од пред да има континенти. До каде стигнале 
Белците има градежи (пирамиди..), писмо итн. 
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Vangel Colakov Наместо стеро грчки треба да стои елински. (Оваа личност чести се јавува за старо грчки, Р.И.) 

Risto Ivanovski Само така наречен грчки, а хеленски=хеленски. 

ИЛЈАДА БИЛА ДЕЛО НА РЕДАКЦИСКИОТ ОДБОР НА ПИЗИСТРАТ (6 ВЕК П.Н.Е.) 
Херодот, под II-23, пиши: „А оној што кажал за Океанот, вплеткувајќи се во нејасни приказни, не дава 
можност човек да го побива. Јас барем не знам за некаква река Океан и мислам дека Хомер или 
некој од постарите поети си го исмислиле тоа име и го внел во песните“. Следи за Херодот има 
нејаснотии, што Хомер пишел, што само по себе може да се заклучи дека Илијада било само дело 
склепано за потребите на Атина, која би имала слични дела како оние на Египќаните и 
Месопотамците. За доказ е што во Гилгамешовиот еп имало бокал за вино, а во Илијада коњ- се 
друго останало се исто како во Гилгамешовиот еп. 
„53. За тоа од каде потекнува...Мислам дека Хесиод и Хомер се постари од мене четиристотини 
години, не повеќе. А тие се тие кои на Хелените им го направиле родословието на боговите, им дале 
имиња, им ги расподелиле почестите и вештините и ги опишале нивните ликови...“. Да не се знае 
кога живееле Хесиод и Хомер, не е случајно- се било поврзано со Пизистрат (6 век п.н.е.), кој го 
задолжил својот Редакциски одбор, тој да склепа дело, што и се случило. Делото било од три 
простори: со магаре и шафран од просторите на Египет се до со Месопотамија, коњ и говедо во 
Европа (Бригија), каде имало Езеро (тоа останало како Битолско Блато до 1963 година) со јагула и 
висока планина (Баба- [Бабилон=баб ил он] со Пелистер), меѓу Шемница=Шеменс=Семенс и Црна 
Река (Еригон=Скамендер- таа каменот го дери)... и Јадранските Острови.  
„116. Свештениците раскажуваат дека такво било доаѓањето на Елена кај Протеј. Јас мислам дека 
Хомер ја знаел таа приказна, но веројатно за епопејата не му била погодна како другата, онаа со која 
се послужил, и затоа ја изоставил, макар што покажува дека и неа ја знаел. Тоа станува јасно од она 
место во ‘Илијадата’ (и никаде на друго место не се навраќа на тоа) каде пее за талкањето на 
Александар, кога, одведувајќи ја Елена, фрлан таму-ваму од брановите, се нашол и во друга земја, а 
втасал и во Сидон, во Фојникија...Од тие стихови е јасно дека Хомер знаел дека Александар заталкал 
во Египет. Имено, Сирија се граничи со Египет, а Фојничаните, чијшто е Сидон, живеат во Сирија“. Па 
Илијада била само дело од туѓи простори, кои немале ништо заедничко со Атина- и атинскиот Буф на 
парата бил само месопотамска Семирамида итн. 
„117. Од овие стихови и од ова место не малку, туку јасно излегува дека епот ‘Киприи’ не е од 
Хомера, туку од некој друг поет. Во ‘Киприте’ се кажува дека Александар, кога ја водел Елена, за три 
дена втасал од Спарта во Илиј со поволен ветар и мирно море. Во ‘Илијада’, пак, се вели дека 
Александар со Елена бил фрлан по морето. Туку, нека си останат со здравје и Хомер и ‘Киприите’ “. 
Херодот бил во право: „нека си останат со здравје и Хомер и ‘Киприите’ “. 
IV- 32: „За Хиперборејците не кажуваат ништо ниту Скитите ниту некои други што живеат на тие 
простори...Но Хесиот има кажано за Хиперборејците, а и Хомер во ‘Епигоните’, ако таа песна 
навистина ја испеал Хомер“. 
Секако, „Илијада“ ако „навистина ја испеал Хомер“, кој бил слепец, а според авторите кај Словените 
слепците пееле. Следи делото било пишано на варварски= пелазгиски јазик. Пасоф (1815) вели, 
Илијада била пишана на словенски јазик. Пак, според Чулкас (1907), Славо- Македонците од Лерин 
говореле Ран- Хомеров јазик итн. 

Loran Postolovski Vo antikata postoelo niz aftori koi pisuvale deka Ilijadata bila fabricirana. Vi preporacuvam da procitete od 
aftorot Dio Chrisostom. 

ВАСИЛ II МАКЕДОНСКИ БИЛ САМО ОКТОНОС- ОД ОКТО ОКОТО ОКОВАДАЧ= ОКООКАТУВАЧ И 
ОСЛЕПУВАЧ СО ВОДОЧА И СЛЕПЧЕ, НИКАКО УБИЕЦ 
Херодот, VIII-116, пиши: „Таму кралот на Бисалтите и на Крестонија, Трачанец, извршил страшно 
злосторство. Тој изјавил дека самиот тој доброволно нема да му стане роб на Ксеркса, па се 
повлекол во повисоките делови на Родопската Планина, а и на синовите им забранил да тргнат на 
поход против Хелада. А тие, од непослушност кон татка си или просто ги обзела желба да војуваат, 
се приклучиле кон војската на Персиецот. Кога сите се вратиле живи и здрави, а биле шестмина, 
татко им поради тоа им ги извадил очите. Така тие биле казнети“. (Хелада - х = Елада, Р.И.) 
Бидејќи тие „биле шестмина, татко им поради тоа им ги извадил очите“, Херодот пиши само дека 
таткото на шестмината им ги извадил очите, но никако тој нив да ги убил. Па на ниеден јазик во 
светот, вадењето на очите не означувало убиец. Да не се изуми, Василиј I Македонски, на водачот на 
претходниците на богомилите во Ерменија, со копја отсечената глава му ја погодил и продупчил, кој 
бил само неверник или само предавник, како што таткото на своите синови очите им ги извадил. Исто 
се случило и со Васил II Македонски, чие семејство таткому на Самуил го поставило за намесник. 
Самуил бил со богомилите. Па Василиј II Македонски само како казна на Самуиловите војници им ги 
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извадил очите. Токму и затоа тој бил само Октонос=октон (=окт он) ос, од окто окото, окати, и тоа 
само истогласно без додавки...Ромејците на Русите како на неверници им ги ваделе очите. Па за нив 
никој не напишал, дека тие биле убијци. Дури царицата Ирена го ослепила својот син Константин, кој 
сакал тајно да се ожени со ќерката на Карло Велики за да се обедини царството... Бидејќи на ниеден 
лудак не му текнало дека Ирена била убиец на својот син, октонос значи на денешен македонски 
јазик само окто- окото, окати, ништо друго и ништо инаку.  
Следи со в-н-т оково- оконо- окото= окто, а и м + Ирена = Мирена; м + ир + ка = Мирка. На кој 
народен јазик говореле Ромејците ? Нивните цареви биле Василеус. Бидејќи у=в се доаѓа до 
Василевс + ки (завршница) = Василевски. Женски род завршувал само на нашиот јазик со а: Ана 
Комнена, Теодора, Ирена... А царицата ? Василиса= Василица. Што ова се говори ? Ромејците биле 
само наш пелазгиски= тн.словенски народ, кој говорел Хомеров јазик (германски лингвист Пасоф, 
1815, еладски лингвист Чулкас, 1907...). Нивни службен јазик бил само коине (тн.статрогрчки)- тој бил 
само Александрискиот Птоломејов јазик. Бидејќи коине го познавал Апостол Павле, но не службениот 
јонски јазик на Атина, тој им бил христијански јазик на Ромејците, што опстоил и во Цариградската 
патријаршија во 19 век. Од коине со реформа бил создаден нов еладски јазик, службен само од 1868 
година- оттогаш имало еладски народ со свој службен јазик, а народен останал само нашиот 
пелазгиски= тн.словенски јазик (Фалмерајер и други). Па што биле Еладците ? Само одродени 
Пелазги= тн.Словени- само наши 100% изроди со цигански музички инструмен бузуки од 14- 15 век- 
тогаш на Пелопонес биле населени ниски и темнотени Индијци. Бидејќи ваква била состојбата, време 
е да не изигруваме лудаци на сопствена штета, и итно да се каже доста беше разговарање за се 
македонско, со мноштво македонски говори, сите со свој развиток од постледено доба. 

Бобан Јеленковић Gupci ! 

Zlatko Kuzmanoski Вадење на очите било казна (или предварително онеспособување на конкуренцијата) за блиските по 
род, и блиските по ранг. Никој не сакал да ги сквернави своите раце со крвта на блиските па затоа само ги ослепувале. 
Со тој чин византиските властодршци само потврдиле дека биле од исти род и ранг со Македонските војници на Самоил. 
А Василие II прекарот го добил многу подоцна поради една кампања против ВИСТИНСКИТЕ Вулгари од пределите на 
североисточно Црноморие. Не може да биде “Вулгароубиец“ а тоа да се однесува за Македонските војници од Самоил од 
проста причина што тој не ги убил нив, туку само ги ослепил (а покрај тоа тој на Беласица не бил ни присутен). 

КУТРИТЕ ЕЛАДЦИ ТЕМНОТЕНИ И НИСКИ ПО РАСТ ЦИГАНИ ОД 14- 15 ВЕК СО ИНДИСКИОТ 
МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ ГИ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ СО ПОСТЛЕДЕН ЈАЗИК И 
СВОИ НАЈСТАРИ ТРАДИЦИИ... 
Свињарство одамна ја има изиграно историјата на Елада, затоашто со свињата се потврдува, во 
Елада имало медитеранска свиња, која била мешавина на индиската свиња со европската свиња. 
Како што индиската свиња била ситна, ситни биле и Индијците со темен тен, наспроти европската 
свиња крупна. Крупни биле Белците, кои се селеле со говедо, наспроти Индијците со бивол кој 
доспеал во Елада итн. 
Белците во Елада имале мноштво музички инструменти. Такви биле китарата (к=г), лирата... Меѓутоа, 
тие никогаш го немале индискиот музички инструмент, со кого до денес се гордеат Еладците 
темнотени и ниски по раст Цигани од 14- 15 век со индискиот музички инструмент бузуки.  
Х.Џ. Велс, Историја на светот, 1929, пиши: „Овие последни монголски походи, движења на 14 век, чие 
средиште бил Темерлан, оставиле зад себе необични последици, мада без икакви нарочити 
значења. Во Европа се појавиле поедини групи на некој народ, кој избегал од истокот, а тоа биле 
Циганите. На крајот на четиринаесетиот и почетокот на петнаесеттиот век се појавиле прво во Грција 
(Елада, Р.И.)...“. Во Малата енциклопедија на Просвета стои: „...Живееле во покраината Кхорсан 
покрај Авганистан, управувал Газни...во јужна Грција. Во тој крај, особено на 
Пелопонез...проведувајќи 2- 3 века. За ова сведочат големиот број на рушевини на нивните населби 
наречени Јивтокастро...“. 

ЕВРОПЈАНИТЕ СО САД-ЏАНИТЕ БИЛЕ И СЕ ПОТВРДЕНИ ЗЛОСТОРНИЦИ 
На Балканот живеел само еден народ, кој имал мноштво пелазгиски= тн.словенски говори. Во 19 век 
била создадена вештачката и нова држава Елада, која историски секогаш била само под Македонија, 
а никогаш обратно. Европјаните со своето чаробно стапче извршиле најголем фалсификат, само 
најмоќните Македонци ги задесила космичка катастрофа, и само тие за миг изчезнале. Само тие 
најглавното го заборавиле, Македонците дошле и во Тибет каде има македонски села... Па дури 
Скотите имаат македонски ритам 7/8, гајда само со кожа од балканска овца... Тие носат македонски 
фустанчина како што било во Пелагонија, во која не се носеле пантолони се до со 20 век... 
Гајдаџиите и тапанџиите биле наредени како македонската фаланга на Александар Македонски, кој 
го слават Македонците и Скотите со својот Единбург= един бург (р=л)...Па ништо немало европско, 
се било само балканско, од со Балканот, кој доживеал висока цивилизација, а Европјаните во 18 век 
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биле дивјаци... 
Што направиле потврдените злосторници- Европјаните и САД-џаните ? Тие дозволиле кутрите 
Еладци, само одродени тн.Словени, да ги оспоруваат Македонците со постледен јазик, свои 
традиции најбогати со везови, игри и песни... Не само тоа, тие извршиле најголем геноцит во 
историјата на човештвото, истребувајќи ги античките= етничките Македонци од егејскиот дел на 
Македонија по окупацијата од 1913 година, која трае се до денес, само дело на злосторничките 
Европјани и САД-чани, а за таквиот злостор Елада се до денес не е казнета, ниту таа има платени за 
сите злостори извршени без прекин од 1913 година. Европјаните и САД-џаните не само што по 
Втората светска војна Македонците со нaпалм= нaпалам (горам) ги бомбардирале и гореле, до денес 
Македонците се во национално ропство на својата македонска земја, која од 1923 година им е 
предена само на Кавказци, монголски типови, кои говореле само турски, а биле само православни. 
Тие до денес слободна и самостојна Р.Македонија во Европа и НАТО не ја примаат...  
Тие создаваат Велика Албанија со Монголи- само исламска. Монголите биле колонизирани во 19 век 
меѓу Врање и Шар Планина, потврдено и со повеќе биолошки методи. Тие со својата НАТО врз 
Р.Македонија вршат агресијата во 2001 година. И само така само Македонците во светот немаат 
своја национална држава, која ја делат со Албанци со 90% Геги (Черкези и Татари) со монголски 
одлики итн. Овие со векови Православните ги колат, дерат, протеруваат, плачкат... Европјаните и 
САД- чаните од 19 век се виновни што во Елада се врши најголем злостор врз пелазгиски (Хомеров, 
Платонов...) јазик, кој бил само тн.словенски, и тоа само со новиот еладски јазик само од 1868 
година- тој бил само реформиран коине (тн.старогрчки), кој бил Александријски Птоломејов јазик. 
Дури тие создале вештачка нова држава Шкиптарија во 1913 година, со први школи на шкиптарски 
јазик само од 1924 година, кој бил и монголски (Г.Мајер). Па тоа било повод Шкиптарите тешко да ги 
учат родовите на тн.словенски јазик, од кого тие се одродиле само од 1767 година. Со тој јазик на 
10% Шкиптари= Тоски ги обединале Гегите, за Велика Албанија во заедница на балканска Албанија 
со кавказка Албанија. Само заради православниот гасовод Р.Македонија страда-ла и ќе страда. 
Наспроти неа, од исламскиот гасовод балканска Албанија ќе има добивка и тоа од кавказката 
Албанија, од својот братски во се кавказки народ.  
На Кавказ биле Хазерите, кои го примиле младото еврејството- тоа било само од 444 г.п.н.е., а 
никако порано. Хазерите како монголски генотипови со крволочните семејства Роквелерови, 
Ротшилдови, Соросовци... секаде каде што одат туѓото богатство го плачкаат, народи со стари 
традиции уништуваат, а таква останавме уште само ние Македонците само во нашата македонска 
Р.Македонија, која ќе мора-ла да изчесне од крволочните ѕверови без човечко чуство. Па како тие ќе 
имаат човечко чуство, кога тие на возраст до 8 ден ги обрежуваат, старост до која се развиени само 
трите долни чакри, само за јадење, серење и дупење. Па токму библиското родословие било само 
машко, без жени, маж со маж, како спротивност со во Р.Македонија, брак меѓу маж и жена, никако 
маж со маж. И за ова Р.Македонија ќе мора да страда- македонскиот народ не бил педерски, гордост 
на Македонците со традиции од постледено доба.  
Еј, проклети да сте вие злосторници на Европа и САД, кои го срамат човечкиот лик кој го имаат- тој 
не смеел да биде ѕверски, како што тие се докажани и потврдени врз античките= етничките 
Македонци и нивниот тн.словенски род, кој до денес го истребуваат, и за тоа тие си се гордеат. За се 
секоја ви чест- човечки изроди... 

НОСИТЕЛИТЕ И УЧЕСНИЦИТЕ НА СОБИРИТЕ ДА ГИ ПЛАТАТ СИТЕ НАПРАВЕНИ ШТЕТИ ВРЗ 
ЛИЦАТА И ИМОТИТЕ 
Кога некој сака да организира и учествува во собирање, тој мора не само да го пријави 
организирањето на собирот, исто така со тоа никој не смее да биде повреден и ништо да не биде 
оштетено.  
Бидејќи носителите се организатори и учесници во повеќете собирања, при што имало повредени и 
оштетени државни и приватни имоти, мора да се води правна постапка, со која носителите и 
учесниците на собирањата ќе мораат во потполност да ги платат сите оштетувања извршени врз 
државни и приватни лица, државен и приватен имот, и ако ним тоа им е драго и мило, понатаму нека 
повредуваат лица и уништуваат имот, што 100% ќе мора да биде наплатено. 
Од друга страна, бидејќи со собирите се загрозува безбедноста на државата, на носителите и 
учеснците на собирите ќе мора да му се суди како извршители на дела кои се злосторнички врз 
народот и неговата држава- Р.Македонија. 
Од злосторничките дејствија никој не смее да биде ослободен- сите ќе мораат да бидат казнети. И 
ако ним им е мило и драго, тие нека ја повторат постапката, со која ќе мора повторно зголемено да се 
казни извршителот на кривичното дело итн. 

Igor Dimitriev Па тогаш која е логиката да се протестира? 
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Risto Ivanovski Протестирањето е само за несогласувањата, а не уништување... 

Igor Dimitriev Да ама мора да има некаква реакција од протестантите, лошо е што вршат рушење, најдобро би било да се 
истурат врз лицата кои го предизвикале протестот. 

Бедем Радовиш Ne moze na ovakvi huligani da e alternativa na Makedonija nikogas ako treba pak neka se povtori 2001 god 
ovaa nema da go dozvolime branitelite po sekoja cena ke go branime rusenjeto na drzavata i materijalnite dobra 

Сандре Николос ки Пријавени се собирите на ГДОМ, тие не се контра-протести како што медиумите под контрола на 
сорос ги прикажуваат, тие се собири, митинзи. Од другата страна протестите на хулиганите не се пријавени и за тоа никој 
не одговара, затоа си прават што си сакаат. Се разбира дека тие мора да бидат казнети 

ИАКО АЛБАНЦИТЕ СО ВЕКОВИ ОСТАНАЛЕ НАЈГОЛЕМНИ ЛАЖГОВЦИ, ПОТВРДЕНО ДУРИ И ОД 
ГЕРМАНСКИ АМБАСАДОР, ЕВРОПА И САД СО НАТО НИВ ГИ ПОДРЖУВА А СО НИВ БРАТСКИ 
МАКЕДОНЦИТЕ КРВОЛОЧНО ГИ ДОИСТРЕБУВААТ 
Ханс- Лотар Штепан, Македонски јазол, 2004, на стр. 23, под Албанци, пиши: „Во одбраниот период 
на истражувањата во овој труд (значи од Берлинскиот конгрес до крајот на Првата светска војна), 
четвртиот сосед на Македонија, Албанија, се појавува само на маргините. Но, во донешна Република 
Македонија Албанците не живеат само во соседна Албанија и во српско Косово (како и во Грција и во 
Црна Гора), туку како малцинство живеат и во Македонија. Така албанскиот етнос во Македонија- за 
разлика од Бугарите, Србите и Грците- е составен дел на целото општество, а не само повремен 
надворешен фактор. 
1. Дури и на референдумот за независност на Македонија во 1991 год., можеше да се забележи дека 
акциите на Албанците не се насочени кон заедничка, мирна иднина во рамките на границите на 
Македонија. Всушност, нивните зацртани дејствувања од самиот почеток беа насочени во сосема 
друга насока.  
Албанците одбија да учествуваат на пописот на населението. Оттаму се доби впечаток дека тие не 
би сакале да се докаже дека учеството на Албанците во вкупното население одговара на бројката од 
22,9%. Оваа бројка не и одеше во прилог на нивната намера за уште поголема застапеност на 
македонската територија како и во јавните и државните институции. За да ја достигнат бројката од 
40%, колку што тврдеа, им требаа уште неколку години до следниот попис. Во меѓувреме се одобри 
барањето за добивање на државјанство на илегално преминатите Албанци од Албанија и Косово, 
како и на бегалците кои пребегаа од Косово по првите нереди во 1981 год., а особено по војната од 
1993 год., и за кои албанските лидери се погрижија да останат. Со помош на нивниот висок 
наталитет, за еден одреден временски период сигурно ќе се доближат до посакуваната бројка од 
40%. Тогаш ќе прифатат да учествуваат на попис. 
Дали е за чудење што Македонците овој развој на настаните го гледаат како закана и сакаат да 
имаат повеќе деца, само за да не бидат потиснати од едно растечко малцинство во својата 
сопствена држава ? (Албанците биле 100% Дојденци, Р.И.) 
Ова стравување може да се трасира наназад, на пр. фактот што во македонскиот устав од 1991 год. 
од препазливост е преземен пасусот од југословенскиот устав од 1974 год, ‘национална држава на 
македонскиот народ’, наместо да се одбере една формулација од типот на ‘држава на македонскиот 
народ и албанското и турското малцинство’. 
Кристијан Фос ја посочува историската поврзаност: ‘Со овој пасус ... Македонија тргна по погрешен 
пат на другите балкански држави, кои во XIX- XX век, а особено по Балканските војни во 1912/13 год. 
... се декларирале како моноетнички национални држави.’ 
Наспроти ова, Герхард Зеван истакнува дека во македонската преамбула конечно ‘на посебно 
наброените Албанци, Турци, Влси (Аромани) и Роми, заедно со ‘другите националности’, им се 
гарантира рамноправен статус, со што овие групи се и уставно правно признати’. 
Значи, во однос на овој клучен аспект, западните сили беа дозволиле да бидат заведени од 
Албанците.  
Иако ги бојкотираа претседателските избори, етничките Албанци во Македонија земаа учество на 
парламентарните избори. На зачудувачки начин бројот на пратениците избрани од албанското 
население во Македонија не ја достигна ни официјалната статистичка бројка од пописот за учество 
во вкупното население од 22,9% (а да не зборуваме за наводите 40%)! Во првите слободни избори во 
Македонија во 1990 год. 23 од 120 пратеници во парламентот беа Албанци, т.е. 19,2%. Во 1994 год. 
беа 19 пратеници, значи, 15,8%, и во 2001 год. беа 21 (+1)= 22, тоа се 18,3% од вкупниот број 
пратеници. Далеку од бројката од 22,9%“. 
Албанците тврдеа, во Р.Македонија имало еден милион Албанци. Само така Македонците би морале 
да бидат малцинство. Бројката ја намалиле на 800.000, па 700.000 дури и 400.000 Албанци итн. На 
22.04.2016 Албанците протестирале во Скопје за федерализација на Р.Македонија, таа да биде 
двонационална албанска и македонска. Еден лудак, со долга коса како чупа која била многу глупа, 



 167 

изјавила, Албанците се една третина. И затоа Албанците останале најголеми лажговци, кои ги 
подржуваат Европа и САД со нивната НАТО, и тие братски заедно ги доистребуваат античките= 
етничките Македонци, кои само тие имале држава. Наспроти нив, тие држава во 20 век им прават на 
библиските Евреи непознати во историјата, што важи и за Шкиптарите (Тоските) 100% тн.словенски 
изроди, дури и Велика Албанија на дворасно- двоконтинентални Албанци со Геги (Черкези и Татари) 
90% и само 10% Шкиптари. Тие 100% ги подржуваат Албанците во своите лаги. Ова се гледа и 
според германскиот амбасадор Х-Л. Штепан, кој напишал: „во 1990 год. 23 од 120 пратеници во 
парламентот беа Албанци, т.е. 19,2%. Во 1994 год. беа 19 пратеници, значи, 15,8%, и во 2001 год. 
беа 21 (+1)= 22, тоа се 18,3% од вкупниот број пратеници“. Со ова се потврди, Албанците белокапци 
Кавказци и бели Шкиптари биле под 20%. Значи, Рамковиот договор е неважечки, тој бил само со 
лажен удел на дварасно албанско население. Ако кон тоа се додаде дека нема финасиска рамка, без 
неа Рамковиот договор е само расистичко- фашистички со кого до денес има тешки последици- 
Албанците паразитираат на се македонско. Следи во Р.Македонија, според изворите, Албанците 
биле 17,1%, Шкиптарите биле само 1,7. Овие извори биле дотерани на 17,5% итн. Бидејќи во 
Албанци се и Циганите, Турците, тн.Словени..., Албанците се само 14%, а Шкиптари се само 1,4%. 
Злосторот е очигледен, се создава албански тн.народ со јазик на најмалото малцинство во 
Р.Македонија Шкиптарите со 1,4%. Доста беше Ватикан, Европа и САД со НАТО и бандата за 
глобализација монголските хазерски генотипови на семејствата Ротшилд, Рокфелер, Сорос и други 
крволочни ѕверови да го истребувате нашиот род на античките= етничките Македонци со своја 
држава опишана од Херодот (5 век п.н.е.), кој не познавал живисуштества испраени на две нозе 
Евреи, а обединителот Александар Македонски такви се до во Индија никаде не сретнал- тие се 
познати само од во Александрија, а Хазерите само во 9 век нова ера. 

Risto Ivanovski Од централата на ФБ ми беше укажано дека сум пишел иста тема, и бев блокиран. Дали ова беше 
случајна грешка, ќе се виде подоцна. По неколку повторувања за подолго време, конечно се успеа да се внесе написов. 

На 23. април 2016 имав 1362 пријатели- се спремам за отстранување од ФБ- страниците. 

Andrej Blazevski 
5 hrs 
Risto Ivanovski mislam deka stranava ne e napravena za ovie temi koi shto gi plasirate postojano . Koja e 
povrzanosta na albanskoto, grchkoto i tn prashanja so temata Makedonska Pismenost ? Za istorisko-
politichki temi imate mnogu drugi strani, no ovaa mislam deka ne e kreirana so taa cel . 

Ова беше на 23.04.2016. Бидејќи во Македонска писменост се пишат слични теми, сè мое избишав. 

Инаку одгонетнувањето од лицата што го прикажуваат во Македонска писменост, јас не ги прифаќам- 
јас признавам само истогласно,никако слоговно, како што на оваа ФБ- страна се врши- јассум против. 
Следи примерот на Горан Таневски, од 01.02.2015: ERIGON, NORIGE, lat. NIGER- crno/a Crna reka ili 
Erigon, што е без основа: Еригон=ериг он; ерига=е рига- рига нарига земја, што значи носи земја...Па 
Негре=не грее, не грее, значи е темно- црно: Негре=негер.Ама и Афродита=а продита=породит а итн. 

ЕДЕН АЛБАНСКИ БАНДИТ, ГРАДОНАЧАЛНИК НА СТРУГА, ГИ ОСПОРУВА МАКЕДОНЦИТЕ 
Еден албански бандит, градоначалник на Струга, ги оспорува Македонците, и тоа во полза на 
Бугарите... Секако, кога некој напаѓа друг народ, тој мора да ја знае историјата на својот народ. Па 
што биле неговите Шкиптари ? Секој кој сака да види што биле Шкиптарите= Албанците, нека ја види 
Кавказка Албанија (Страбо). Ората и носиите на неговите Шкиптари останале кавкаски. Ова било 
повод, тие да крадат македонски песни, ора итн. И јазикот на Шкиптарските бил кавказки, со 
монголски зборови (Г.Мајер). Не случајно, Албанците (Гегите со кавкаско бело капче и Шкиптарите) 
тешко ги учат тн.словенски родови- турските јазици се без родови. 
Во претходниот напис напишав: „На Балканот живеел само еден народ, кој имал мноштво 
пелазгиски= тн.словенски говори. Во 19 век била создадена вештачката и нова држава Елада, која 
историски секогаш била само под Македонија, а никогаш обратно. Европјаните со своето чаробно 
стапче извршиле најголем фалсификат, само најмоќните Македонци ги задесила космичка 
катастрофа, и само тие за миг изчезнале. Само тие најглавното го заборавиле, Македонците дошле и 
во Тибет каде има македонски села... Па дури Скотите имаат македонски ритам 7/8, гајда само со 
кожа од балканска овца... Тие носат македонски фустанчина како што било во Пелагонија, во која не 
се носеле пантолони се до со 20 век... Гајдаџиите и тапанџиите биле наредени како македонската 
фаланга на Александар Македонски, кој го слават Македонците и Скотите со својот Единбург= един 
бург (р=л)...“. 
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Во прилог додавам: Милош Црњански открил дека во Бретања француските археолози откриле дека 
тука фолкорот е скоро идентичен со фолклорот на словенските народи. Следи Скотите и Бретањците 
биле еден те ист народ со Македонците, кои во 19 век биле прогласени за Словени. За доказ дека 
Битолчани не биле Словени се потврдува со каменот кој се најдува на СААТ- Кулата од 17 век. На 
каменот има орел со змија во уста, атрибути на Зевс на античките Македонци. Да не го изумиме 
богот Арес- јарес- јарец, кој ја краси Хераклеа итн. 
Македонците во Пакистан биле Буруши со бурушански јазик. Херман Бергер во 1935 година вели, 
јазикот на народот Ханза бил бурушански. Според мелодичноста тој наликувал на баскискиот, кој пак 
имал акцент на третиот слог од десно на лево, исто како македонскииот јазик. Олга Луковиќ- Пјановиќ 
пиши 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. Пјановиќ продолжува дека баскискиот и 
српскиот јазик имале најмалку 30- 40% заедничко благо. 

Petar Petrov А бе Ристо бе, никако да ја симнеш шајкачата од акалот! 
Тој си е чист Македонец, односно ТОРБЕШ, ама србо-југословено-албанизиран, како и повеќето “АЛБАНЦИ“ од струшкиот 
регион. (Тој се чуствува Бугарин, и затоа тој мене ме прави не Србин туку само србаш- таква е состојбата, Р.И.) 

Vangel Colakov Дали располагаш со фотографија? (Натписот на Каменот во црквата Св.Ана објавен во „За Македонцки-
те работи- натписи од ФБ- страници“, на стр. 158- книгата има 215 страни, и таа е објавена на 02.06.2015) 

 Petar Petrov А кој го оштетил каменот?  

Risto Ivanovski Го оштетиле гркоманите од Битола, надлежни за црквите во битолско. Слика има кај Маргарита и 
двајцата, стрикото и внукот од Битола, кои Маргарита ја однеле во црквата.  

Ljuben Stojanoski Ја има во ИЛИАИНА и ИЛИОС (Таа е книгата за тн.Троја на Љубен Стојаноски, Р.И.) 

Ljuben Stojanoski Според Хамонд , натписот од Олевени прв пат го објавува Ф.Папазоглу во 1970год, потоа текстот го 
ревидирал Н.Вулиќ а потоа,Хатзопулос го видел каменот, и бил во можност да ги исправи и дополни предходните 
пропусти.  
Меѓутоа зошто Хатзопулос не го објавил целиот текст ,како што е на сликата и зошто некој целосно ги оштетил буквите( и 
ден денес можи да се забележи дека буквите се намерно оштетени, но и полицијата вршела истрага за уништувањето на 
натписот. Дали некој разбрал каква е пораката и какво значење има за Македонија па наредил да се уништи натписот?) 

Нашиве научници се што напишаа за овој натпис е “Загадочен текст” со исклучок на Др. Проева која пишува за “ 
Катлестите “ … 

АНГЛИЈА ПОТВРДЕН НЕПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ И ПРАВОСЛАВИЕТО 
За потврда дека се македонско се уништува пример бил Египет со Македонецот Мохамед Али, роден 
во Кавала, а и тој самиот се нарекувал Македонец. Еве што за него пиши Мартин Бернал, „Црна 
Атина“. Веќе во 1808 година власта доаѓа во рацете на Мохамед Али, македонски генерал на 
турските сили. Неколку години подоцна тој со Албанците ги искасапил Мамелуците и станал поткрал, 
практично независен од Турција...Со таа економска и политичка основа, Мохамед Али почнал да 
гради Египетска империја. И самите поданици на Отоманската империја, бројни Грци (припадници на 
Цариградската патријаршија- немало Охридска црква, Р.И.) живееле во делтата на Нил и особено се 
ангажирале во новите комерцијални сектори на економијата. Откако Мохамед Али дошол на власт, 
дошле уште Грци, како да се приклучат на нова армија, така да учествуваат во економскиот бум... До 
1830, Египет по модерна индустриска продуктивност бил втор во светот зад Англија. Во 1839 година, 
Мохамед Али прогласува независност од Портата. Бидејќи Египет станал најразвиен, се 
спротиставиле Австрија, Англија, Франција, Прусија и Русија, кои застануваат зад Турција. Исто така, 
тој се врзува за практичниот проект за градењето на Суецкиот канал. Пак, внукот на Мохамед Али, 
Исмаил, нарачува од Верди, композитор на италијанската Рисоргименто, да сочини египетска 
национална опера. 
Во прилог се наведува дека постој веројатност Мохамед Али по потекло бил од с. Лабуниште- 
Струшко. Тој бил син на татко Муслиман и мајка Христијанка (Марија), која до смртта не си ја 
променала верата. Во 1936 година кралот Фарук знаејќи го своето потекло од Струга, испратил негов 
министер во Охрид со цел да го пронајде родното место на неговиот татко. Меѓутоа, заради 
околноста патувањето било неуспешно итн. 
Се поставува прашање, зошто пишувам за Мохамед Али и неговиот син Фарук. Врската била 
очигледна, взаемност со Англија, злосторничка на се македонско и се православно. Кои биле врските 
? Како прва Англија го уништила Египет во полза на Турција. Англија се бореле против Русија во 
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полза на Турција, и Русија ја изгубила Кримската војна- Русија се борела со едрењаци, а Англичаните 
со моторни бродови... За Англија да не успее да го освои Крим, Русите биле принудени тие своите 
едрењаци да ги потопат, и само така бил спасен Крим и се руско. Англија дозволува меѓу Врање и 
Шар Планина да се колонизираа Черкези и Татати, а само по Кримската војна меѓу Врање и Шар 
Планина биле колонизирани уште 600.000 Азијати (500.000 Черкези и 100.000 Татари), што го пиши 
Густав Вајганд (1924), пракса на Англија. Токму овие Азијати како Геги се 90% од вкупните Албанци 
(10% Тоски= Шкиптари). На Англија кодош и бил масонот Тито, кој за време на СФР Југославија ги 
обединил Гегите со Шкиптарите со малцинскиот шкиптарски јазик. Така тие станале Албанци, од кои 
денес Македонците и православните страдаат. Тито бил заедно со Насер, кој го рушил Македонецот- 
египетски крал Фарук. Тито по налог на Англија се откажува од обединување на Македонија, во полза 
на Елада..., во која за негово време Македонците во Егејскиот дел на Македонија од Англија биле 
бомбардирани со напалм бомби, и ним им ги затворил границите на неговата Југославија. Тито по 
налог на Англија со Насер и Индија создале неврзани земји, во борба против православна Русија, 
процес кој до денес се уште не е дозавршен: врз Србија се изврши инвазија во полза на Албанците- 
90% Азијати= Геги; врз Р.Македонија во 2001 година се врши агресија, го создадоа Косово а и 
Украина ја уништија за нив да ги оплачкаат. Па сега е на ред и Р.Македонија која малку вивнала и 
македонскиот дух не бил мртов. А само Елада, Бугарија и Шкиптарија се оставаат да постојат, 
династички врски итн. Процесот на истребување на Македонците и православието продолжува, што 
се гледа и преку телефонските прислушкувањата, протестите..., преку кои мора да изгубат само 
Македонците. Ништо не е случајно, ништо одненадеж, Англија со векови се бори против нас 
Македонците и нашето православие. 

Risto Ivanovski Денес (27.04.2016) околу 06,30 часот, кога го отворив ФБ-ухот, место да се отвори мојата ФБ- страна, се 
беше јавила ФБ- централата која ме повика да ја повторам постапката за мојата пошта и влезниот збор. Тоа го направив, 
и место да се отвори мојата ФБ- страна се отвори мојот напис за Злосторите на Европјаните и САД-џаните, а тек потоа ја 
отворив мојата ФБ- страна. Ова се совпаѓа со првата порака од ФБ- централата дека имам написи со ист наслови, што не 
е точно- тие се исти имиња во различни наслови. Ова беше после поканата од ФБ- централата, тие да ми ја осигураат 
ФБ-страната ми ја бараа мојата пошта и влезниот збор. Бидејќи јас ја наведив само поштата, но не влезниот збор, за него 
се јавија по втор пат- јас ним тој не им го дадов. Така тие првиот пат ми го дадоа ФБ- бројот, а во вториот пат ФБ- кодот. 
Меѓутоа, така ФБ- централата полесни ми ги контролира насловите, но не написите. Ќе следи и моја блокада, а и дури 
исклучување. За тоа не се грижам, оти досега сум ја објавил книгата „За македонцките работи- написи од ФБ- страници„ , 
стр. 215, 02.06.2015, која се најдува на мојата вебстрана brigien. Јас ги собирам и другите ФБ- написи- досега се 167 
страни. Ќе следи продолжените на книгата, само II. И да ме исклучат, се мое е објавено, и ништо нема да се изгуби. Јас 
понатаму не отстапувам од мојот правец- историската вистина потврдена со биолошки методи. (Имам пријатели 1371). 

Се јави на мојот напис и една Бугарка, која мене ме запраша, каде се Бугарите-Бугарија држава од 1908 година со Бугари. 

Написот, на 28.04.2016,  на мојата ФБ- страна е преземен и препратен 20 пати. 

На 03.05.2016 во Европската библиотека на мојата страна е отворано вкупно 9347 секунди. 

БИДЕЈЌИ СПОРЕД СРПСКИТЕ АВТОРИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СРБИ А ЗА БУГАРСКИТЕ БУГАРИ, 
НИВНИТЕ ОСПОРУВАЊА МЕЃУСЕБНО СЕ ПОНИШТИЛЕ- СЛЕДИ САМО ЕДНО: МАКЕДОНЦИТЕ 
МАКЕДОНЦИ. 
Денес во 21 век постои оспорување на Македонците, и тоа двојно, Србите пишат и говорат, 
Македонците биле Срби а Бугарите Бугари. Па самите нивни оспорувања меѓусебно се поништуваат. 
Токму и затоа следи само едно: Македонците Македонци. Со тоа што во 21 век им се одзема 
основното човеково право само на Македонците во светот тие да си бидат она што тие се 
чуствуваат, српското и бугарското тврдење е предрско, незамисливо во секој цивилизиран свет. 
За да се потврди нивното оспорување во прилог се наведува што тврдат и Еладците со Шкиптарите. 
Нивниот став останал заеднички: Дивјаците Словени облечени во кожи на диви животни, а и од 
мечки, божем тие биле и мечкарски народ, на Балканот дошле потполно голи, и затоа тие на 
Балканот ништо не донеле што било со потекло северно од реката Дунав- Заткарпатите биле и се 
предалеку.  
Дали има докази дека Македонците не само тие да се домородни туку и се со најстара цивилизација 
? Еве го доказот со јазикот: Јован Цвииќ наведува дека во Македонија се говори староштокавски, до 
Крушевац средноштокавски и до Дунав новоштокавски. Што со ова се објаснува ? Во Македонија 
македонските жители имале најстар говор, а со говорот и цивилизација. Ова било во спротивност до 
во Крушевац, а северно од него во Шумадија каде било српското кнежевство кое прераснало во 
српска држава. Токму оттаму таа и на југ се ширела. Како втор доказ бил ритмот 7/8, кој го имаат и 
Шкотите со гајда и фустанчиња како во Пелагонија- во неа не се носеа панталони и во 20 век итн. 
Ритамот 7/8 останал најдобар во Македонија, и тој на север само се разводнува. Ваквото 
разводнување објаснува дека преселбите биле само од југ кон север, потврдено и со ДНК 
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оддалечност, само од југ кон север, никако обратно итн. 
До денес во Македонија се говори со в-н-т: куќава- куќана- куќата. Со в-н-т се говорело не само на 
целиот Балкан туку и северно од реката Дунав сосе Русија, наведено кај Олга Луковиќ- Пјановиќ, која 
ги оспорува Македонците- за неа тие биле само Срби. За доказ дека тн.Словени и античките 
Македонци се едно те исто се чита и кај рускиот автор Генадиј Гриневич. Според него, на Балканот, 
Подунавјето... Русија и Каменот Розета во Египет имало исти знаци со исто значење. Наведеното 
објаснува, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист народ со 
еден те ист јазик. Ова го потврдиле македонските автори, чиј текст од Каменот Розета го одгонетнале 
со битолски говор од 21 век. Следи заклучокот, говорот во Пелагонија непречено се развивал од 
постледено доба се до денес. 
Ова го потврдуваат Херодот, Тукидид и Платон. Тие пишат Атињаните говореле само на варварски= 
пелазгиски. Па уште кои на тој јазик говореле ? Според Дионисиј од Халикарнас, кој во Рим живеел 
во 1 век н.е., Римјаните говореле варварски и пелазгиски јазик. За Јустин Македонците биле еден 
пелазгиски народ. Токму тој пелазгиски јазик бил само и само тн.словенски, никако инаку. Со ова се 
потврдува дека Македонците не изчезнале, и никако само нив ги зафатила божемната космичка 
катастрофа поради што од Македонците останале само стотина зборови, што го говорат само лудаци 
во прав смисол- само до кога тие нас ќе не оспоруваат, лажат и загрозуваат ?! 
Пак, коине (тн.старогрчки) јазик бил само Александријски Птоломејов јазик со прв речник и прва 
граматика само од 300- та г.п.н.е., и тоа само од Александрија. А латинскиот јазик бил само од 240 
г.п.н.е. од Лив Андроник, кој бил само едно: Греик, никако Римјанин или Латин. Време е да се прекини 
нас Македонците и нивните браќа тн.Словени повеќе да не лажат, а поради таквите лаги 350 
милиони тн.Словени без прекин да страдаат. Следи прекин за се македонско понатаму да се 
разговара со Елдците, Шкиптарите, Бугарите, Србите, Европјаните и САД-џаните со нивната НАТО. 
Па сите тие се само антимакедонски. 

БИДЕЈЌИ ИМАЛО ДЕСЕТ ТРОЈИ, ВИСТИНСКАТА НИКОЈ НЕ ЈА ПРОНАШОЛ 
Роберт Гревс, во Грчки митови, под 158 (Основање на Троја), 1, пиши: „Положбата на Троја, се 
најдувала во рамница добро снабдена со вода, на вратниците на Хелеспонтот, бил узрок на честити 
напади од разни страни, иако Троја Хелеспонтот го направила средиште на трговијата измеѓу исток и 
запад во бронзеното доба. Грците, Критјаните и Фригијците подеднако се горделе тврдејќи дека тие 
го основале градот. Кој го основал никако не се дало да се утврди, оти во класичното доба Троја 
многу пати била разорувана и поново градена; во сè имало десет Троји, а седмата била Хомеровата, 
со која се бави Хомер, изгледа дека ја населувале три сојузнички племиња- Тројанци, Илијци и 
Дарданци- што било вообичаено во бронзеното доба“.  
Бидејќи имало десет градови на Троја, висинската никој не ја пронашол. Следи да се говори за Троја 
во Мала Азија, Троја на Балканот на повеќе места од Црното Море сосе Дунав па се до со Јадранско 
Море. За тн.Троја на Балканот имало премногу автори, и секој ја истакнувал својата. Па таа била 
само онаа на секој автор, но не вистинската. Токму и затоа никој неа не ќе ја пронајде. 

ХОМЕРОВАТА ИЛИЈАДА- САМО ПРИСВОЕНА ОД ГИЛГАМЕШОВИОТ ЕП 
Бидејќи Атина бил само млад град и без историско значење, Атињаните почнале се туѓо да 
присвојуваат од Месопотамија и Египет. Дури и атинската пара со буфот, кој бил Семирамида од 
Месопотамија, бил присвоен. Слично направил и Пизистрат (6 век п.н.е.). Тој го задолжил својот 
Редакциски одбор да ја склепа Илијада со слепецот Хомер. Токму само кај нашите тн.словенски 
народи слепците пееле итн. 
Ентони Брајер и др., Стари свет, пишат за најзанимливите приказни за боговите и хероите. Овие 
легенди, чиј средишен лик бил Гилгамеш, мошне потсетувале на Хомеровите епови. Гилгамешовата 
победа над небескиот бик кој му ја испратил божицата на љубовта Инама, со неа да се бори оти ја 
одбил Гилгамеш и се судрил со неговиот бивш крал Киш. 
Еберхард Цангер, Нова победа за Троја, на стр. 226, пиши: „...Хомеровиот Тројански коњ сметаат 
класичните грчки автори за еден чист пронајдок на поетот...“. 
Стр.227:„Идеата со коњ...е плагијат...Гилгамешовиот еп..(со) голем бокал...“. 
Па следи бокалот за вино бил заменет само со коњ, а се друго останало исто. 

Ljuben Stojanoski Што е добро? Ристо е единствениот кој го кажува ова.Науката докажала дека во Илијада е вметнат 
епот за Белерфонт а не епот за Гилгамеш. 

Risto Ivanovski Наведив две книги со извадоци. 

Љубен Стојаноски, неможејќи да сфати дека Илијада била присвоено дело тој се јавува само за да се 
јави. Ако кон тоа се додаде дека Стибера била од 183 г.п.н.е.,не порано,неговата книга била залудна. 
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АТИНСКАТА АТЛАНТИДА БИЛА САМО ПРИСВОЕНИ ТУЃИ ПРЕДАНИЈА 
Атина како град- држава била нова без историско значење. За таа донекаде да се доближи до 
Месопотамија и Египет, таа од нив се присвоила. Еве доказ и за Атлантида. Таа постанала атинска 
со Солон и Платон, кои живееле во првиот милениум старата ера, но не вториот, никако постар 
милениум за преданијата. 
Роберт Гревс, под 39 (Атлант и Прометеј), 1: „Попозните митографи го сфатиле Атлант само како 
персонификација на Атлас во северозападна Африка, чиј врв изгледа како да го потпира небесот...; 2: 
„Египетската легенда за Атлантида, исто така позната и како народна приказна долж атланскиот брег 
од Гибралтар до Хербид, и кај Јоруб во Западна Африка- не може да се сведе само на обична 
маштарија и, изгледа, датира од третиот милениум пред новата ера. Ама Платоновата верзија, за 
која тој тврди дека Солон ја слушнал од своите пријатели на либијските свештеници од Саис на 
Делтата, изгледа дека се засновани на подоцнежни преданија...“; 3. “Платоновата приказна е збркана 
а таа збрка и податоците на голем број слонови во Атлантида, што може да се однесува на знатен 
увоз слоновача преку островото Фар, а исто така е можно да се позајмени и од некои други 
легенди...“.  
Следи ништо немало било што атинско, никако некакво еладско или нешто хеленско. 

ЗА РОТШИЛДИ, РОКВЕЛЕРОВИ...СОРОС ПРАВОСЛАВНИТЕ СЕ МРТВИ 
Владимир Алексејевич Истархов, Ударац руских богова, Москва, 2000, на стр. 28, пиши за делата на 
Евреите врз Неевреите. Па за Евреите Хазари (Ротшилдови, Роквелерови...Сорос) православните се 
само парче месо, кое треба да се изгори. Посебно тн.Словените, руски православни браќа, кои до 
денес од Евреите изроди без прекин страдаат. 
Тој пиши: „Земаме неколку цитати од ‘Талмудот’ (16): 
• ‘Слично на она, како што човекот ги надминува животните, Евреите ги надминуваат сите народи на 
земјата’ 
• ‘Само Евреите се достојни на називот луѓе, а ГОЈИ (неевреји, Аријевци), водат потекло од злобните 
духови, имаат право да се називаат само свињи’. 
• ‘Е забрането да се однесувате со сожалување спрема оние, кои немаат разум (спрема гојите)’. 
• ‘Имовината на неевреите е како напуштена ствар, нејзиниот вистински сопственик е Еврејот, кој прв 
ја презема. И тоа е праведно, оти Богот на Евреите им дал власт над животот и имотот на другите 
народи’. 
• ‘Нивниот живот (гоји, јоги- аријевци), о, Евреју, е во твоите раце, уште повеќе нивните пари’. 
• ‘Богот му наредил на Евреите да им дават на гојите пари во заем, ама да даваат никако другчиј, 
туку само уз камата, спрема тоа, вместо со тоа да им пружаме корист, ние им чиниме штета, дури ако 
тој човек може да ни биде од корист, додека спрема Евреите не треба да постапуваме на тој начин’. 
• ‘Лицемерието е допуштено во таа смисла, кога Евреинот треба да изгледа љубезен спрема 
грешните, нека им покажува почест и говори: ‘Јас ве сакам’. Тоа е дозволено само во тој случај, ако 
на Евреинот му е потребен грешник или има разлог да му се боји; во спротивен случај тоа е грев’. 
• ‘Му е забрането да му го врати на гојот она што го изгубил; оној кој на гојот му враќа изгубеното не 
ќе најде милост кај богот’. 
• ‘Таму каде е напишано ‘Не му чини зло на блискиот’, не се говори ‘Не чини зло на гојот’.  
• ‘Изговорувајќи ја клетвата, во себе можат да се изговорат оние услови, под кои услови клетвата не 
ќе биде важечка’. 
• ‘Еврејот чини добро дело кога го убива слободноумниот, неверникот, кој го одрекува учењето на 
Израел, како и оној кој постанал гој’. 
• ‘Што се однесува на Талмудот, тогаш ние ги признаваме неговата безусловна надмоќ над 
Мојсиевата Библија’. 
• ‘Еврејот може да му фрли парче месо на кучето, ама никако да му го поклони на христијанинот, оти 
кучето е подобро од христијанинот’. 
• ‘Поминувајќи мимо разрушениот храм на гојот, секој Евреин е обврзан да изговори: ‘Ти благодарам, 
господе, што си го искоренил овој дом на идол’. 
• ‘Евреинот секогаш има право да ги напаѓа христијаните и да ги убива со наоружана рака. Евреите 
кои, заблагодарувајќи им на положбата која ја заземаат, имаат таква можност, неодложно се 
обврзани да ги предаваат на погубување христијаните, под еден или друг изговор’. 
• ‘Најдобар од гојот достоен е на смртта’ (Абод зара, 26. во Тасофот)’. 
• ‘Мажот може да му чини со својата жена све, што му се допаѓа, како со парче месо од месарницата’. 
• ‘Оној кој го игнорише зборот на рабинот, подлегнува на смртта’ (трактат Ерубин, 21: 2)“. 
Па нашата борба мора да биде заедничка, братска, против човечките изроди Евреи- Хазари. 

Risto Ivanovski Наведените изроди на човечноста, на најправославните простори на Балканот, ја создаваат Велика 
Албанија, која како исламска ќе биде само православна гробница. Во прилог се наведува што денес (12.05.2016) видов, а 
од него пренесувам само мал дел: 



 172 

Во СРБски ФБРепортер, на 11.05.2016, на 11.05.2015, пиши: Зоран Влашковић: Бондстил обучава терористе! Албански 
тероризам у Македонији је диригован од Американаца 
„Америкаци не говоре много ни о 500 албанских терориста са Косова који су се активно укључили на страни терориста у 
Сирији и Ираку! А Приштина признаје да је више од 200 албанских терориста са Косова било у Сирији и Ираку! У 2014. 
години на Косову је ухаопшено 50 албанских терориста који су били или су се спремали да оду у Сирију и Ирак међу 
којима је и 14 имама на челу са главним имамом из Приштине! Званично, сада су 32 таква терориста у затворима на 
Косову. У Сирији и Ираку је више од 20 албанских терориста убијено!“ 

КАКО ДА СЕ СПАСИ СВЕТОТ А СО НЕГО И МАКЕДОНЦИТЕ ? САМО „ДА СЕ ПОДВРГНАТ ПОД 
КОНТРОЛА 50 НАЈБОГАТИ ЕВРЕЈСКИ ФИНАНСИЕРИ...“ (ХЕНРИ ФОРД) 
За Евреите народ се само тие- другите се добиток. Па што се Евреите? Бидејќи тие се обрежуваат на 
8 ден, до кога се развиени само трите долни чакри, кои се само за серење, дупење и управување, 
ним ќе мора да им се забрани тие секаде да серат, да дупат и светот сосе Македонците да ги 
владеат. Само така ќе се спречи, тие се да уништат. И што со нив треба да се направи ? Еве што за 
Евреите кажал Хенри Форд (американски авторитет на автомобилската индустрија и писател, 1863- 
1947), во „Нјурокт Тајмс“ 8. март 1925 г.: „Да се подвргнат под контрола 50 најбогати еврејски 
финансиери, кои финансираат војни заради сопствени приходи, и војните ќе нестанат“. Само така ќе 
се спаси светот а со него и најнапатените Македонци и тоа со повеќе векови, и тоа од овие ѕверови 
со човечки лик, месојадци, крвопијци и што не друго. За нивните склоности на уништивање на 
народите се изразиле многу светски историски личности. Конечно, еднаш засекогаш со нив ќе мора 
да се заврши, и светот со неговите Македонци да се спаси. 

Од ФБ- централата овој напис од мојата ФБ- страна беше избришан. Следи на мојата ФБ- страна ми 
е блокирана- на неа не можам да објавувам. Покушав ова да го објаснам на другите ФБ- страни, но 
на секаде бев блокиран. Па јас сум бил блокиран во иднина. Досе г а  вк упно имам 1406 
пр ти ј а т ели. 

Risto Ivanovski 
Just now (14.05.2016 ВО 20 ЧАСОТ). ·  
 
ДО СЕГА БЕВ ИСКЛУЧЕН ОД ФБ. 
Risto Ivanovski Исклучувањето беше поради последниот напис, кој од мојата ФБ страна беше отстранет. 

Boris Angelovski Nema predavajne 

Dalibor Andreevski не ми се верува 

Natasa Dimovska Dalibor Andreevski 

Dalibor Andreevski znaam deka se slucilo. No mislev deka na nekogo go zdobolelo se ova za do tamu stignat rabotite. Ne mi se 
veruva kolku se nasekade dusmanite na Makedonija 

Isso Coperture Nesimoski I vistinata za zal nekomu mu smeta.No so toa znam nema taka lesno da ve skrshat shtom ne uspeaa 
site ovie godini.Gospodine Ivanoski vi posakuvam se najdobro kako vo zivotot i seto ona shto go rabotite.Prodolzete da 
objavuvate i stvarate imame potreba od sekoj vash trud.Pozdrav 

Tose Trajcev Браќа и сестри Македонци, да не ве чуди тоа што господинот Ивановски бил одстранет од фб. Бидејки има 
луѓе кои се регистрирани админи и можат да го блокираат секој коментар со тоа што еве на пример, 5-мина такви админи 
да му направат рапорт на коментарите со као демек навредлива содржина и ете ти блок на господинот Ивановски...А кој 
може тоа да го направи? Одговорот е многу јасен...Му препорачувам на г-дин Ивановски топло да си го заштити 
профилов строго за неговите пријатели, и ништо повеќе...поздрав брате и само напред, вистината е на наша страна !!! 

Robert Minov Macedonski RISTO ZA KOJ NATPIS SE RABOTI. KAZI. NI KE GO OBJAVIME SITE OD EDNAS ZA INAT NA 
DUSMANITE 

Risto Ivanovski Тој е објавен и кај тебе со Хенри Форд. 

Toni Andonov Pozdrav G-din Ivanivski Makedonskoto Sonce nikakvi vlaho evrei hazari crni kabalisti ne mozat da go zgasnat 
Amin !!! 

КОИНЕ (Т.Н. СТАРО- ГРЧКИ) НЕ БИЛ АТИНСКИ НИТУ ЕЛАДСКИ ЈАЗИК ТУКУ САМО ЕДНО- 
АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК 
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Европа до 17 век немала никаков интерес, таа да се занимава со Балканот. Кога таа пројавила таков 
интерес за Балканот, нејзините автори, цитирајќи се едни по други, повторувајќи ги претходниците, 
сите сами се завеле, тврдејќи дека Македонците биле Хелени, кои говореле коине (т.н. старо-грчки) 
јазик. Ама имало и друга група автори, кои тврделе, Македонците биле посебен народ, а коине бил 
наследник на атичкиот јазик итн. Со ваквите ставови се завеле мноштво македонски автори- тие 
тврдат, Македонците биле посебен народ од Еладците, кои меѓусебно не се разбирале.  
Секако, тие изумиле дека според Херодот, Тукидид и Платон Еладците говореле пелазгиски, кој бил 
варварски јазик. Според Дионисиј Халикарнишки, кој живеел во Рим во I век н.е., Римјаните говореле 
варварски и пелазгиски. Ова се совпаѓа и со она што пишел Јустин. За него Македонците биле еден 
пелазгиски народ. За Херодот... Г.Гриневич... Етрурците биле Пелазги- тие го создале Рим итн. 
Следи пелазгиски останал само тн.словенски јазик. Што се однесува за латинскиот јазик, тој бил дело 
само на Лив Андроник (240 г.п.н.е.). 
За да се потврди дека коине не бил јазик на Атина и на Елада, еве ги доказите: Григор Прличев 
пишел на коине на кого од првиот еладски крал Отон, баварски принц, добил и награда. Тој пишел 
само на коине, но никако на брсјачкиот говор. Кога тој одлучил да пиши на својот мајчин и татков 
јазик- брсјачкиот говор, тој не можел да постигне било каков успех како што било со коине. Ова било 
затоашто коине како книжевен јазик имал повеќе милениумски развиток, а на брсјачкиот никој и не 
пишел итн.  
Зошто овде се говори за Григор Прличев и неговиот брсјачки говор, на кого тој своите ученици ги 
терал само на него да пишат ? Токму со брсјачкиот говор има паралела со атичкиот говор. За доказ 
се наведува Лукијан (II век н.е.). Тој запишал, на атички не се пишело. Ова било повод, тој да пиши на 
коине. Па ако не се пишело на атичкиот на кој јазик (говор) се пишело ? На јонски говор (јазик). Следи 
Аријан (II век н.е.) „Индиската историја“ ја напишал на јонско наречје, иако тој ги познавал коине и 
латинскиот јазик. Со наводот се потврдува, во Атина се пишело на јонски јазик со слова од островот 
Милет. Ова било прифатено и од македонскиот царски двор, што важело и за Александар 
Македонски.  
На Камен од Розета... во Египет имало текст на староегипетски, коине и македонски. Секако, 
македонскиот говор бил битолски што македонските автори го одгонетнале. Споредбениот говорот 
бил од 21 век. Заклучокот е јасен, говорот на Битолчани опстоил од постледено доба се до денес- се 
додека нас ќе не има... 
Па за кој јазик се расправале меѓу Александар Македонски и Филота. К. Руф во VI книга, глава 9, е 
прикажано судењето на Александровиот пријател и војсководец Филота: „Тебе ќе ти судат 
Македонците, па те прашувам, ќе им зборуваш ли ним на мајчиниот јазик?’ На ова Филота одговора: 
‘Освен Македонци, овде има и многу други, за коишто сметам, дека полесно ќе го разберат она што 
ќе го кажам, ако зборувам на истиот јазик, со којшто и ти зборуваш, верувам, не поради друго, туку за 
да можат да те разберат повеќемина“. Се поставува прашањето, кој бил мајчин јазик на Александар ? 
Оној кој го говореле неговите родители. А кој бил другиот ? Јонскиот кој бил службен во Западна 
Азија (Јонските острови...), Балканот (Елада, Македонија...). Токму и затоа нема никакви збрки- коине 
во времето на Александар Македонски немало.  
Дали има и други докази, дека коине немал врска со Европа (Македонија и Елада) ? Одговорот е 
едноставен: Македонците во Пакистан не го говорат коине. Зошто ? Затоашто тој за време на 
Александар Македонски не постоел. Токму тие не го познавале поимот Словени, Власи..., никако 
Грци- поимот Грци го научиле само во 20 век. Бидејќи никогаш немало Словени, тие не можеле да 
бидат некакви си Словени. Истото важи и за Власите. Власите тврдат градежи во ...Крушево... 
Охрид... Корча... биле само влашки. Истите куќи... се во Пакистан, а тие не се ни Власи, никако Грци 
туку само Македонци, поточно Бриги со својот бог Арес= јарес= јарец кој ги краси сите бригиски и 
пеонски простори и брсјачки куќи... Втор доказ останал со Платоновата академија која Јустинијан ја 
затворил во 529 година. Во неа како повеќебожна никако не бил службен христијанскиот јазик коине 
туку само јонскиот јазик. 
Зошто овде се говори за христијански јазик ? Па Апостол Павле го познавал само коине, но никако 
службениот јазик во Атина- јонскиот. Ова било повод тој да пишел само на коине, никако на јонскиот. 
Токму и затоа коине бил прв христијански јазик. Па од кога бил јазикот коине ? Само од 300- та 
г.п.н.е.- тогаш на коине биле составени првата граматика и првиот речник. Тие биле составени само 
во Александрија и тоа за време на Птоломејците. Ова било повод сите дела кои биле преведени и 
пишани на коине биле само после таа 300- та година п.н.е. Како конечен доказ дека коине не бил 
народен јазик е тоа што коине како службен јазик бил/е само мртов јазик. Истото важело и за 
латинскиот јазик. Само во 19 век од христијанскиот јазик коине во Елада бил создаден еладски јазик- 
тој службен јазик станал само во 1868 година. Зошто ? Затоашто Цариградската патријаршија 
еладскиот јазик него прифаќала. Зошто ? Па за неа бил битен само христовиот јазик коине на 
Апостол Павле- тој бил и службен во тн.Византија (Источно Римско Царство) со Цариград. 
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ВО АТИНА, АТИКА И ЕЛАДА СЕ ГОВОРЕЛ САМО НАШИОТ ПЕЛАЗГИСКИ= ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК- 
НИКАКО ДРУГ И НЕПОЗНАТ ЈАЗИК 
Херодот, Тукидид и Платон говорат за пелазгиски јазик, кој бил само варварски. За Јустин 
Македонците говореле пелазгиски јазик. Приск (5 век) пиши за латински, а домородците говореле на 
варварски јазик. Следи пелазгиски како варварски бил само тн.словенски јазик. Бидејќи латински бил 
службен јазик на Римската Империја, народен јазик бил само варварскиот.  
Приск коине (тн.старо-грчки) не го наведува. Ова било само поради тоа што тој бил само 
христијански јазик на Апостол Павле. Апостолот Павле го познавал само коине, но не службениот 
јазик во Атина- јонскиот, на кого служувале македонските кралеви Архелај...Филип Втори и неговиот 
син Александар Македонски. Состојбата останала и за време Јустинијан- тој во 529 година ја 
затворил атинската Платоновата академија во која се проповедало само на атинскиот службен јазик- 
јонскиот, но не на христијанскиот јазик коине. 
За доказ дека коине не бил јазик од Атина, Атика и Елада, на наведените простори не постоел 
дативот. Тој во коине бил внесен само за време на Птоломејците, кои владееле во Египет со својата 
Александрија. Птоломојавата оставштина била на битолски говор. 
Се наведени Херодот, Тукидид и Платон, кои пишат, во Елада се говорел пелазгиски = варварски. 
Доказ дека немало било какви Словени бил полуостровот Пелопонез- таму Склавините= тн.Словени 
биле само домородни. Ова се чита од Монемвасијата хроника. Кога Аварите дошле на Пелопонез, 
тие таму ги нашле Склавините= тн.Словени- склавина означувала област, а на коине тема. Како што 
Склавините се христијанизирале, тие постанувале Римјани (Ромејци)- Римјани (Ромејци) биле 
Еладците целиот 19 век. Следи да се говори за Склавини само со варварски јазик.  
Историчарите во 19 век Склавините ги направиле Авари. Само меѓу нив имало покрај расна и друга 
разлика. Склавините биле говедари и свињари, а Аварите само коњари. Токму и затоа Аварите многу 
страдале од чумата, што не било со Склавините. Како Монголи и само коњари многу страдале од 
чумата Печенците... и Узите. Се заклучува, Пелопонез отсекогаш бил само склавински= тн.словенски. 
Ова го потврдува и Македонецот, царот, Константин Порфирогенит- тој запишал, Пелопонез бил 
склавински, но никако и аварски. И да се прифати, дека Аварите биле тн.Словени, што биолошки не 
било можно, Монгол= Монгол а Белец= Белец, каде изчезнале Склавините од Пелопонез ? 
Веројатно, и нив, како и Македонците, ги задесила космичка катастрофа, и тие за миг изчезнале. 
Само таа не била некаква космичка катастрофа туку само историска на Европа, и тоа само во 19 век- 
вчера. 
Како следен доказ се наведува Ф.Ј.Фалмерајер (1830). Тој ја посетил Елада, и во неа видел, никој не 
го говорел хеленскиот јазик коине туку таму имало Словени. Одма се јавиле противници, а таков бил 
и М. Фасмер- тој кај Фалмерајер нашол слабост, што тој вршел споредување со рускиот јазик. Бидејќи 
тој со рускиот го потврдил тн.словенски јазик, со рускиот јазик всушност бил поголем доказ- со 
блиските јазици врската многу повеќе била поизразита, но без коинска врска. 
Што нашол уште Фалмерајер ? Фалмерајер говори за словенски акцент. Во прилог се наведува и 
тн.словенски темен вокал, кој го немало во коине. Прилог за него: името на тесалиското Сскло, а 
Тесалија била пелазгиска како и Елада итн. Исто така, Силвестер (1904) утврдил во Елада имало 
Словени, но не Хелени кои би го говореле хеленскиот јазик коине. А и самиот М.Фасмер (1941)- тој ја 
опишал словенската топонимија во Елада, а таква имало во Тесалија... Македонија, Епир.... 
Да не се изуми, што Фасмер запишал: поимот Салоники било јужнословенско сало, што одговарало 
на солник, како и полското садло, а за Хилфердинг селанка, ама и гласничко потешко за селник. 
Значи, Македонците останале живи. Па следен доказ: Филип Македонски Извори го преименувал во 
Филипи. Кутрите Македонци имале варварски јазик, кој бил пелазгиски, само тн.словенски. Дали 
имало и следен доказ ? А.Тојнби вели, Пеонците биле Словени. Х.Џ.Велс пиши, кај Константин и 
Јустинијан низ жилите течела словенска крв. Е таа проклета словенска крв била и крвта на Хомер. 
Според Пасоф (1815), Хомер пишел на словенски јазик. Овој бил Германец. Меѓутоа, истото го 
потврдил и грчкиот лингвист Чулкас (1907): Славо-македонците во Лерин говореле ран- Хомеров 
јазик. Дури и Критјаните во 1913 година го разбирале бугарскиот јазик со говор од Варна, но не 
еладскиот од 1868 година, кој бил рефомиран коине. Јазикот бил на Кораис, кој бил од Смирна. Што 
тој направил ? Место да го внесе атинскиот говор тој го внел говорот од Смирна, кој бил подалечен 
за Атињаните- Овде се говори само за 19 век, а не за порано. 

Risto Ivanovski Според наводите, имало 429 словенски топоними само во Пелопонез. Па тие биле само 
варварски=пелазгиски. 

СЕКОЈ НАРОД ИМА ПО ЕДЕН ЈАЗИК, ЕЛАДЦИТЕ ЧЕТИРИ, ШТО Е САМО ТРАГИКОМЕДИЈА. СО 
ВАКОВ ТРАГИКОМИЧЕН НАРОД МАКЕДОНЦИТЕ ЗА НИШТО ДА НЕ РАЗГОВАРААТ- СРАМОТА 
Секој народ има по еден јазик, што не важи само за Еладците. Зошто ? Затоашто таков народ во 
историјата не бил познат. Па што значи, Еладците да имаат четири јазици ? Тоа е само комедија ! Па 
тоа што ако четири Еладци говорат со по еден таков јазик меѓусебно нема да се разберат, тоа е само 
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трагедија! Следи заклучокот еладскиот тн.народ бил само трагикомедија, чедо и злостор на Европа.. 
1. Хомеровиот јазик бил непознат јазик. И кој бил тој ? Само оној на кој се пишело во Атина, Атика и 
пошироко Елада. Па на него пишеле не само тн.Хомер, туку Херодот, Тукидид и Платон. Тој бил само 
еден јазик- тој бил само варварски, кој бил пелазгиски, на кого пишеле и Римјаните. За Римјаните 
пишел во 1- иот век н.е. Дионисиј Халикарнишки. Тој запишал, Римјаните говореле само на варварски 
и пелазгиски јазик. Ова говори само на нашиот пелазгиски= тн.словенски јазик. Бидејќи Римјаните 
говореле само на нашиот тн.словенски јазик, европските автори ги зафатило паника. И што тие 
прават со неговите пишувања ? Тие100% преземаат од Дионисиј, а само не наведенета реченица 
која им ја избуричкала вистината. Токму таа останала многу едноставна, латински јазик бил нов и 
непознат- тој бил само на Лив Андроник. Па откога бил латинскиот јазик ? Тој бил само од 240 г.п.н.е., 
кој денес останал мртов јазик. Илијада била само на еден јазик- нашиот варварски= пелазгиски јазик 
На кое писмо била напишана Илијада ? На писмото кое се врежувало, што го пишат авторите, а таков 
бил и Платон. Се врежувале само рецки, кои за Сиприен Робер биле само руни- во нив имало и наши 
Кирилилни слова. Кој пишел со Руни ? И Етрурците кои го владееле Рим, чиј бог бил тн.словенски бог 
Перун (Билбија). Кој уште пишел на рецки (руни) и го обожувал Перун ? И Русите. Според Еремиј 
Русо, Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци. Ова го потврдил дури и 
Русинот Г.Гриневич. Според него, исти знаци со исти значења биле пронајдени во Русија и Каменот 
на Розета во Египет- на Македонците. Токму тие знаци одгонетнати со битолски говор од 21 век не се 
најдувале кај македонските кралеви сосе последниот крал Персеј туку на јонското писмо од Милет од 
403 г.п.н.е., оттогаш употребувани со јонскиот јазик, користени во македонскит двор и во Атина 529 г. 
н.е. Наведената година Јустинијан ја затворил Платновата академија со официјален јонски јазик. 
Дали има докази, дека тн.Хомер пишел само на тн.словенски јазик ? Тоа го потврдуваат македонски 
автори, на кои им претходеле германскиот лингвист Пасоф, еладскиот лингвист Чулкас (1907), како и 
самите Критјани. Бидејќи тие во 1913 го разбирале бугарскиот јазик но не еладскиот, тие сакале да се 
приклучат кон Бугарија но не кон Елада. Следи според член 5 на Букрештански договор,со кого 
Бугарија се принудила таа да се откаже од островот Крит, и што се случило. Како последен и најбите 
доказ бил и оној со кој Хомеровиот јазик бил Критски јазик. Потоа тој бил само таканаречен грчки 
јазик. А и конечно без таканаречен грчки останало само грчки (еладски) јазик. Видливи се европските 
заблудите- лаги. 
2. Европските автори воглавно пишат Илјада била пишана само на еладски (тн.грчки) јазик. И кој бил 
тој еладски јазик ? Тој бил различен од македонскиот, на Македонците и Македонските Склавини 
(тн.Словени), кои се еден те ист народ со еден те ист јазик- Јустин напишал, Македонците биле еден 
пелазгиски народ. Следи Македонците со Еладците биле еден те ист народ- Пелазги. Таа заблуда на 
европските автори ги завела и македонските. Па која била таа заблуда ? Коине (тн.старогрчки) бил 
атички говор. Ваквото пишување е предрско и прелаичко затоашто на атички не се пишело (Лукијан) 
туку само на јонски (Аријан). Бидејќи во Атина, Атика и Елада немало датив, дативот го внеле само 
нашите Птоломејци чиј родителски јазик (говор) го содржел дативот. На коине првата граматика и прв 
речник биле напишани во 300- та г.п.н.е. (Х.Џ.Велс). Овој јазик го познавал Апостол Павле, но не оној 
во Атина (Велс), кој бил јонскиот. Токму само коине постанал христијански јазик, а од со Ираклиј (610- 
641) постанал и службен јазик во Источното Римско Царство (тн.Византија). Ова било повод да се 
говори, коине бил византиски јазик. Ова го наведува и Хан во 1865 година кога имаше држава Елада. 
Коине го реформирал тн.Византиец, Константин Филозоф, кој создал тн.црковно- словенски јазик. 
Бидејќи во Кириловиот јазик останале мноштво коински зборови, а коине бил создаден за време на 
Птоломејците чија оставштина била пишана на битолски говор, тн.црковно- словенскиот јазик би бил 
наследство на битолскиот говор со датив и солунскиот бездативен говор- коине бил дативен јазик. 
3. Во новата држава Елада службени биле коине и германскиот јазик. Со реформата на коине Кораис 
го создал дативнот јазик катаревуса како што бил и германскиот јазик. Овој јазик не го прифаќала 
Цариградската патријаршија туку само коине. Следи таа него да го прифати во 1868 година. Токму 
само од таа година можело да се говори за нов еладски народ со нов еладски јазик од1868 година. 
Григор Прличев пишел само на коине.Следи неговите дела пишани на коине со јазикот катаревуса во 
потполност не можат да се доразберат. Ова е само како доказ, коине и катартевуса биле два посебни 
јазици, меѓусебно недоразбирливи. Ако кон ова се дополни она што Кораис бил од Смирна, чиј говор 
го познавал а не атинскиот и пошироко атичкиот, тој неговиот јазик катаревуса го направил повеќе 
понедазбирлив за Атињаните и Атичаните сосе Еладците. Тие во 19 век, според авторите, биле само 
Словени- ништо друго. Па тој тн.словенски јазик бил само пелазгиски, на кого говорел Платон и др. 
4. Бидејќи катаревуса бил тежок и дативен јазик, а дативот не сфатлив за народот кој говорел само 
тн.словенски бил создаден уште еден нов јазик со повеќе говорни (тн.словенски) зборови димотики. 
Па што биле тие два нови јазици ? Вилкинсон наведува „еден јазик кој никој не го зборувал ниту пак 
ќе го зборува“;Хенри Ноел Брејлсфорд пиши: „псевдокласичен диалект што самите го измислиле“. Со 
наведеното се потврдува, Еладците биле 100% вештачки народ, 100% одродени тн.Словени, против 
кои изроди Македонците и нивните тн.словенски браќа ќе мораат да кренат глас и конечно во се да 
се изборат против ваквите изроди кои ги одродуваат античките=етничките Македонци во Егејскиот 
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дел на Македонија од 1913 година со Букрештанскиот договор. Ќе мора да следи, Р.Македонија во се 
со Елада да не се расправа затоашто се е само наше македонско и Македонците отсекогаш биле и 
се само свои на своето само македонско- ништо туѓо. 

НОВА КНИГА: ЕВРЕЈСКИОТ ЈАЗИК КАКО НА ФЕНИКИТЕ= ВЕНЕТИТЕ= ТН.СЛОВЕНИ 
Во Египет и Месопотамија опстојувале повеќебожците. Се решило да се создаде еднобожество. За 
таа цел творците на еднобожествената вера за неа ја прилагодија повеќебожната вера, а нејзините 
личности само со други имиња создале своја Библија која би требало да служи за создавање на 
еднобожната вера чии припадници би биле Евреите. За доказ дека еврејството било само присвоено 
и прилагодено повеќебожество може да послужи и доказот што за сите историски личности има 
наоди дека тие постоеле, како спротивност на еврејските личности за кои за ниедна личност досега 
нема никаков наод дека тие некогаш постоеле-такви немало. 
Во Библијата се говори за Мојсиј за кого авторите говорат дека тој бил како египетскиот фараон 
Ехнатон. Меѓутоа, за Ехнатон имало наоди, но не за Мојсиј. Па дали еврејството било поврзано со 
Мојсиј од Египет нема никаков материјален доказ. Како единствен доказ за било што еднобожно 
постои само еден доказ: „Проширувањето на Евреите во хеленското и во римското Царство е 
потврдено со епиграфски наоди, и наново преку папируси. Најстаро еврејска населба со култот на 
Јаху 6/5. век во Елефантин (в.ebd.) в. Sachau, три арамејски папирусни потврди од Елефантин, Abh. 
Ak. Berl, 1907; Mitteis-Wilcken, I, 1, 24...“. Се говори за 6 и 5 век п.н.е.  
6 век п.н.е. бил кога еретикот вавилонскиот крал Набонид во 539 г.п.н.е. бил поразен од персискиот 
крал Кир на кого му помогнале Вавилонците- тие биле повеќебожци, рушејќи го својот крал. Бидејќи 
Кир се борел против еретикот со Вавилонците, персискиот крал не можел Евреите да ги ослободи. 
Па такви тогаш немало. 
Со наводот се потврдува, 6 в.п.н.е. немало ништо еврејско. Следи: „... Околу 444. п.н.е. учениот 
свештеник Ездра ги повикал Евреите на свечено собрание и им ја читал од утро до пладне ‘Книгата 
закони на Мојсиеви’. Седум дена неговите соработници левити читале од тие свитоци; на крајот, 
свештениците и водачите на народот свечено се обврзале да ги прифатат овие закони како свој 
устав и совест, и дека секогаш ќе се придржуваат...“.Се потврдува, еврејството започнало од 5 
в.п.н.е. 
Евреите биле познати само од Александрија: „...Понатамошни еврејски собирање под Птоломеј во 
Александрија и Египет...Значењето на еврејската колонија во Александрија...“. Па Александрија била 
само македонска, и сè тоа било потоа. 
Македонците имале држава, а за Македонците пиши Херодот (5 век п.н.е.). За нив пишат Тукидид и 
античките автори кои говорат за Александар Македонски. Бидејќи Херодот, Тукидид и Александар 
Македонски Евреи не познавале, тие биле само во поново време- само по смртта на Александар 
Македонски. Тоа било само од Александрија, каде бил создаден Александријскиот јазик коине 
(тн.старогрчки). Тој бил и хеленски јазик за Хелените кои биле повеќебожци. Со тоа што Евреите во 
Александрија го прифатиле коине и тие се нарекле Хелени, еврејски народ немало. 
Еврејството се раширило во Римската Империја, а со појавата на Исламот тоа се проширило на 
Кавказ, кај Хазарите, а тие биле Монголи. Бидејќи тие се прошириле на руските и полските простори, 
нивниот јазик јидиш бил тн.словенски. Па се разликувало Евреи во Афро-азија со сирискиот 
арамејски јазик и хеленскиот коине и Хазари со јидиш. Со наводот се потврдува, имало историски 
Евреи и Хазари. 
Македонците имале држава, но никогаш Евреите. Хазарите на Македонците не им дозволиле тие да 
имаат своја држава, неа ја поделиле, а и слободниот дел Р. Македонија им го доделиле на 
Албанците кои 90% се Кавказци (Черкези и Татари). 
Ова е од воведот на мојата книга чиј наслов е наведен. Другите поглавија се во неа. 
Zlatko Kuzmanoski Некогаш средоземното море било многу помало (Гибралтар не бил пробиен), имало многу повеќе 
земја и преку копно се стигнувало лесно до северна Африка, Египет и Блискиот Исток. Затоа пак целото подрачје на 
Медитеранот било населено со генетски идентичен, или сличен народ (Белци) па одтаму сличноста на јазик, писмо, 
митови и легенди, приказни... Феникијците се Венети. Хетите (од Мала Азија и Ориентот) се исто Венети, Горен Египет 
има сосема друг состав на население од долниот (јужен) Египет и сосема друга митологија и обичаи.  
Медитеранот е колевката на нациите (во современа смисла на разбирање), а теоријата дека луѓето потекнуваат од 
Африка (Етиопија, Сомалија) е само бајка која служи за успивање на разумот на луѓето со политички цели (всушност 
испреплетени цели) за да се убедат дека прапостојбината на човештвото е во Етиопија бидејќи потеклото на Евреите 
(семитските народи) е од токму тие предели. И бидејќи со новото време луѓето престанаа да веруваат во бајките од 
Библијата дека луѓето потекнуваат од семитот Адам, односно од Ное, мораше да им се понуди друга бајка (лага) која на 
заобиколен пат ќе го тврди истото - дека човештвото потекнува од Евреите, но сега завиткана таа бајка во убава шарена 
книга убедлива за современиот човек кој не се лаже така лесно како во минатото. 
 
Isso Coperture Nesimoski  to Risto Ivanovski (29.05.2016, околу 08 часот) 
 ·  
Pocituvan prijatele gospodine IVANOVSKI.Pred se da ve pozdravam i davi posakam prijaten nedelen 
den.Pred nekoj den vo MAKEDONSKA NACIJA .Citav od Blaze Manasievski ako ne gresham za Preselbata 
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na Slovenite.Sega pak mi padna vrace od Dragan Jankovski negovata pishana kniga MAKEDONOIDI I 
ETNICKI TOERBESHI.Da ne shiram mnogi i da ve blamiram.I edniot i drugiot seushte ja forsiraat tezata za 
teorijata za PRESELBATA NA SLOVENITE. Zneate sigurno podobro od site koj i zoshto ja izmislil ovaa 
teorija . Koj bile Slovenite i kogo pokraj imeto gi narekuvale i SLOVENI.SO ovaa teorija spored mene a 
neznam od koi pricini.Ne se ni svesni koja shteta i se pravi na Makedonij i Makedoncite.Spored niv fakticki 
vo Makedonija ziveat meshavina na Slavo makedonci.Kako site malcinstva taka i slavo makedoncite se 
dojdenci stranci vo rodnata zemja. Nema cisti makedonci A da ne zborime za anticki koreni. I fakticki vo 
Makedonija nama AVTOHTON NAROD.PA se cudime kako komu ke mu tekne posegnuva po 
Makedonskata teritorija a nie da ne mozeme da kazeme shto e nashe. Zatoa vi se obrakam i so edna 
GOLEMA MOLBA.VE CENAM za covek koj mnogu mnogu ne gleda koj e pred nego koga treba da se kaze 
vistinata.Da so siot materijal shto go imate napishete i objavite Kojbile i kogovikale SLOVENI I ZOSHTO.I da 
im se zatnat ednash za sekogash na ovie rasipani umovi laznite izvori od kade crpat lazni informacii.Ako 
vaka se prodolzi togash jasno e deka samite si negirame se shto e nashe deka nikoj drug ne nie kriv i da 
prestaneme da gi krivime drugite za se shto ni se slucuva.KOGA DUSHMANITE NA MAKEDONIJA I 
MAKEDONCITE SE TUKA POKRAJ NAS.Na krajot da ve pozdravam i da vi posakam se najdobro.Se 
nadevam deka ke me razberete ispravno i mojata zelba ispolneta.POZDRAV I SEKOE DOBRO 

Risto Ivanovski Ако би имало нешто дојдено северно од реката Дунав на Балканот, тоа мора да биде докажано со 
материјални наоди/докази. Па ако би имало преселници Словени во Македонија не е никаков грев такви во Македонија и 
да има. Меѓутоа, досега никој не нашол било што донесено севено од реката Дунав да се најдува на Балканот сосе 
Македонија. Напротив, состојбата била обратна- се што е северно од реката Дунав низ цела Европа се било со потекло 
од Балканот со Мала Азија. Сите домашни животни и растенија во Европа се со балканско- малоазиско потекло. Ова 
било повод да постој само ДНК- оддалеченост само од југ кон север, никако обратно- Македонците им се ДНК блиски на 
Критјаните, а не на Подунавјето...Карпатите. Па има четири географски страни: Исток, Југ, Север, Запад. Значи постојат 
четири географски Заткарпатни страни. И нека си фрлат ждрепка Русите откои Заткарпати, руски или балкански, 
потекнале. За Русите Заткарпати биле и се само јужно од реката Дунав, само на нашиот Балканот. Ова го потврдил 
Русинот Нестор (11- 12 век). Тој запишал, Русите потекнале од Илирик, кој бил само на Балканот. За доказ дека до денес 
Русија не е донаселена, традициите на Русите останале балкански...и до денес лозата ја нема во Русија и западно од 
неа. Се постави прашање за Словени. Одговорот е едноставен- Русите никогаш не биле Словени. Па што биле Русите ? 
Само Рецкари- тие пишеле само со рецки, и биле само „роцки (роски) народ“. Па кога тие се изјаснале за Словени ? Само 
по мисијата на Солунските Браќа Константин и Методиј, кои биле во тајна мисија во Русија. Бидејќи Русите од нив го 
прифатиле словото, а тие го ширеле Божјото Слово, тие станале Словени. Кога за првпат тие се изјаснале за Словени ? 
Само во 860 година што го напишал цариградскиот патријарх Фотиос. Не случајно, руските автори (Острогорски...) се 
лажговци, тие се препишуваат во Нестор и од Фотиос, но не само една реченица од Фотиос, дека Русите во Цариград се 
изјаснале за првпат Словени, што го напишал Фотиос. Следи заклучокот, Русите биле само „роцки народ“- пишеле со 
рецки, а само од 860 година Словени. 

Dragi Trajkov Nema nikakvi naodi najdeni i zad karpatite--toa e ena golema laga da ja snema Makedonija i Makedoncite od 
kartata na svetot. 

Isso Coperture Nesimoski Pocituvan Ivanovski edno golemo blagodaram.  

ИЛЈАДА БИЛА КАКО ВО ИНДИЈА И ХОМЕР КАКО НА МЕСОПОТАМИЈА 
Повеќе пати е пишано дека Илјада имала врска со Гилгамешовиот еп. При тоа се наведија и автори 
кои тоа го пишат. Исто така, дури имало и десет Троји. Токму и затоа никој не ја пронашол 
вистинската Троја. Овде уште се дополнува за во Индија и поново и за Месопотамија:  
Х.Џ.Велс пиши: „Санскритската епика ни раскажува една приказна слична на онаа која послужила 
како основ за Илијада, приказна за белиот народ, кој се храни со говедско месо- и тек подоцна 
стекнува тревождерачкиособини- а кој слегол од Персија во рамницата на северна Индија и го 
освојувал пополека својот пат кон Индија. Од Инд се раширил по Индија...“.  
Зенон Косидивски вели: Смит пристапил на решавање на заврзламите, и после неколку месеци на 
мачната припремна работа можел да се прифати на вистинската задача: прочитување на натписите. 
Онака како го дешифрирал збор по збор, го обземало сè повеќе чудење. Пред очите, како жив, му 
стоел јунак на најстариот народен еп на светот, силниот и благородниот Гилгамеш, лик кој дотогаш 
во науката бил потполно непознат. Читајќи за неговите доживувања, Смит стекнал убедување дека го 
открил Хомер на Месопотамија, неколку десетина векови постар од Хомер на грчкиот народ, дека 
пред себе има праузор на епската поезија, со потекло од самото праскозорје на човечката 
цивилизација. 
Па дали во Илијада бил вметант епот за Белерофонт? Роберт Гревс, под 75 Белерофонт 1, пиши: 
„Покушувањето жената да го нападне мажот како што направила Антеја со Белерофонт, е раскажан 
во неколку грчки верзии (види 70, 2), покрај палестинските приказни за Јосиф и Питифаровата жена, 
и египетската Приказна за двата брата. Кој мит е најстар, не е утведено“.  
Па врската била со онаа на источното Средоземје со Египет и Месопотамија. Токму таа Атина 
присвојувала се што било од Египет и Месопотамија, а такви дела биле оние на тн.Хомер од 



 178 

Месопотамија и Атлантида на Солон со Платон од Египет. Во прилог бил дури и буфот (Семирамида) 
од Месопотамија, кој се најдува на парата на Атина итн. 
Под 70, 2, стои: „Митот за Атамант и Фрикс бележи жртвување на кралот...“, а под 70 Атамант: 
„Атамант...заљубувајќи се во Кадмовата ќерка Ина, неа скришно ја довел во својот двор во 
подножјето на Гората Лафистија и ги изродил со неа Лерарх и Меликерт“.  
Токму со Меликерт била врската со Фениките, со нивниот град Тир...- само од Азија.  
Според Зенон Косидовски. „Феникија и Ханан претставувале заедничка културна религија и етничка 
област. Хананските народи претежно говореле со феникиски јазик или на некој мошно сродно 
наречје“. Феникиските религиозни епови живо потсеќале на Хомер. За Алдо Маса, во „Феникијците“, 
тие ги славеле боговите од гората Олимп, со главен бог Зевс. Секако, различни од оние со од 
Семирамида итн. 
Од наведеното се заклучува, тн.Хомер бил само украден од Месопотамија итн. 

Martin Petrusevski Одлично,како и секогаш like emoticon 

ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ПИШЕЛ НА АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ (ТН.СТАРО-
ГРЧКИ) И НА СВОЈОТ БРСЈАЧКИ ГОВОР- ТОЈ БУГАРСКИOT ЈАЗИК ДОБРО НЕ ГО ПОЗНАВАЛ 
Григор Прличев пишел само на Алекандријскиот Птоломејов јазик коине (тн.старо-грчки) и добил 
награда од првиот еладски крал Отон, баварскиот принц. Дури тој бил прогласен за дефтер Омер: 
дефтер=де фтер=втор Омер без прво х кое не се изговорува-л во брсјачкиот говор. Кога тој почнал 
да пиши на својот брсјачки говор, тој не бил успешен. Ова било само поради тоа што коине имал 
традиција од 300- та година п.н.е., кој со Апостол Павле станал христијански јазик. Па Апостол Павле 
го познавал само Алекандријскиот коине, но не атичкиот говор на кого и не се пишело (Лукијан). Во 
Атина се пишело на јонски, што било и во 529 година кога Јустинијан ја затворил Платоновата 
академија во Атина- таа биле повеќебожна.  
Македонските преродбеници пишеле на свои говори кои се разликувале од бугарскиот јазик- говор од 
Варна. Следи песните од зборникот на Миладиновци се многу поблиски до денешниот македонски 
литературен јазик, на кого пишувал и Григор Прличев- Тој бил брсјачкиот на кого своите ученици ги 
терал само на него да пишат. Па Прличев дури во еден свој напис и се самокритикувал за своето 
слабо познавање на бугарскиот литературен јазик: „Бјах, като и днес оште сам, слаб в блгарскија 
език“. Кирил Пејчиновиќ неговиот дијалект го ословува како „прост јазик“ (во смисла дека не е 
црковнословенски, туку народен-односно јазик што го зборува „простиот“ народ...). Токму тој „прост 
јазик“ на „простиот“ народ е основа вулгар= волгар= волг ар: Volk= фолк= полк-а. Полката била само 
народна музика. 

РАЈКО ЖИНЗИФОВ БИЛ ЛОШ ПОЕТ НА БУГАРСКИ ЈАЗИК- БУГАРСКИОТ НЕ ГО ПОЗНАВАЛ 
Секој народ си имал еден јазик. Тој јазик морале да го познаваат сите членови на народот. Тоа значи, 
и на него тие да творат. Македонците не го знаеле бугарскиот јазик кој за нив бил странски јазик. 
Ваков бил случај со повеќе наши македонски преродбеници: За Григор Прличев сведочи Иван 
Крајничанец, кој бил негов ученик во Солун. Според него, „Григор Прличев не можел да го совлада 
бугарскиот јазик и повеќе си зборуваше и пишуваше на брсјачко наречје. Тој не тераше нашите 
преводи од грчки и француски јазик да ги изговараме на брсјачко наречје“. Втор пример е изјавата на 
Љубен Каравелов, кој говорел дека „господинот Рајка Жинзифов е лош поет заради тоа што е 
неталентиран и заради тоа што не го знае бугарскиот јазик!“ Се гледа дека овој јазик не бил познат, 
па тие продолжиле да говорат на нивните наречја. Таков бил и брсјачкиот диалект=диа лект=рект-дво 
рекот. 

ЗОШТО БАЛКАНЦИТЕ БИЛА МАКЕДОНЦИ ? ЗАТОА ШТО СИТЕ ТИЕ ЖИВЕЕЛЕ ВО МАКЕДОНИЈА! 
Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, Том први, Мисла, Скопје, 1985, на стр. 173, пиши: 
„Затоа и необично и класично образованиот Теофилакт не можел да одбегне, туку дури бил принуден 
да признае дека живее во ‘Македонија’, т.е. меѓу ‘народот на Словените’ (Склавините, Р.И.), како што 
тоа убаво го вели Никифор Вриени, негов современик. Кога, пак, Вилхелм Тирски (XII век) го опишува 
минувањето на еден од крстоносните водачи Боемунд Тарентски преку Балканот, тој тогаш изнесува 
дека тие крстоносници во 1096 година оделе низ цела Македонија и преку обете Тракии и конечно 
стиганел до Цариград. Арапскиот, пак, писател Идризи во својот познат спис ‘Географија’ (1153) е 
уште поооширен од Вилхелм Тирски, зашто говори дури и за планина Македонија, која се протега, 
според неговото мислење, од Лариса па на север со некои градови и со реки. Наедно, малку 
подоцна, ја наведува и самата земја ‘Maquadunija’, во која се наоѓаат градовите: Нису (Ниш), Атруби 
(Пирот), Нукастру (Кладово), Бидуни (Видин), Бануи (Берковица?), Луфиса (Ловеч), Афрансуфа 
(Браничево), Агризунус (Разград) и Масинус (Шумен). Според тоа, гледаме дека Идризи ја смета за 
Македонија целата крајдунавска област, почнувајќи од Белград на запад, до градот Шумен на исток. 
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Тој дури знае во Македонија и за 5 реки како што се Виоса, Девол, Дрим, Вардар, Морава и Нишава, 
а Струма му се јавува под името ‘Мармара’ “. 

Vangel Colakov Едно прашање - кога и зошто се случиле менување на топонимите на населените места низ ЦЕЛИОТ БАЛКАН па 
сега имаме словенски топоними наместо античките 

Risto Ivanovski Според германскиот лингвист Пасов (1815), Хомеровиот јазик бил словенски. Пак, еладскиот лингвист Чулкас (1907) 
запишал, Славо- Македонците говорат Ран- хомеров јазик. За преселби северно од реката Дунав нема ниеден материјален доказ/наод. 

Русите се изјаснале за Словени само 860 година (Фотиј)- пред тоа тие пишеле со рецки и биле Рецкари- „роцки народ“. Следи Антите, 
Венетите и Склавините не биле Словени туку само т.н.Словени, а Словени според слово- имало и Божјо Слово... Русите Словени од 

слово со Кирил и Методиј, кои биле во тајна мисија во Русија. 

Вчера 11.06.2016 се јавија од централата на ФБ- со мој напис; и денес 12.06.2016- со друг мој напис. 
Денес имам вкупно 1461 пријател. Многу повеќе ме прифаќаат, а помалку бегаат-бугарифили и други. 

ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ЕВРОПЈАНИ И САД-ЏАНИ СО СВОИТЕ КРВОЛОЧНИ ЦИА... И НАТО! 
Македонското Царство потпаднало под Римското Царство. Токми и затоа Балканците постанале 
Римјани= Ромејци. Балканците како Римјани го возобновиле Македонското Царство- Источното 
Римско Царство. Највелик на Великаните бил само Диоклециан, чија палата го краси Сплит- тој 
престолнината Рим ја преместил во Никомедија на Мраморно Море. Го следел Константин од Ниш- 
тој престолнината ја преместил во Визант, чија божица Хекате била поврзана со Филип Македонски – 
тој го освоил Визант. Визант постанал Константинопол. Жителите биле Повеќебожци. Следи тие да 
го прифатат христијанството. Бидејќи верувањето на Исус Христ било Кришна на Ведите во Индија, 
Хорус во Египет и склавинскиот (тн.словенски) Хора (Хорс) на Балканот, таквото учење не им било 
непознато. Кон ова се надоврзувал Митра верување во сонце од Персија, Обединителот Александар 
Македонски и Стоицизмот без робови од Александрија. И па се преминало во христијанство. Следел 
прв христијански цар Јустинијан, кој во 529 година ја затворил Платоновата академија во Атина која 
била повеќебожна, со службениот јонски јазик- тој бил службен и кај Македонците (Архелај...Филип 
Македонски,неговиот син Александар...).Центар на христијанството станал Цариград.Него го освоиле 
Османите. Тие биле само Комнени (Јозеф фон Хамер, Ланге...). Ова го потврдил и самиот Мехмед 
Втори (Ланге). Тие биле Македонци (Ланге). Заклучокот останува едноставен- Македонци имало во 
старата и новата ера првиот милениум Македонска династија... што опстоило и во вториот милениум 
дури со Османите (Комнени). Меѓу нив имало само верска резлика: Ромејци Православни и Турци 
(Османи). Нив ги поврзувала и божицата Хекате, чиј срп месечина го краси знамето на Турција, која ја 
создале Фригите, кои биле Бриги, создавачи на Анадолија и Ерменија (Херодот). Бриги Македонци 
биле Комнените. Ама и Птоломејците- Каменот Розета во Египет бил пишан на битолски говор од 21 
век. Не случајно, Турците имаат бригиски= брсјачки традиции. Па имало само Православни Ромејци и 
Турци= Муслимани. На првите службен јазик им бил само Александријскиот Птоломејов јазик коине 
(тн.старо-грчки) и тоа само од 300- та г.п.н.е., на вторите само Османовиот јазик на султанот Мехмед 
Караман (13 век). Јазикот бил персиски со персиското писмо- Мехмед во персискиот јазик внел уште 
турски= монголски зборови. Па кои биле тие монголишта ? Османите ги користеле редовно Татарите, 
потврдено во цел нивно владеење дури и со кај нашиот Карпош. Исто така, и Черкези- Османовата 
војска го користела познатиот Черкески ред. Татарите и Черкезите живееле на Кавказ, каде што биле 
Хазарите, Евреи со монголски одлики. Хазарите преку ЦИА, за која Александар Македонски станал и 
Албанец, сакаат да ја жртвуваат само нашата Македонија за Албанци од Кавказ (Татари, Черкези...), 
кои во 19 век околу еден милион биле колонизирани меѓу Врање и Шар Планина. Тие во 19 век на 
Османите им служеле само како акинџии- лесни летечки монголски коњски одреди да се истреби 
православието до денес. Бидејќи Шкиптарија е премала, таа немала доволни мајки тие да носат и 
дојат деца за да има многу Албанци- мајките биле само Азијатки- Черкези... До денес има Албанци со 
монголски одлики, повисок удел на монголската крвна група В и мешана АВ на Белци и Монголи. Тие 
се со монголски традиции, бело кавказко кече. Тие режеле кожи... и тргувале со православни органи. 
И ако би ги немало Македонци се решава историјата- денешните Македонци биле Словени. Само за 
жал, тие го славеле Кришна-Хорус-Хорс од Индија-Египет-Балканот, но не некаков си Бог северно од 
реката Дунав. Херодот многу убаво запишал: Скитите имале Олимписки богови, само со различни 
имиња. Бидејќи досега ниеден не пронашол доказ/наод за некакви преселби на карпатски и дунавски 
Словени, на секој пронајдувач на било што им следи Нобелова награда и некоја друга. Проклети да 
сте Европјани,САД-џани со крволочните ЦИА... и НАТО,каде одевте сеевте само војни, крв и убиства. 

Risto Ivanovski По претходниот напис на 11. и 12. 2016, и вчерашниот напис, денес од ФБ- централата го добив ова: 
Your Memories on Facebook 

Risto, we care about you and the memories you share here. We thought you'd like to look back on this post from 1 year ago. 
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Risto Ivanovski 

June 14, 2015 •  

 

НАЈИТНО СОЗДАВАЊЕ НА ГРАЃАНСКА ИНЦИЈАТИВА ЗА ДА СЕ БОРИ ЗА ПРАВАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ КОИ НА 
АЛБАНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА ИМ СЕ ЗАЛОЖНИЦИ, А ВО АЛБАНИЈА САМО ВО РОПСТВО, ШТО ДУРИ И СО ОД 

НАТОВСКОТО КОСОВО ВЕЌЕ СЕ ДОЖИВУВА ВО КОСОВО И ВО Р.МАКЕДОНИЈА. 

ХЕРОДОТ (V ВЕК П.Н.Е.) НЕ ПОЗНАВАЛ ЖИВИСУШТЕСТВА ИСПРАВЕНИ НА ДВЕ НОЗЕ СЛОВЕНИ- 
ТРАКИТЕ ЖИВЕЕЛЕ И СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ И КАРПАТИТЕ 
Густав Вајганд, пиши: “Најмногуплодни и најмоќни од древните народи на Балканскиот Полуостров 
несомнено биле Траките, кои го населувале не само целиот источен и централен дел на Балканскиот 
Полуостров, но завладеале големи области одовде на Дунав дури северно од Карпатите и таму биле 
населени. Тие биле населени и во Мала Азија и Грција“...“Херодот кажува, дека после Индијците 
Траките биле најмногубројни и дека ако биле обединети од еден владетел, ќе биле најмоќниот и 
непобедливиот народ, но тие биле како разединети, биле слаби“. Исто така, Херодот вели дека 
Трибалите биле најмногубројни и најмоќен народ на северот на Тракиско-илирскиот Полуостров. 
Според Страбон, Гетите (Траките, Р. И.) живееле на двата брега по долниот тек на Дунав и областа 
на југоисточните Карпати. За Суровјецки Трибалите биле сметани како Траки. Според Франциско-
Марио Апендини, старите Траки не се простирале само до Дунав, туку се протегале со онаа страна 
на реката многу подалеку. За Казимир Шулц, Илиро-траките веќе во најдавни времиња живееле во 
земјите северно од планината Карпати.  
Се истакна: „Херодот кажува, дека после Индијците Траките биле најмногубројни и дека ако биле 
обединети од еден владетел, ќе биле најмоќниот и непобедливиот народ,но тие биле како 
разединети, биле слаби“. Ова денес важи само за тн.Словени. 
Бидеј Херодот (V век п.н.е.) не познавал живисуштества исправени на две нозе Словени, откаде за 
историчарите тие во последните векови дошле на Земјата ? Веројатно слетале од Свемирот...! 

Risto Ivanovski Денес 17.06.2016 го добив ова: Your Memories on Facebook 
Risto, we care about you and the memories you share here. We thought you'd like to look back on this post from 1 year ago. 

 

Risto Ivanovski 

June 17, 2015 ·   

БИДЕЈЌИ РИМЈАНИТЕ ПРВИОТ ВЕК НОВА ЕРА ГОВОРЕЛЕ САМО ВАРВАРСКИ И ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК = ТН.СЛОВЕНСКИ 

ЈАЗИК И ЈА ВЛАДЕЕЛЕ ЕВРОПА, 100% ЕВРОПЈАНИ ГОВОРЕЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ  

ДО КОГА ЕВРОПЈАНИТЕ ЌЕ ЛАЖАТ ДЕКА РИМЈАНИТЕ НЕ ГОВОРЕЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК, А 
РУСИТЕ ДЕКА РУСИТЕ СЕ ДО 860 ГОДИНА НИКОГАШ НЕ СЕ ИЗЈАСНАЛЕ ЗА НЕКАКВИ СЛОВЕНИ 
Не учеа Словените дошле на Балканот. Тие таму ги нашле Балканците. Тие на Балканот се населиле 
а во соседство ги имале Балканците. Така тие меѓусебно се измешале. И што било ? Тие меѓусебно 
си имале групен секс што било се на екс и се дошло до еден комплекс од кого не можат да се спасат 
само Балканците со свој пелазгиски= тн.Платонов= тн.словенски јазик, кој бил дури и на Римјаните. 
Па за пелазгиски јазик, кој бил варварски јазик на сета Елада со кого говорел Платон пишат Херодот, 
Тукидид, Платон... Исто така, истиот јазик бил и јазикот на Римјаните. За варварски и пелазгиски јазик 
на Римјаните пиши Дионисиј од Халикарнас, кој во 1 век нова ера живеел во Рим. Пак, латинскиот не 
бил народен јазик на некаков си Латин или Римјанин туку само на Греикот (Гркот) Лив Андроник и тоа 
само во 240 г.п.н.е.-тој превел дела од на тн.Хомер. Бидејќи Александријскиот Птоломејов јазик коине 
(тн.старогрчки) не бил разбирлив за сите Балканци и сите жители на Апенинскиот Полуостров,тој Лив 
Андроник направил само едно вулгарен (народен) коине- тој во коине внел само народни зборови. Па 
на Апенински Полуостров живееле Пелазги, Илири и Венети. Следи да се говорел само тн.словенски 
јазик- јазикот на белата раса. Тој јазик бил само на Дивјаците Словени кои на Балканот дошле само и 
сосема голи и затоа тие сосебе на Балканот не донеле баш ништо туку само едно дивјачкиот јазик кој 
се најдувал в уста, а тој бил употребуван и да се говори...гласни жици. За јазикот на Дивјаци Словени 
варварски се чита кај Приск, Прокопиј, Јордан... Па тој јазик бил 100% истиот како во Елада, Италија 
итн.  
Дали за ова има докази ? Најголем доказ се самите Римјани како Пелазги. Сите европски автори го 
знаеле Дионисиј, кој пишел дека Римјаните говореле само на варварски и пелазгиски, само на јазикот 
на Дивјаците -Словени. Иако европските автори од Дионисиј се препишуваат, но не само реченицата 
дека Римјаните говореле на варварски и пелазгиски јазик. Што ова говори ? Европските автори со 
векови 100% останале само лажговци. Да се потсетиме, Пелазги биле дури Етрурците. Токму тие 
Етрурци го обожувале нивниот тн.словенски бог Перун (Билбија), пишеле на руни како што пишеле 
дури и Русите. А Русија била венетска земја, како што биле сите простори западно од неа сосе 
Британија итн. Па на Руни пишеле и Германците... Следи Етрурците и Русите биле Венети. Да не се 
заборави и Venetia (Венеција), рунари (рецкари) а во руните (рецките) имало Кирилични слова. 
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Бидејќи Русите пишеле со рецки тие биле „роцки народ“. Значи, само Рецкари. Со тајната мисија на 
Солунските Браќа Русите го прифатиле коинското слово. Па што ова говори ? Бидејќи европските 
автори коине го нарекле грчки јазик, Русите постанале само грчки Словени. Тие за првпат за Словени 
се изјасниле само 860 година, што го пишел цариградскиот патријарх Фотиос. Русите 100% 
препишуваат од Нестор (11-12), кој пиши дека Русите потекнакле од Илирик, значи Балканот, а не 
само реченицата на Фотиос за изјаснување на Словени. Па и Русите за Словените се лажговци. Како 
што Илири биле Русите, илирски традиции имало во Германија....сосе Британија. Кој ова го пишат ? 
Британските светски автори. Значи, Европјаните се 100% лажговци. 

Risto Ivanovski Денес (19.06.2016) од централата на ФБ го добив ова: Your Memories on Facebook 
Risto, we care about you and the memories you share here. We thought you'd like to look back on this post from 1 year ago. 

 
Risto Ivanovski 

June 19, 2015 ·   

БИДЕЈЌИ ЕТНИЧКИ БУЛГАРСКИ НАРОД НИКОГАШ НЕМАЛО, ...: 

Risto Ivanovski Денес (20.06.2016) од централата на ФБ го добив ова: Your Memories on Facebook 
Risto, we care about you and the memories you share here. We thought you'd like to look back on this post from 2 years ago. 

 

Risto Ivanovski 

June 20, 2014 ·   
АТИНА СО ТУЃА МЕСОПОТАМСКА И ЕГИПЕТСКА ИСТОРИЈА :  

БИДЕЈЌИ ИСТОТО СЕ ПОВТОРУВА, ПОВЕЌЕ НЕ НАВЕДУВАМ. 

Risto Ivanovski И денес (21.06.2016) поново исто со централата на ФБ. 

МАКЕДОНЦИТЕ ГОВОРЕЛЕ СО ХОМЕРОВ ЈАЗИК 
Киндер- Хилгеман наведуваат дека јазикот на Хомер бил јазик на македонските староседелци. 
Себастијан Долчи (1690- 1777) од Фиренца наведува дека од самата положба на илирските племиња 
(заклучуваме) дека еден ист јазик бил кај Илирите, Македонците и Епирците. Страбон говори дека 
„Илирите и Траките не можеле да бидат туѓи едни на други ни на никаков начин, оти двата рода биле 
со исто потекло, а освен тоа исто така имаат исти обичаи и уредување и ги почитуваат истите 
богови“. Овде се употребува два рода од исто потекло (народ). Шулц пиши, Полибие докажува точно 
и дополнува дека илирскиот и тракискиот била македонски говори од Хомеровиот јазик. Затоа Шулц 
продолжува, дека денес Србите и Булгарите се блиски крвни сродници, на ист начин биле крвно 
сврзани и Илирите и Траките. Ова ни говори дека Траките, Илирите и Македонците биле еден ист 
народ. Грегор Денковски (1829) наведува дека „Хомер пишувал на пелазгиски дијалект, ‘словенски 
јазик’, а се дознава од самите Хомерови песни“. Л.Ф. Пасоф во 1815 година истакнувал дека 
Хомеровиот јазик бил словенски, а Х.Џорџ во 1850 тоа го потврдил. Пак, еладскиот лингвист Чулкас 
во 1907 година потврдил дека Славо- Македонците од Лерин говореле Ран- Хомеров јазик, а Димитар 
Миладинов во писмото испратено до Кукушаните, говорот го нарекол славо- пелазгиски. За 
Суројевецки- Шафарик Јустинијан имал словенско семејство со татко по име Исток, а според Х.Џ. 
Велс, Јустнијан и Константин имале словенска крв. 

Овој напис вчера (20.06.2016) го внесов во Datoteka- Istorija, Arheologija, Mitologija I Lingvistika- денес 
(21.06.2016) гледам написот бил избришан. По 14 часот поново го повратија- веројатно по проверка. 

Во врска со мојот напис и денес (22.06.2016) се јави централата на ФБ- за тоа повеќе не одговарам. 

И денес (23.06.2016) се јави централата на ФБ-следи неа да и одговорам со нов напис и се наведува: 

РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК И АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛЕМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ 
Авторите кои ги познаваат тн.словенски јазици тие заприметуваат дека сите поими кои се среќаваат 
во тн.Хомерови дела на коине се само на тн.словенски јазици. Наспроти нив, тн.несловенски автори 
јазикот коине само им ги замаглува нивните замисли понатаму да се против сè тн.словенско- 
очигледен заговор. За оваа цел да видиме што пиши Чарлс Ф.Потер. Тој истакнува дека во 
семинарите за свештениците во САД било обрска изучување на така наречениот „класичен грчки“. 
Учениците го изучувале многу тешкиот јазик со сложени падежи, родови, бројки, гласови, времиња, 
начини, коњугации, деклинации и други промени. Кога тие го зеле да го читаат Хомер во оригинал, 
наместо тие да читаат „грчка“ поезија, тие биле воведени во нов систем на промени, ама не онакви 
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како тие што ги учеле. Јазикот на Хомер не бил „грчки“. Според Херман Киндер и Вернер Хилгеман, 
бидејќи за Ливиј Андроник немало латинска литература за неговото предавање, тој го превел 
хомеровиот еп Одисеја на латински јазик. Од него преостанале само некои делови и тој бил првиот 
обид за уметнички превод од јазикот на Хомер, јазикот на македонските староседелци од тоа време. 

Секој ден централата на ФБ се јавува со мој напис објавен кај нив со ист текст, како што напишав. 

ЕВРОПЈАНИТЕ БИЛЕ КАНИБАЛИСТИ ДУРИ И ВО 16 ВЕК НОВАТА ЕРА 
Според арапски извори, за време на крстоносните војни Франките не знаеле за нужници. Тие биле и 
човекојадци. Алберт од Екс соопштил: „нашите не се грозеа да јада не само Турци и Сарацени, туку и 
кучиња“. Тие поради лоша хигиена имале висока смртност на децата... 
В.Дјурант вели дека канибализмот бил општа појава кај ...Ирците, Пиктите и Данците во 11 век... Тоа 
било и потоа. Х.ЏВелс (1929), на стр. 424, пиши: „...Годината 1532. до 1535. ги држеле анабаптистите 
градот Минстер во Фестфалија... Мистерскиот бискуп го опседнал градот со својата и сојузничка 
војска, па под неволјите на опсадата во градот избило некое нарочито лудило. Се тврди дека имало 
случаеви на човекојадство...“. Следи во Европа дури во 16 век новата ера имало човекојадство. Па 
тие не знаеле за лајца и вилушка, како непотребно при канибалистичката гозба итн. 
Х.Џ.Велс, на стр. 45, пиши: „Најпосле луѓето почнале да го топат и железото...Се тоа ипак не 
допринело да се измени општиот карактер на човечката околина. Скоро ист оној секојдневен живот 
што средените наолитќани го воделе пред 10.000 години, се водело на почетокот на осумнаесеттиот 
век селаните по зафрлените краишта на Европа“. Па тие биле и останале заостанати. И затоа само 
Македонците имале парна машина (Херон), која била скоро пред два милениуми- во старата ера.  
Заради Европјните и нивните САД-џани Македонците страдале и ќе страдат. Страдањето почнало од 
2 век с.е. од Рим, од 11 век од Ватикан. Следеле крстоносни војни-тие се до денес уште не завршиле 
-историски тие биле само арамиски, само со убиства итн. Тоа што било и останало од Европа и САД. 

Marija Stojanova Не се арапски првонаведените извори, туку записите на еден француски монах, кој ги придружувал 
крстоносците. За жал цитатот гласи вака: „Немавме храна [...] за да не умреме од глад, бевме принудени да ги јадеме 
сараценските деца. А кога немавме веќе од нив, моравме да ги изедеме нашите кучиња...“ 

На мојата ФБ- страна овој напис имаше 22 шарења ... 

ДО КОГА ВО Р.МАКЕДОНИЈА ЌЕ НЕМА МАКЕДОНЕЦ- МАЖ ДА ПОДНЕСЕ КРИВИЧНА ПРИЈАВА ЗА 
ПРЕДАВСТВАТА ПРОТИВ ПРЕДАВНИЦИТЕ КОИ СО ВИСОКИ ПОТКУПИ СЕ ВО ТУЃИ СЛУЖБИ 
Сведоци бевме како на АСНОМ- ската Влада беше извршен пуч, сите Македонци кои се бореа за 
македонска Македонија и македонските Македонци беа убивани, судени и затворани во Идризово... 
дури и на Голи Оток, само со единствена цел да нема ништо македонско. 
По осамостојување на Р.Македонија Елада за да изчезни се македонско, инвестирала на стотини 
милини евра..., дури и на еден претседател на државава му се понудени неколку милиони евра, и тоа 
во готово, донесено в чанта. За вакви предавнички чинови никој не поднел никаква кривична пријава. 
Се поставува прашање, до кога во Р.Македонија ќе нема Македонец- маж да поднесе кривична 
пријава за предавствата против предавниците кои со високи поткупи се во туѓи служби ?! Да не се 
изуми, дека за предавства во земјите имало и смртни казни... а кај нас тие уживаат привилегии. 

На мојата ФБ- страна имаше 9 шарења и 63 лајкови. 

ШТО ГИ ОЧЕКУВА МАКЕДОНИЈА, СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И ДРУГИ ПРАВОСЛАВНИ ТН.СЛОВЕНСКИ 
ДРЖАВИ- ИСТОТО ШТО СЕ СЛУЧИЛО СО НАШАТА ПРАВОСЛАВНА ТН.СЛОВЕНСКА РОМАНИЈА  
Еден автор пиши: „Парискиот мир од 30 март 1856 официјално го означил крајот на Кримската војна 
(1853-1856). Според одредбите од договорот, Влашка и Молдавија останале под врховна власт на 
султанот, а силите потписнички на договорот колективно ги гарантирале правата на двете кнежества. 
Русија, пак, покрај тоа што била принудена да се откаже од приоритетното право во заштита на 
Молдавија и Влашка, на Молдавија и ги препуштила областите Болград, Исмаил и Кахул од јужна 
Бесарабија, приклучени кон Руското царство со Букрештански мир од 1812 година“. 
Со Кримската војна православна Русија била поразена, а во полза на Османовото Царство, што било 
дело на Англија, и почнало да се создаваат дури држави- со пуч. 
„Одредбите од Парискиот мировен договор имале поголем ефект врз Кнежествата отколку врз било 
која друга област во Европа. Протекторатот на Русија бил прекинат и таа веќе не можела да врши 
контрола врз политичкиот живот во Влашка и Молдавија. Со укинувањето на руското туторство 
станало јасно дека во двете кнежества ќе треба да се спроведе нова политичка организација. Во 
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преговорите што следувале помеѓу Големите сили, решавачко било влијанието на Франција. На 
изборите од 17 јануари 1859 година во Молдавија и 5 февруари истата година во Влашка, 
парламентите на двете дунавски кнежества едногласано го избрале Александар Куза за свој 
владетел. Во септември 1859 година силите гарантки на мирот од Парис го признале двојниот избор, 
но само во текот на животот на Куза. На 23 декември 1861 година султанот издал ферман со кој го 
признал обединувањето на Кнежествата. Така, назначувањето на владетелот на Влашка и Молдавија 
било озаконето. Во својата практична смила постоела обединета и автономна Романија. Формирана 
била држава со големина од 120,973 км2 и 4,424,000 жители. Со тоа се реализирал историскиот 
идеал на романскиот народ и биле поставени темелите на новата, модерна романска држава“. 
Русија се борела за православието-другите за одродување на Православните-со пуч. 
Ова се потврдува со доказот што Романците не можеле да бидат латинизирани од Римјаните. Ова 
било само поради тоа што, според Дионисиј од Халикарнас, кој живееле во Рим во 1 век нова ера, 
Римјаните говореле само со варварски и пелазгиски јазик, кој бил само тн.словенски јазик. Пак, 
латински јазик било од 240 г.п.н.е. од Лив Андроник, кој не бил народен јазик, и затоа мртов. 
Романија била тн.домовина на тн.Словени, во неа и во 19 век службен бил само црковно- 
словенскиот јазик, а според Вотсон, романскиот јазик бил само латинизиран словенски јазик. Бидејќи 
латински бил католички, а Романија била само православна, истото зло ќе го доживеат сите 
православни тн.словенски држави. Па за ова Ватикан без прекин се залагал од 11 век. Исто се 
случило и со Елада, а и со Шкиптарија со православен двоглав орел. 

РИМЈАНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ- 
ВЛАСИТЕ ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ 
Ова е содржината на мојата последна книга: 
Предговор         3 
Појавата на влашкото прашање       4 
Верски народи- Турци=Муслимани и Христијани    17 
Власите Грци- Цариград и Романци- Букурешт    27 
Античките Македонци биле само Македонци    39 
Македонците говореле тн.Хомеров јазик     43 
Домородците говореле варварски=пелазгиски јазик   46 
На Апенинскиот Полуостров се говорел само тн.словенски   53 
Римјани и Европјани само со народен тн.словенски јазик   77 
Романците не биле латинизирани за време на Римјаните   87 
Латински јазик        93 
Тн.Словени (Анти, Венети и Склавини)     96 
Словени само според Слово- имало и Божјо Слово              101 
Романците (Власите) не биле познати                106 
Романците само одродени тн.Словени                110 
Балканските Власи биле само Бриги=Брсјаци               117 
Власите само одродени тн.Словени                127 
Влашкиот јазик не бил народен пелазгиски туку мешан              129 
Децата не зборувале влашки- без влашки народен јазик              142 
Мешани јазици                   147 
Македонскиот Полуостров од 1808 година во Балкански              161 
 

ДО КОГА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ЌЕ БИДЕ АНТИМАКЕДОНСКИ ?! 
Денес (08.07.2016) во INFOMAX.MK прочитав „Колумна на Ристо Никовски: Дали според институтот 
за национална историја (ИНИ), во Бугарија има Македонци ? Научниот советник на ИНИ, Катерина 
Тодоровска, за ‘Фокус’, од 24 јуни 2016 (‘Стефан Влахов доби негативна рецензија па сега ме 
обвинува за дискриминација’) изјави дека Влахов бил ‘натурлизиран Македонец’ !?...“. 
Од колумната ќе се види, деко во ИНИ научните работници не се бавеле со она за што се наградени 
туку за понижување и навредување на оние кои од нив се повредни и македонско определени.  
Само еден пример: со македонски средства еден ИНИ научник- Албанец, со черкески череп...издал 
книга за Скендербег, според кој тој бил само Албанец. Како прво Ѓорѓи Кастриот никогаш не бил 
обрежан за тој да биде Скендербег и затоа тој бил само таканаречен. Како второ тој не го познавал 
поимот Албанец. Тој бил Македонец. Истото го пиши и Франсоа Пуквил. За овој великан сум објавил 
повеќе книги итн. Бидејќи говориме за ИНИ, кој според мене е антимакедонски, ги повикувам 100% 
вработени во ИНИ да ја прочитаат оставштината на семејството на Ѓорѓи Кастриот. Таа ќе се најде 
во книгите кај мојот почитуван Петар Поповски. Токму ние двата Македонци сме издале повеќе книги 
за нашиот македонски великан Ѓорѓи Кастриот. Се додека ИНИ не ја повлече книгата на Арнаутот, и 
ИНИ да му се извини на нашиот напатен македонски народ, таа институција била, е и ќе биде само 
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антимакедонска- проклет... да е ИНИ ! 
Јас испраќав мои книги до Институтот за национална историја. ИНИ со својот Чепрганов назад тие ги 
враќале. Бидеќи враќањето се повторуваше, ковертот го залепив така со цел да видам, дали книгите 
се отворани, а тек потоа повторно лепени, дури со дополнителен лепак, и назад вратени- па не е 
учтиво книгите да се враќаат. Па и безвредните трудови не е учтиво да се враќаат. Јас цела деценија 
година во ИНИ повеќе книги не испраќам. Се убедив, таму биле омразени Македонците- јас откога 
знам сум само Македонец, ништо друго и инаку.  
Вчера (07.07.2016) ја објавив мојата 93- книга. Па јас пишам со биолошки методи, раса- народ- јазик: 
белата раса била еден народ со свој јазик и писма која стигнала во Јапонија и Америка. Токму и 
затоа јас сум прифатен во други земји. Кога ја објавив книгата „Србите не биле Словени...“, се јави 
Српската амбасада, која ја побара мојата книга...Од Германската амбасада беше барана „Додунавска 
Македонија“...Дојде еден Германец дома кај мене, ми ја побара книгата „Склавините (тн.Словени) на 
Пелопонес биле домородни“- Баварската библиотека неа да ја стави на каталог. Инаку Германската 
национална библиотека на нејзиниот каталог има преку 20 мои книги, што важи и за Европската. 
Повеќе мои книги има и Баварската библиотека, а и Австриската- мојот докторат, Дури и 
Загребачката објавени мои трудови. 
Само до кога поради изроди Македонците ќе бидат прогонувани и понижувани дома ?! 

ЗОШТО ПЕТАР ПОПОВСКИ И РИСТО ИВАНОВСКИ БИЛЕ „ЛАИЦИ“ ЗА МАНУ И ИНСТИТУТОТ ЗА 
НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ? ПА ЗА ДВАТА ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ МАКЕДОНЕЦ А НЕ АЛБАНЕЦ ! 
Во 2005 година, во чест на Ѓорѓи Кастриот, тн.Скендербег, нашите МАНУ и Институтот за национална 
историја свикуваат седница. На неа биле поканети академици и историчари од МАНУ и ИНИ, како и 
Албанци од сите простори кои Албанците ги зацртале како свои за Велика Албанија. За таа цел ним 
им бил потребен дури великанот на православието, кој се борел во името и честа на православниот 
двоглав орел кој ги краси македонските цркви со соборната црква Св. Димитрија, надлежна и за сета 
Арбанија (Шкиптарија). Што бил тој тн.Скендербег ? Само православен, никогаш муслиман. Следи тој 
како таков му ја откинал главата на својот внук Зарчин од сестра, и тоа само што тој соработувал со 
муслимните. Тоа било со неговиот познат трзај и прочуен удар со мечот, со кого тој премногу глави 
откинал и тоа на сите негови непријатели и предавници. Па денес гледаме како тој и неговиот меч 
смртоносен за муслиманите се слави само како нивни херој, но никако и како наш Македонец. Ако се 
земе во предвид дека тој можел да биде Еладец, Бугарин, Србин, Црногорец и Шкиптар, а не никако 
само Македонец, а Македонија се најдува меѓу наведените простори, МАНУ-вците и ИНИ-вците се 
само грешници и злочинци. Со тој што тој станал Албанец, а Албанци има и Геги кои воглавно биле 
Черкези и Татари, МАНУ-вците и ИНИ-вците ќе мораат на Ѓорѓија да му зацртаат и татарско перче...  
Бидејќи овде се говори за тн.Скендербег, за него на седницата на МАНУ и ИНИ во предавничкиот 
собир на Албанците за Велика Албанија, мора да се види кои лица од Р.Македонија имале книга за 
посмртно обрежаниот тн.Скендербег. Од Р.Македонија немало ниеден кој објавил книга за тој наш 
православен прекален херој. Имало само еден Арнаут, вработен во ИНИ, кој говори за Скендербег, 
со разлика што неговата книга била за борбите. Според него (2001), Скендербег бил само Албанец и 
дури обрежан. За да се види дека Арнаутот бил лажго, како сите негови дворасно- двоконтинителни 
сонародници, тој на стр. 58 пиши дека тој бил кај татко му кога имал 25 години- со 25 години немало 
обрежување. Па Евреите се обрежувале на 8 ден, а во исламот до 14 години. Кај него има слика на 
православни, соборци на Ѓорѓи,со кавказко бело капче,а и со кавказко и унгарско име за Ѓорѓи Ѓерѓ...  
Па дали некој Македонец за него напишал книга ? Прв кој пишел за Скендербег бил кој друг ако не 
само великан- Григор Прличев. Според она што тој за него го пишел, тој покрај коине (Александријски 
Птоломејов јазик- тн.старогрчки) знаел и латински. Тој во неговото дело не ги наведува Гегите, кои во 
Р.Македонија се 90%- Тоски (Шкиптари) 10%. Тој Гегите ги внесува во Сердарот- тие биле од 19 век, 
од кои со векови страдаат домородците и православните. Тие се со кавказки обичаи- бело капче итн. 
Втор бев јас со книга за Ѓорѓи Кастриот. Книгата е со насловот „Нов Александар Македонски“- така тој 
бил наречен. Книгата имаше две изданија: прво 2001 год. со 159 стр. и второ 2003 год. со 334 стр. А 
имам и втора книга за него и тоа само како Македонец од 2008 година. За него пишам и во мои други 
книги- сите мои книги можат да се видат на мојата вебстрана на латиница: њњњ.бригиен.цом. 
Па во 2004 и 2005 година д-р Петар Поповски редовно во „Македонско сонце“...објавуваше написи за 
Ѓорѓи Кастриот. Бидејќи јас не бев во состојба да го пратам дневниот печат итн., случајно го позајмив 
послениот број на „Македонско сонце“ во кого почитуваниот Петар Поповски огорчено пишеше што во 
Собирот,а во чест на нашиот православен великан Ѓорѓи Кастриот, нему не му било дозволено тој да 
изнесе свој реферат...Зошто ?Па затоа што тој во своите написи за Ѓорѓија беше јасен- тој не само да 
бил само Македонец туку и Мијак. Е токму ова што тој пишел, било само македонско, ништо немало 
албанско за „албанските“ простори- Велика Албанија. И на мое изненадување во неговиот напис јас 
прочитав, дека ние двата сме биле прогласени за „лаици“, и тоа по редослед- прво Петар Поповски, а 
втор Ристо Ивановски. На МАНУ, кој не се огради од оваа изјава, му благодариме за ова- и во име на 
г.П.Поповски- што ние сме биле лаици за нашиот православен великан да дозволиме посмртно тој да 
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биде обрежан- во неговиот гроб од него немало ништо-, да го направиме Албанец- Албанија била на 
Кавказ-, да му ставиме бело кавказко капче и да го прекрстиме на кавказки Ѓерѓ а не балкански Ѓорѓи. 
Секако, зачудува две работи: МАНУ, како што кажува и насловот, е научна установа а не на личности 
без општа култура таа да дозволи да бидат прогласени лаици две личности и тоа во нивно отсуство 
за тие да се одбранат... И ако МАНУ била научна установа, на неа само двата „лаици“ со своите две 
„лаички“ книги за тн.Скендербег можеа за него да поднесат реферати, а не на Аранаути за Арнаутија. 
Петар Поповски, на 19 април 2006 година,ја промовира неговата книга за Георгија Кастриот... Книгата 
е преполна со извори кои авторот ги собирал во својот животен тек како извонреден... новинар... Таа 
може да се поделе на три дела: првиот историски за Арбанија, втор за Георгија и неговото семејство 
и третиот дел „Народно творештво за Георгија...“. За мене како автор, најбитен е третиот дел, зашто 
нему му се заблагодарувам, што тој од разни извори го насобрал народното творештво за Георгија и 
неговото семејство.Затоа секој Македонец кој ќе го прочита тоа народно творештво, ќе мора да му се 
заблагодари на авторот, кој, како и сите други книги кои ги објавил и ќе ги објави,ќе бидат наследство 
за младите генерации на македонскиот народ. Па Петар Поповски од мене е постар 14 години, а тој 
неуморно твори за нашиот народ. Токму за тоа народно творештво тој, во 2011 година, издал и нова 
книга. Од народното творештво ќе се види Арбанија (Шкиптарија) 100% била тн.словенски простор- 
денешниот мешан шкиптарски јазик е од последни векови. Според Г.Мајер, тој содржел и монголски 
зборови. Со тој нов јазик не само да се одродил тн.словенски народ во 100% нашата Арбанија, со тој 
никаков јазик се одродуваат Македонците со исламска вероисповед со најизворен македонски јазик... 

ЗОШТО МОЛЧИ МАНУ ДЕКА ВЛАСИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ, А НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ СЛОВЕНИ ?! 
Историски на Балканот се говорел само варварски= пелазгиски јазик, што го потврдиле Херодот, 
Тукидид, Платон... пред и по Прокопиј (6 век н.е.). Ваквиот јазик бил истоветен и кај Римјаните, што го 
потврдил Дионисиј Халикарнишки- тој живеел во Рим во 1 век н.е. Службен во Атина бил јонскиот, а 
Хелените во Јонија, според Херодот, биле варвари. Варвари биле и Македонците. Според Јустин, 
Македонците биле еден пелазгиски народ. И во македонскиот кралски двор кај Архелај... и Филип 
Македонски јонскиот бил службен. Тој во Атина службен останал и во 529 година- тогаш Јустинијан ја 
затворил повеќебожната Платонова академија во која се проповедало на јонски. Кај Јустинијан како 
Римјанин службен бил латинскиот, а црковен христијанскиот јазик од времето на Апостол Павле бил 
само коине- тој бил само Александријски Птоломејов јазик, само од 300- та г.п.н.е. Пак, латинскиот не 
бил дело на некаков си Римјанин, никако на Латин, туку само на Греикот (Гркот) Лив Андроник од 240 
г.п.н.е. Со наведеното се потврдува, на Балканот се говорел само наш варварски= пелазгиски јазик. 
За да се потврди, што народи на Балканот живееле, се чита според јазиците кои ги наведува Приск (5 
век). Тој ги наведува готски, хунски, латински и варварски. Готски бил на Готите, хунскиот на Хуните и 
варварски на домородците во Панонија. За овој варварски= склавински= тн.словенски пишат Јордан, 
Прокопиј...дури и Теофикакт Охридски (11-12 век) за во Македонија. Следи во Македонија се говорел 
само варварски= пелазгиски, а коине и латински биле службени и ненародни, и затоа само мртви. 
Во Македонија живееле само Домородци, чиј јазик бил само варварски= пелазгиски. Бидејќи нема 
ниеден материјален доказ/наод за преселби на Словени, такви народи никогаш немало. Пак, Власите 
од Москополе- Корча дошле во Македонија. Бидејќи Римјаните говореле тн.словенски, без никакво 
латинизирање. Дури Власите сами се нарекуваат Македонци, а ние Македонците сме биле Словени. 
Ако Македонците би биле Словени, дојдени северно од реката Дунав или од Заткарпатите, нашата 
ДНК би морала да биде блиска на Подунавјето или Заткарпатите. Меѓутоа, нашата ДНК е блиска 
само на Критјаните. Се потврдува, античките Македонци биле истоветни со етничките Македонци. 
Иако е ваква состојбата, македонските Македонци и македонската Р.Македонија се борат да го 
зачуват своето име во се, а на ова се попречиле Власите кои се прогласиле за Македонци, а тие за 
нас и сите други Немакедонци говорат ние сме биле Словени. Дури и Киро Глигоров без некој него да 
го овласти во Страсбург говори, ние сме биле Словени-Власите постанале Македонци иако дојденци. 
Кој е надлежен за ова да се отстрани ? Па МАНУ-за жал таа е воглавно влашка, а и прогрчка,несреќа. 

Денес (17.07.2016) имам 1502 пријатели- мноштво пробугарски... сум избришал, дури и блокирал. 

МАНУ ДА КАЖЕ МАТЕРИЈАЛЕН ДОКАЗ/НАОД ОД ПОДУНАВЈЕ И ЗАТКАРПАТИ ЗА СЛОВЕНИТЕ ?! 
На Балканот се говорел само еден јазик: варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик. Ова говори, на 
Балканот живеел еден те ист народ со еден те ист јазик, само со говорни разлики. Збрките настанале 
само со за нас познатиот старо-грчки јазик. Па кој бил тој јазик ? Тој бил само коине, дело на 
Македонците Птолемеи, кои, според Каменот Розета во Египет, го употребувале битолскиот говор, 
потврдено од двајца Македонци. Нивното дело не било и се уште не е прифатено во МАНУ. Меѓутоа, 
за жал, делото е прифатено во Русија. Бидејќи Руската академија била многу поважна од МАНУ со 
членови само за мани за се македонско да се мани, се е веќе кажано. 
Па каков бил тој јазик коине ? Тој бил наследник на староегипетски, и затоа за нас неразбрлив. Од 
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него произлегол македонскиот црковно- словенски јазик. Тој како наследник на коине, во себе содржи 
се од коине, само без семитски зборови. Ова говори, на Балканот се говорел само пелазгиски= 
тн.словенски јазик. Или инаку кажано, немало никаков посебен словенски народ со свој словенски 
јазик. 
Макс Фасмер, во „Словените во Грција“, го наведува Епир. Тој во областа Јанина најдува 334 места 
на словенски јазик; област Арта 50; област Превеза 34; Акарнаниа- Етолиа 98; Јонски острови- 
Керкира (Крф) 11; Леукос 4; Кефалениа 3; ...Еуританиа 48; Тесалија- област Трикала и Кардица 122; 
област Лариса 38; Фтиотис 55; Магнезиа 15; Еубоиа 19...Фокис 45; Беотија 22; Атика 18... Коринт 24; 
Арголис 18...Ахаиа 95; Елис 34; Трифила 42; Аркадиа 94; Месениа 41; Лаконија 81; Крит 17; 
Македонија 116; Лерин 165; Пела 94; Солун и Калкидики 152; Серес, Нигрита и Демир Хисар 111; 
Драма и Кавала 92... Тракија- Ксанти 9; Марица 11; Адрианопол 10; Кирк Килиса 5; Раидестос 11; 
Галиполи 4 итн.  
Пак, ненаведените имиња биле имиња само еладски- Елада била само Пелазгија, а пелазагиски= 
тн.словенски. Се потврдува, на наведените простори имало тн.Словени. Нивниот јазик бил само 
варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов. Следи да се заклучи само едно: Еладците и 
Епирците (Власите и Шкиптарите) биле само одродени тн.Словени. Ова се среќава кај мноштво 
автори, а кај сите тн.словенски лингвисти. 
Бидејќи Балканците биле еден народ со пелазгиски= тн.словенски јазик, јазикот не бил меродавен за 
некакви преселби на некаков народ Словени од Подунавјето или Заткарпатите. Следи најбитен бил 
материјалниот доказ/наод. Таков на Балканот од Скитија бил донесен само конопот, а Балканците го 
употребувале ленот. Токму овде ги повикувам сите академици од МАНУ да докажат било каков 
материјален доказ/наод, освен конопот, да бил донесен од неандерталската скитска тн.Словенија 
како прадомовина на неандерталските Словени. Секој оној академик, кој приложи наод/доказ 
растение, животно, кола, дел од кола, колце, дел од колце... паричка, сад- че и било што итно нека 
добие Нобелова награда и било која друга. Конкурсот за награда е отворен- досега ниеден автор во 
цел свет не нашол ниеден материјален доказ/наод. 

Д-р Пе тар Поповс ки Ne moze, moj drag d-r Ivanovski. “MANU..?” ne smee da im prkosi na “umnite” Anglosaksonci. Tie 
taka kazale, se razbira, kako i za se drugo, bez argumenti. Nivnoto vo site slucai e “naucno kazano…!?”. Za niv, sekoj sto misli 
poinaku, e “psevdo-nauka”, t. e. lazno, izmislica, iako nivnite lagi se demantiraat so nesoborlivi argumenti. Vsusnost. “MANU.!?” 
vekje mnogu godini nanazad ne e naucna, tuku profitetska institucija, koja raboti za tugji interesi. Istorijata na makedonskiot narod 
za niv e tugja i nepoznata. Etnickiot makedonski narod fati penja vo ustata protiv obidite na Anglosaksoncite da mu go smenat 
negoviot identitet, od taa “institucija..?”, vklucuvajki go i Institutot za nacionalna istorija, dosega ne cuvme nitu eden zbor. 
Namesto toa razmisluvaat kako da ja rasprodadat nashata nacionalna istorija. Za zal, koga nemame pravna drzava vo vistinska 
smisla na zborot, taka tie ke rabotat. Sto da pravime..? Takva ni bila sudbinata..! 

Risto Lavot Убаво е да се сретнат вакви еминентни македонци како Ристо и Петар на фб и објаснат што се работи во 
МАНУ. совас се сложуван во се вашите ставови ги подржувам оти се вистинити. Со тебе петар бе се сложувам во тоа за 
Таква ни била судбината??? Ние мораме во МАНУ да поставиме луге кои ќе ја подржуваат Македонската Историја од 
нашите претци и од нашиот терен на нашата почва новите откритија. Да не слушаат страни и стари теори за 
Македонското битие. Мора Македонскиот народ да се избори и да постави прави луге кој никој не ќе можи да ги купи!!! 

Nasto Palioski Brat Risto koga ke se svestis ti ednas. Ovie sega sto se na vlast i manu se so kupeni diplomi i prepisuvani. 
Pokojniot Nikola klusev licno mi kaza deka od Generaciite od 1945 godina koi studirale barem na poveke od sto lica mu dozvolil 
da ja prepisuvaat negovat diplomska rabota. Toa znaci parazitite sekogas ziveat na tug grb,taka i denesnite MANU akademci se 
nekadri i nesposobni i so prepisi na tug trud i maka. Ostavigi ovie dvaca Dr.Petar i Dr.Risto tie ne se alcni za stolica tie sakaat da 
dokazat ona pravilnoto a ne profiterstvo. Koga toga nivniot trud ke se ucAT pokasno. Segasnoto MANU i nivnite diplomi ke odat 
po Reka Vardar i vo Belomorska Makedonija. 

ДО КОГА МАНУ ЌЕ МОЛЧИ ЗА ПРВИОТ МАКЕДОНСКИ БУКВАР НА МАРКО ТЕОДОРОВИЧ (1792) ?! 
Во Европа имало само две апопстолски цркви- Павловата во Македонија и Петровата во Рим. Токму 
Цариградската патријаршија не била апостолска црква.Неа Јустинијан ја воздигнал во патријаршија. 
За негово време службен јазик бил латинскиот, а црковен коине- Александријскиот Птоломејков јазик. 
Од времето на царот Ираклиј службен станал коине, и тој како таков се задржал се до пропаѓањето 
на Источното Римско (Ромејско) Царство-15 век. Народот коине не го разбирал. Ова било повод, во 9 
век македонскиот крал од македонската династија да го задолжи Македонецот Константин Филозоф 
тој да го реформира коине. Од него произлегол македонскиот тн.црковно- словенски јазик. Кај Русите 
црковен јазик бил коине.Бидејќи Русите коине не го разбирале,македонскиот царски двор донел своја 
одлука, коине да биде исклучен од црквата, останувајќи само јазикот на Кирил Солунски (Оболенски). 
Кириловиот јазик во Охридската архиепископија останал службен. Тоа било се до 1767 година кога ја 
укинал ненадлежниот султан. Ова било дело на Ватикан.Така Ватикан ја остварил својата цел, само 
Римската црква да остане апостолка... Оттогаш Македонците се залагале Охридската архиепископија 
да се возобнови, да се поврати црковно- словенскиот јазик, како и да се вклучи мајчиниот говор. Тоа 
било времето кога Македонците не знаеле дека се Словени. Еве два докази: во моја Битола во 17 век 
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била подигната Саат Кула, на која има камен со орел кој в уста држел змија. Тие биле атрибути само 
на Зевс, но не на тн.словенски Перун. Овој се славел на Кавказ... и источно од него каде немало било 
какви тн.Словени. И конечно, според австрискиот патеписец Хан, во 1865 година Охриѓани не сакале 
да бидат Словени.Токму Охриѓани како и Битолчани со својот бог Арес= јарес= јарец биле поборници 
да се возобнови Охридската архиепископија, поврати црковно-словенскиот јазик и вклучи мајчиниот. 
Бидејќи Македонците пред сите во се предначеле, Марко Теодорович отпечатил буквар во Виена во 
1792 година на наш македонски говор од Разлог- тој бил прв на мајчин јазик. Следел Вук Караџиќ во 
1814 година, кој се населил во Виена.Таму тој ја напишал првата српска граматика и речник, и успеал 
да ги заинтересира Ранке, Гете, браќата Грим...  
До кога МАНУ ќе молчи за првиот буквар на Марко Теодоровиќ (1792), но не за нивниот В.Караџиќ ?! 

Oliver Simonoski Mozebi e falsifikat no pishuva bugar od Razlog 
?!https://bg.wikipedia.org/.../%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0... 

Risto Ivanovski Вилкинсон пиши: „Првото дело издадено на мајчин јазик се појавило во 1824 г., а првото бугарско 
училишта било востановено во Габрово во 1835 г.“ 

Risto Ivanovski Разлог бил македонски- говорот на Разлог бил македонски. 

Во Википедија стои: „Марко Теодорович Везьов е роден около 1760 година в Банско. Завършва гръцко светско 
училище. Занимава се с търговия на памук и заминава за Виена. Открива търговски кантори в Сяр, Белград и Виена. 
През 1792 издава църковнославянски буквар,[2] отпечатан в печатницата на сърбина Стефан Новакович във Виена.[3] В 
буквара e отбелязано, че е на славянски език. На корицата му е посочено, че издателят е „българин, родом из Разлог“. 

СОЛУНСКИТЕ БРАЌА СЕ ОПШТОСЛОВЕНСКИ- ЗА МАНУ И БУГАРСКАТА АКАДЕМИЈА ДРУГО ?! 
Македонската династија ги испратила Македонците- Солунските Браќа во тајна мисија во Русија за 
тие таму да го шират христијанството. Во Русија Константин и Методиј виделе дека во Русија имало 
преводи на делови на Библијата. Преводите биле пишани со рецки. Следи Русите биле Рецкари, или 
„роцки народ“....Русите во 860 година го нападнале Цариград. Па тие тогаш се изјаснале за Словени. 
Ова го пишел цариградскиот патријарх Фотиос. Токму оваа реченица на Фотиос руските автори не ја 
наведуваат. Зошто ? Затоа што Русите до 860 година никогаш не се изјаснале за Словени. Ова значи 
словенството произлегло само од словото, а имало и Божјо Слово, види Евангелие на св. Јован итн. 
Христијански јазик бил коине (тн.старо-грчки), кој бил само Александријски Птоломеев јазик, на кого 
пишел Апостол Павле. Тој не го познавал јонскиот службен во Атина, дури и во Атинската Платонова 
академија, која ја затворил Јустинијан во 529 година- христијанин со јазикот коине. Коине бил само 
наследник на староегипетски, и затоа тој не бил разбирлив. Македонскиот царски двор го задолжил 
Константрин Филозоф тој да го реформира коине- тој создал црковен јазик, познат како словенски. Па 
тој го ширел словото, Божјото Слово, Логос= Реч= Збор...И затоа Кирил бил општословенски на 350 
милиони, а не само на академиците на МАНУ и Бугарската академија кои братски дрдорат, јазикот на 
Константин не бил македонски говор од Солун- Солун бил/е во Македонија, туку за МК- академиците 
словенски, а за БГ- академиците бугарски. Следи тие во Скопје и Софија си дрдорат со свои „дела“. 
Замислете, тие неговиот татко го нарекле Грк, а неговата мајка само Словенка. Меѓутоа, таткому не 
бил Грк ниту Дрт... туку само Македонец. Пак, неговата мајка не била Словенка, со череп на мајмунот 
неандертал со потекло од Скитија туку само со човечка, а таква имале Склавините околу Солун кои 
говореле варварски= пелазгиски, кој бил тн.Хомеров= тн.Платонов јазик, на кого говореле Римјаните 
(Дионисиј- 1 век н.е.). Токму само латинскиот во 240 г.п.н.е. го создал Греикот (Гркот) Лив Андроник. 
Бидејќи Греики имало во Јужна Италија, но не на Балканот со Македонија и македонски Солун, за МК 
-академиците и БГ- академиците Кирил Солунски бил мелез грко-словен и бугарин. За првите јазикот 
бил словенски, а за вторите бугарски- дури старобугарски. Тоа било времето кога во Бугарија старите 
Бугари владееле, а тие биле Татари со чувашки јазик. Па каде се чуло видело во исто време да биде 
бугарски јазик татарскиот- чувашки јазик и пелазгискиот јазик на Хомер, Платон... и Римјаните. Нели 
во 19 век Гагаузите се попишувале за Стари Бугари- другите биле само Ново Бугари со наш јазик. 
Кога се говори за бугарски јазик, тој морал да биде од држава, која морала да си има своја црква чиј 
поглавар би морал да биде само под владетелот на државата. Бидејќи Македонците се разбирале од 
правото, тие ги изиграле Бугарите. Како ? Македонците на Татарите не им дозволиле поглаварот да 
биде под татарскиот владетел, туку само под патријархот на Цариградската патријаршија, кој бил под 
царот- Македонецот, кој столувал само во Цариград. Со ваквата состојба татарскиот владетел не бил 
самостоен, не бил државнотворен за да се говори за некои Бугари како државнотворен народ само со 
татарски- чувашки јазик, кој како бугарски немал ништо заедничко со македонскиот солунски говор.  
Па што биле и се денешните Македонци ? Еве што утврдил рускиот автор Генадиј Гриневич- исти 
знаци со исто значење имало во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет. Па ова 
говори, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист народ со еден 
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те ист јазик. Па каков бил тој македонски јазик ? Македонските автори него го утврдиле- тој бил мојот 
битолски говор, кој сум го учел по моето родување по Втората светска војна во која Бугарите како 
фашисти ги убиваа... Македонците. На тој јазик уште говорам. Цел живот овој јазик бил македонски. 

Zlatko Petrovic Bravo Risto. Samo da znate Srpski akademici i SPC su još gori za Srpsku istoriju od Makedonskih akademika. 
Za njih Južni Sloveni su na poziv Iraklisa preskočili moćne Avare preplivali Dunav i naselili pusti Balkan od Venecije do Vrane i 
Halkidikija tako da se na tom prostoru odjedanput počelo da se priča Staro Slovenski. Pošto je neku godinu kasnije prešlo Dunav 
25 000 hiljada Bugara sa ženama i decom osvojilo skoro ceo Balkan tj. Nekoliko miliona Slovena pa su samim tim i oni počeli da 
pričaju Staro Slovenski. Čak pišu i knjigama da sve Romane što nisu na Balkanu pobili Avari pobili su doseljeni Sloveni a Iraklije 
tj. Istočni Rim je to mirno posmatrao samo su ostavili Albance da bi mogli da budu starosedeoci Iliri ( akademik Mihalčić po kome 
Srpska deca a i studenti uče u školama i fakultetima). 

МАКЕДОНЦИТЕ И БУГАРИТЕ КАКО ДВА ДРЖАВНОТВОРНИ НАРОДИ ИМААТ ПОСЕБНИ 
ИСТОРИИ 
Името Македонија со нејзините Македонци произлегло од Македон- од богот Македон. Поимот 
булгар бил општ поим без етничко значење. Па следи булгар - л = бугар - б = угар + ит (трето 
лице еднина) = Угарит- ридчест предел во Западна Азија. Бидејќи ридовите биле неплодни, тие 
само се угарат.Затоа кобила се избугари, со значење пометни. Ама и гравот ф.вулгарис; 
јогуртот со бактерија булгарис ... Вулгар= волгар= волг ар: волг= волк= Volk= фолк= полк до 
полка народна музика. А и дури вулгарен латински со значење народен латински. Секако и на 
германски бург, основа за Бургас: бург= булг= болг= волг... тврдина за народ. Со наводите се 
истакнува, поимот волгар= булгар= бугар бил општ. 
Се говори, Цар Самуил со своите внуци бил булгарин по род, и тоа само поради поимот булгар. 
За да се потврди дека од општи поими (грк, булгар, србин, арбан, влах...) не произлегуваат 
етнички народи, еве го доказот: Василиј Втори Македонски создал македонска тема Булгарија 
со центар Скопје, а во Подунавјето создал теми Паристрион и Пардунавон. Бидејќи тој создал 
тема Булгарија и тоа со центар во Скопје, тој би морал да биде само булгарин, дури и по род 
булгарин, според плочата од Битола, под која била и Атина. Па жителите на Атина сосе цела 
Елада... и 100% жители на темата Булгарија биле само едно- Римјани (Ромејци). Како Ромејци 
останале Еладците (тн.стари Грци) се до со 19 век. Кога Џорџ Фергусон Бовен, во 1849 година, 
ја посетил државата Елада, во неа имало само Ромејци- со главен град Константинопол. Од 
коине со реформа бил создаден еладски државен јазик кој се викал „ромајка“(Густав Вајганд)- 
без ништо грчко.  
Македонците биле под Охридската архиепископија, која била Јустинијана Прима- Црквата на 
Апостол Павле. Напротив, татарската= бугарската држава си имала своја црква, Трновската 
патријаршија. Со самиот навод држава со црква со свој посебен народ, го потврдува најбитното, 
имало посебен народ на Охридската црква и Трновската црква. Во прилог се наведуваат и 
Цариградската патријаршија со свои припадници- Грци и Пеќката патријашија со своите Срби. 
Па немало еден народ со две цркви. Токму и затоа во никој случај не било можно на Балканот 
да бидат привилегирани само Бугарите. За ова да се потполни се Еладците и Шкиптарите. Па 
тие им припаѓале на Охридската архиепископија. Со создавање на нивни држави, беа 
неопходни за нив да има цркви. А и за државата Р.Македонија. Следи за да се оспори 
државноста на македонскиот народ СПЦ не ја признава дури и до денес МПЦ. Само така се 
оспоруваат Македонците- Македонија во 1913 си ја поделиле Елада, Србија и Бугарија. 
Со укинувањето на сите цркви, султанот ја оставил само Цариградската патријашија. Оттогаш 
имало покрај Турци како муслимани и Грци како православни- тие биле само припадници на 
Цариградската патријаршија. За православните меѓусебно да се истребуваат, султанот создал 
само една- султанова Бугарска егзархија. Бидејќи во неа службен бил македонскиот црковно- 
словенски јазик, кој народот го разбирал, народот неа и се приклучил. Поимот Бугарин постанал 
политички. Ова било повад да се говори, ние не сакавме да бидеме Грци, сега ли ќе бидеме 
Бугари. Па токми и затоа Македонците се бореле да се возобнови Охридската архиепископија 
со црковно- словенскиот јазик, ама и да се вклучи мајчиниот јазик (говор). Македонскиот народ 
си говорел на своите јазици (говори), а во Бугарија како службен јазик бил говорот од Варна. За 
него Вилкинсон пиши: „Првото дело издадено на мајчин јазик се појавило во 1824 г., а првото 
бугарско училишта било востановено во Габрово во 1835 г.“. Токму овој бугарски јазик не го 
разбирале Македонците- таков бил Григор Прличев. Тој како национално свесен своите ученици 
ги терал тие да не пишат на бугарски туку на брсјачкиот говор- тој бил и мој. 
Да се оспорува се македонско (држава, црква и народ) не држи, затоа што држава Бугарија до 
1908 година немало. Со бугарската држава со своја црква следел и бугарски народ. Ова за 
Македонците било остварливо само за време на Втората светска војна, чие војување за 
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ослободување почнало на аеродромот Скопје, кој бил под команда на Германците и нивните 
подржувачи Бугари. Македонците се бореле против бугарските окупатори...Тие си имале своја 
АСНОМ власт- македонска Македонија. Бидејќи македонски биле свесни, тие сакале да го 
ослободат Солун- тие биле испратени на Срем... Бидејќи Македонија била само македонска, 
Бугарија се откажала од Егејскиот дел на Македонија. За неа таа со Елада (тн.Грција) 
потпишала договор. Следи Бугарија до денес не ги бара имотите на сите оние Македонци кои 
биле протерани во Бугарија- па таа Македонците од Егејскиот дел ги откупила... 
Конечно Георги Димитров се договорил со југословенскиот Тито да се приклучи Пиринскиот дел 
на Македонија кон ослободениот државнотворен Вардарски дел на Македонија. Тој во 
СФРЈугославија била федерална единка на заедничката држава. Па историски македонскиот 
народ се потврдил како таков. За потврда на ова е и наводот што Георги Димитров ги испратил 
оставштините на Гоце Делчев тие да почиваат во мир во главниот град на ослободената 
Македонија- тие свечено биле испратени и донесени во Скопје- црквата Св. Спас. Вељко 
Влаховиќ раскажувал како тој на Георгија Димитров му ја предал книгата „Бели мугри“ на Кочо 
Рацин, а нашиот великан Георги Димитров пролел свои солзи радосници, снимено од Радиот 
Скопје-снимката повеќе пати сум ја слушнал. Неговата македонштина беше повод мавзолеумот 
на Георги Димитров да биде уништен...Бидејќи Бугарија понатаму нашиот македонски народ не 
го признава и навредува, а со сојузил со соседите за да нема ништо македонско Бугарија за 
Македонците и Македонија била/останала најголем непријател-рангирана на место број 1 
Македонците со своите говори зборувале до поделбата од балканските држави (1913). 
Македонците во Вардарскиот дел на Македонија морале да го говорат српскиот јазик. Со 
окупацијата од Бугарија и Албанија бугарскиот и албанскиот јазик. Бугарскиот јазик за 
Македонците бил многу далечен од говор на Варна, кој како странски јазик тешко го учеле. Па 
следи Бугарија го променала својот јазик, кој бил западен, за Бугарите со јазик да им се 
доближат на Македонците. Овде се говори за понеразбирлив и поразбирлив бугарски јазик. Се 
заклучува, немало еден туку два бугарски народи- вториот бил нешто поблизок до 
македонскиот- два народи со посебни истории и култури. Секој оспорувач е ...монструм. 
Хан Лотар Штепан, Македонски јазол, на стр. 53, пиши: „По здобивање со автонимија во 1878-
1880 год., бугарскиот јазик беше кодифициран. Основата беше источнобугарскиот дијалект 
(Варна), ‘но во XX век западнобугарскиот дијалект извршил силно влијание’. Дали ваквиот 
развој на јазикот дава право Македонија да се гледа со потсмев ?“. Па смешно е бугарското 
оспорување на се македонско. 
Следи ќе мораме да се откажеме од нашите свои македонски говори од постледено доба, дури 
и од службениот македонски јазик на кого се образовале сите генерации по Втората светска 
војна на кого македонскиот народ постигнал извонреден успех и во светот углед заради од 20 
век новиот бугарски јазик, со кого се служат некои македонски изроди-гнасотии, е предрско и 
преневосопитано за во 21 век. 
Бугарите од Македонците се одделиле и календарски. Тие го прифатиле католичкиот календар. 
Само со православен календар останале покрај Македонците и Србите со Русите, со нивниот 
православен двоглав орел, кој ги краси македонските цркви. Во нив Св.Ѓорѓија е претставен 
како коњаник, а таков тој во Азија не бил. Како него бил претставен Крали Марко- следи Св. 
Ѓорѓи е во рускиот грб. Врската е очигледна- За Еремиј Русо, Русите или Московитите се со 
истиот јазик како и античките Македонци. 

БУГАРИЈА БИЛА БЕЗ ЦАР И БЕЗ ПАТРИЈАРХ. ЦАРОТ САМУИЛ ИМАЛ ПАТРИЈАРХ- ТОЈ 
НЕМАЛ ВРСКА СО БУГАРИЈА ЗА ТОЈ ДА БИДЕ БУГАРИН 
Се говори Цар Самуил создал Бугарско царство, дури тоа било Западно Бугарско царство. 
Меѓутоа, вакво нешто не можело да биде. Ова било само заради тоа што за време на Цар 
Самуил дунавската татарска Бугарија била без свој цар, како и без свој патријарх. Оттогаш 
Бугарија била под царот на Цариград, против кого се борел царот Самуил: Царот Цимискиј го 
освоил целото Бугарско царство. Токму и затоа само дури во 976 година против тн.византиска 
власт дигнале востание кометопулите, синовите на Брсјачкиот кнез Никола. Така било 
создадено ново одвоено царство во Македонија. Па тоа било со своја патријашија која ја водел 
патријарх. На Самуил патријаршијата му била неопоходна за тој да биде прогласен цар- под 
него бил патријархот. Цар Самуил имал царски јазик. Тој бил само македонскиот, создаден само 
во Александрија и тоа само за време на Македонците Птоломеи- само по 300- та година п.н.е. 
Црковен јазик бил само македонскиот на Македонецот Константин Филозов, кој произлегол само 
со реформа на македонскиот коине. Во него бил Солунскиот говор кој бил само македонски. 
Бидејќи Цар Самуил не познавал бугарски, ерменски и друг јазик тој бил само едно и 
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единствено- само брсјачки Македонец. 
Па за да постои држава со народ морало да има цар со свој патријарх кој управувал со својата 
црква. Ваква состојба имало во Цариград со царот и патријархот на Цариградската 
патријаршија. А и кај Цар Самуил. Пак, истово повеќе не важело и за во Бугарија- во неа немало 
бугарски цар ниту патријарх. За дообјаснување на ваквата состојба се наведува, дека 
бугарскиот владетел Борис (852-888) го примил христијанството во 864 година. Ова било само 
по тн.византиски образец. Бидејќи тн.византиски цар не дозволилн бугарскиот цар да има свој 
патријарх, тој не го признал бугарскиот цар. За ова да го оствари тн.византиски цар тој ја ставил 
Бугарската црква во 870 година под врховна власт само на Цариградската патријаршија. Значи, 
под цариградскиот патријарх кој бил под царот во Цариград.  
Заради ваквата состојба Бугарија соработувала со папата, кој не бил надлежен во 
православието- надлежен бил само цариградскиот патријарх, а тој бил под царот. Токму само 
царот бил врховен. За превласта војувал тн.византиски цар Цимискиј. Тој го совладал 
бугарскиот цар Борис II, кој повеќе не бил цар. Тој во црквата Света Софија во Цариград со 
свои раце ја симнал царската круна... Бугарски патријарх исто така се повлекол. Па се завршило 
сосе бугарско. Останало она на Самуил кое било во Македонија. Следи заклучокот, Царот 
Самуил и Охридската патријаршија немале врска со Бугарија. Токму и затоа тие не можеле да 
бидат било што бугарски. Па Пелагонија, Преспа и Охрид биле само во Македонија- и денес во 
Р.Македонија. Таа нема ништо заедничко со дунавската татарска Бугарија. 

ЗА БУГАРСКАТА НАУКА МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ БУГАРИ. ПА ШТО ИСТОРИСКИ БИЛЕ 
БУГАРИТЕ ? ИСТОВРЕМЕНО БУГАРИ И ВЛАСИ ! ВО 19 ВЕК БУГАРИТЕ БИЛЕ ДУРИ САМО 
СРБИ ! ПРЕСМЕШНО 
Сведоци сме за тоа што Бугарската академија сета македонска историја ја прогласила за 
бугарска. Таа постанува бугарска дури од самиот почеток на навлегувањето на Бугарите, кои 
биле Татари, чии благородници имале перче- коса која се веела, утврдувајќи го правецот на 
јавањето на монголските коњи. Иако бугарскиот јазик бил татарски, чувашки, Македонците 
предрско се прогласени Бугари. 
Бугарите ја присвоиле сета македонска историја, ние Македонците за нив сме само Бугари, 
дури во Битола група бугараши ме убедуваше дека јас сум бил Бугарин, зашто не сум бил 
свесен. Па со тоа на дрзок начин ми го скратија основното човеково права јас да се чуствувам 
тоа што само јас сакам да бидам. Тие тоа го објаснуваат, нас како Бугари само Србите не 
направиле ние да бидеме нешто ново, и тоа туѓо за нивните бугарски простори. Па Македонија 
била само бугарска ! Па што биле самите Бугари ?! 
Како прво само Татари. Потоа таквите монголишта биле словенизирани. Ама уште што тие 
биле, што од нас Македонците се крие ? Второто Бугарско царство било на Петру и Асан. 
Бидејќи Македонците немаат ништо со Асан, кој во само нашата Македонија никогаш не бил 
втасан, ние Македонците сме немале ништо со Влавот Петру- до денес романските и влашките 
презимиња завршуваат на у. Што има друго ? Никита Хонијат во своето прикажување не говори 
за Бугари, туку исклучиво за Власи. Дали има и други докази: И самиот Калојан, во четири 
писма самиот се нарекува како император на Булгарите и Власите. И што сега ? Да не се 
мешаме ние Македонците во внатрешните работи меѓу Власите и Бугарите, тоа самите нека си 
го разрешат. За тие меѓусебно да не се поистепаат, нека си фрлат коцка- кој ќе победи, со среќа 
нека му е. Па ние Македонците нивната конечна одлука ќе ја прифатиме итн. итн. 
Па што живеело во Дунавска Бугарија ? Само Срби ! Па кој тоа го пиши ? Патеписецот Вилијам 
Макмајкл. Тој во 1818 година ја посетил Дунавска Бугарија- таму живееле само Срби. Постар 
извор француски дипломат Ожие Гизленф Бузбех. Тој бил студент на познатиот Еразмо 
Ротердамски, кој од 1554 до 1562 година бил како француски амбасадор во Цариград итн. Јован 
Раиќ (1726-1801), роден во Видин, бил само Србин- тој бил најобразован српски монах итн. 
Никола Пашиќ од Тетевен бил само Србин итн. итн. 
Време е Бугарите да прекинат да ги оспоруваат Македонците, на Македонците да им се извинат 
за сите зулуми, за нив да платат оштета, која за Пиринскиот дел на Македонија да е со важност 
од 1913 година, за Р.Македонија за зулмите за време на фашизмот, за соработувањата со 
балканските земји, европските со САД. Па тие сите крволочно се однесуваат кон овој наш 
напатен македонски народ! 

Zlatko Petrovic Makedonska istorija pod imenom Makedonija je čitav milenijum starija od Bugarske. 
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Timur Lenk Да, се сложувам со вас дека, цитирам: Makedonska istorija pod imenom Makedonija je čitav milenijum 
starija od Bugarske.  
 
мислам дека не фер ова што го велат бугарите за македонците...!! 
ако бугарите се татари, чуваши, огури, селџуци... (а сигурно се од овие племиња), народ од кавказот, со турско 
потекло и нешто со ирански елементи - како што се 'селџуците' (огранок на 'огузите', пробитните турски племинја), 
тогаш, во принцип, би требало да се и македонците тоа што се и бугарите, односно како што тие ги прикажуваат и 
нарекуваат македонците!!? моето мислење е поинакво, но тоа и нее така важно! 
 
по мене, тие прво треба да расчистат со себеси, дури тогаш да говрат за тоа што го мислат за другите; сметам 
дека двете страни треба да бараат и говорат врз основа вистинските факти...!? 
тоа дека треба да се извинат бурарите за сите зулуми што ги направиле врз македонците, тоа чисто сумњам!!! 

Zlatko Petrovic Zašto nije fer ako je istina i zašto bi se Bugari stidili svog porekla ako su u 7 v.n.e. došli iz Azije valjda 
oko 25 000 je prešlo Dunav sa ženama i decom. Pa Mongoli su mnogo kasnije napravili najveće svetsko carstvo pa se 
ponose. Bugari takođe treba da se ponose i da su napravili veliko carstvo pod kojim je bilo i veliki deo Srbije Makedonije 
današnja Albanija itd. Tu sada nastaje problem da sve što su nekada držali treba da budu Bugari kao što su i radili vreme 
1 sv.rata u južnoj Srbiji Kosmetu Makedoniji itd. Gde su ubijali silom uvodili Bugarski spaljivali crkvene knjige rođenih i 
krštenih itd. 

Vangel Atanasovski Makedoncite se beli lugje-Belazgi-Pelazgi-Pelagonci,so svetli oci i nikako ne mozat da bidat 
Azijati.Samo taa pricina sosema dovolno gi oddeluva kako poseben-drug narod.Tocka. 

Stefan Janovski Vsichki razpravii shto gi imame so bugarashite sa ni napraveniot ot batakchiiskata rusija 

Zlatko Petrovic Ruska carska spoljna politika a koju je nastavio i Sssr je presudno uticala da Bugarska bude ovako velika 
i sa veliko Bugarskim idejama. Vrh Ruskog mača je iz Moskve dosezao nažalost do Sofije. Tako da su Makedonija Srbija 
Crna gora Bih itd. Bili u neku ruku zapostavljni od strane Rusije. Što se u više navrata pokazalo kao greška za Ruse. 

Dragan Markoski Почитуван г-д Risto Ivanovski, кога споменувате за блгарската наука, има еден доста интересен 
запис од ,,таткотот'' на Блгарската академија на науките и уметностите и голем бугарски интелектуалец МАРИН 
ДРИНОВ каде во еден запис има запишано во која вели ,,бугарската нација има своја политичка и социјална 
конотација, е никако национална основа''. Тоа е едно, друг доста интересен запис постојат од познатиот татарски 
лингвист и археолог АЛФРЕД ХАСАНОВИЧ ХАЛИКОВ каде во својата книга ,,Што сме ние тоа блгари или татари'', 
многу јасно и прецизно го опишува унгро-финското и татарско потекло на Блгарите. 

ВО XI ВЕК НЕМАЛО ДУНАВСКА БУГАРИЈА ЗА ДА БИ ИМАЛО БИЛО КАКВИ ДУНАВСКИ 
БУГАРИ  
Македонија имала свое владетелско семејство. Тоа било кралско. Тоа било основано во 748 
година п.н.е. На чело бил Каран...Филип II бил обединител, а него го наследил неговиот син 
Александар Македонски- Македонија била до реката Дунав. По смртта на Александар 
Македонски се распаднало македонското троконтинентално царство...Последен македонски 
крал бил Персеј. Бидејќи сиот Балкан бил Македонски, Балканците како Македонци сакале да го 
возобноват тоа нивно заедничко Македонско Царство. Тие како императори на Рим во тоа 
успеале. Најголем успех имал Спличанецот Диоклецијан- тој престолнината Рим ја преместил 
во Никомедија на Мраморно Море. Константин Велики Рим го преместил во Визант. Со 
Јустинијан Царството било само христијанско- православно. Тоа останало и за време на 
Василие II Македонски. Тој бил од Македонската династија. Имало и Македонска ренесанса, 
пренесена во Италија...  
Стјепан Антолјак, Средновековна Македонија, 1985, на стр. 704, пиши: „...според Скилица, 
најнапред што направил Василиј е тоа што ја образувал темата ‘Бугарија’ во ранг на катепанат, 
а Скопје му станал метропола. Според Јахја во ‘Бугарија’ поставил свои василики, т.е. 
управители и направил катепанат. Во бугарските земји помеѓу балканските планини и Дунав 
царот формирал тема Паристрион или Пардунавон со седиште во Силистра, чија епархија 
потпаѓала под Цариградската патријаршија...“.  
Следи тогаш немало ништо бугарско- ниту цар, ниту патријарх, а наведените простори му 
припаѓале само на царот Василиј Македонски. Значи, се до реката Дунав било негово- па само 
македонско. Ако кон ова се додаде дека Османите биле Македонци, Комнени, што го потврдил 
дури самиот Мехмед II, кој користел платеници Татари= Бугари, на Балканот ништо не било 
татарско. Татари имало и кај Албанците- Гегите... 
Историски немало Бугари туку само Власи. Па според други извори, тие биле Бугари и Власи. 
Дури со векови во Дунавска Бугарија немало Бугари туку само Срби. Бидејќи по пропаста на 



 192 

Македонија сите биле Римјани (Ромејци), тоа биле и Елаците. Џорџ Фергусон Бовен, во 1849 
година, ја посетил државата Елада, во неа имало само Ромејци- со главен град 
Константинопол. Бидејќи ваква била состојба, Македонците од Бугарите да бидат нарекувани 
Бугари не држи- тоа е предрско и неучтиво. 

ПОКРАЈ БУЛГАРОКТОН ИМАЛО И РОМЕЈООКТОН- ОКТОН=ОКТО ОН: ОКТО=ОКОТО ОКАТИ 
ОКОВАДАЧ, ВОДОЧА, СЛЕПЧЕ... ВАСИЛИЈ II НЕ БИЛ НИКАКОВ УБИЕЦ ТОКУ САМО 
ОКОВАДАЧ 
Според Херодот, Тукидид и Платон Хелените говореле варварски јазик, кој бил само пелазгиски 
јазик. Варвари биле Македонците. Според Херодот, варвари биле Хелените во Јонија. За 
Јустин, Македонците биле еден палазгиски народ. Каков бил тој варварски и пелазгиски јазик ? 
Тоа се чита кај Приск (5 век), како и кај Прокопиј, Јорданес...Варварски јазик говореле Антите, 
Венетите и Склавините: Анти=Анти, Венети=Венети и Склавини=Склавини- склава=област. 
Овие биле тн.Словени. Пак, Словени било според Слово- Русите пишеле со рецки и затоа тие 
биле само Рецкари „роцки народ“. Тие за Словени за првпат се изјасниле само во 860 година, 
што го пиши само цариградскиот патријарх Фотие. Значи, Русите пред 860 година никогаш не се 
изјасниле Словени. 
На кој јазик говореле Македонците ? Теофилакт Охридски (11 век) пиши за Македонија, а 
Македонците биле варвари, говореле варварски, името Кичево... било на варварски. За јазикот 
на Македонците се докажува и со Македонците во Пакистан- тие до денес имаат исти зборови, 
а и традиции... Тие не го познаваат поимот Словени. Следи Словени никогаш и немало- за нив 
нема ниеден материјален доказ: растение, животно и било што друго донесено северно од 
реката Дунав. Секој оној кој пронајде било што словенско, итно да добие Нобелова награда и 
било која друга.  
Се спомнаа Јонците. Јонското писмо од Милет било прифатено во Атина. Исто така, во неа бил 
службен јонскиот јазик. Истиот јазик бил службен кај Архелај...Филип Македонски и неговиот син 
Александар Македонски. Јонското писмо и јазик останале службени во Атина- во 529 година 
Јустинијан ја затворил Платоновата академија во Атина која била повеќебожна- хеленска. 
Збрките настанале само со коине (тн.старогрчки). Бидејќи Македонците во Пакистан не говорат 
на коине, тој за време на Александар Македонски не постоел. Коине бил само по смртта на 
Александар Македонски- тој бил само Александријски Птоломејов јазик и тоа само по 300-та 
г.п.н.е. На коине Илијада била преведена само во 3 век п.н.е. Ова го потврдуваат сите автори, 
само не Курт Руф, чиј најстар манускрипт бил од 9 век, а таа е печатена само во 15 век- првите 
две книги на Курт Руфиј не се негови туку на Германец и затоа тие две книги за коине се 
факсификат. Ова се потврдува и со Апостол (=а по стол: Пела стол-ица) Павле- тој не го 
познавал службениот јазик на Атина јонскиот туку само Александријскиот Птоломејов јазик 
коине- Птоломеите пишеле на битолски говор.  
Бидејќи варварски= пелазгиски бил само тн.словенски, поимот октонос бил само наш- 
тн.словенски. Па октонос од октон=окто он. Токму тоа окто до денес означува само окто, а окото 
може само да се окати како јатка од орев. Следи окто окати, Водоча, Слепче итн. Со наводот се 
потврдува, на македонската династија мајчин и татков јазик и бил само тн.словенски јазик.  
Јон Аргинтеану, стр. 89, пиши за титулата: „Romaiocton” и “Bulgarocton”. Тој пиши Василие бил 
“Булгароктон“ = „Бугароубиец“, но тој никако не наведува дека Василие бил и „Романоубиец“. 
Инаку е познато, на ниеден јазик во светот октон не означува-л убиец. И ако Василиј II 
Македонски би бил „булгароубиец“, истото би морало да означува и за „ромејски (тн.грчки) 
убиец“. Исто така, и „русоубиец“. Зошто ? Па и на Русите како повеќебожци- неверници им се 
окатувале очите, а неверници биле богомилите на Цар Самуил. Па самиот поим булгар има 
општо значење- без етничко потекло, како што било со срб=срп- жетвар..., Арбан=ар бан- 
земјоделец: булгар= волгар= волг ар: волг= волк= Volk= фолк= полка до полка или Бург-ас од 
бург= булг итн. со значење и за селанец. 
Францускиот византолог Алфред Рамбо за „Византија“ пишел: „Византијците, кои сами се 
нарекувале Ромеи, со преѕир го отфрлиле името Хелени, кое станало синоним на неверници“. 
Во Русија се нарекувала „хеленска вера- варварска религија околу Дњепар и Дон“. Хелени биле 
нарекувани и „Словените идолопокленици од Пелопонез“. Следи поимот Хелени не означувал 
било каков етнички народ, затоашто таков никогаш и не постоел. Пак, Грци биле само 
припадници на Цариградската патријаршија, а Еладците биле Ромејци=Римјани, што останало 
без прекин и во 19 век.. 
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БИДЕЈЌИ ПОИМОТ СРБИ И БУГАРИ НЕМАЛО ЕТНИЧКО ЗНАЧЕЊЕ, СРБИТЕ И БУГАРИТЕ СЕ 
ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД САМО СО ГОВОРНИ РАЗЛИКИ- НИВНИОТ ЈАЗИК ГО ГОВОРЕЛЕ ДУРИ 
И РИМЈАНИТЕ (ДИОНИСИЈ)- ЌЕ СЛЕДИ НИВНО ОБЕДИНУВАЊЕ ЗАПОЧНАТО ОД ЈАН КОЛАР 
(1824) 
Денес сме сведоци, постојат Срби и Бугари, кои меѓусебно ја поделиле Македонија, и до денес 
ги оспоруваат Македонците. Секако, името Македонци произлегло од името на богот Македон, а 
Срби и Бугари биле општи значења. Често се истакнува дека самиот поим булгар има општо 
значење- без етничко потекло, како што било со срб=срп- жетвар..., Арбан=ар бан- земјоделец: 
булгар= волгар= волг ар: волг= волк= Volk= фолк= полка до полка или Бург-ас од бург= булг итн. 
со значење и за селанец. Овде би се дообјаснало за поимот Србин, според срб= срп, што 
значело косач и жетвар. Во македонското народно творештво се употребувал поимот жетвар, 
кога се пцуела мајката, и така Србинот не ја сфаќал пцовката.  
За таа цел дополнувам: Ако поимот Србин означувал српски народ, тогаш Срби ќе мора да 
бидат сите жители, каде имало Срби. Па каде имало Срби ? Српско било Балтичкото приморје... 
Германските простори... Балканот... Сирија...и Египет. Бидејќи Срби не можеле да бидат сите 
жители на наведените простори, се потврдува, во наведените простори живеел еден те ист 
народ каде се говорел ист јазик и поимот Србин означувал исто. Следи секаде каде што има 
рамници секаде има Срби- таму имало житници. Ова било во спротивност на Бугар за ридчести 
предели. Еве доказ: Бугар - б = угар + ит (трето лице еднина) = Угарит во Западна Азија 
историски најпрочуена. Олга Луковиќ- Пјановиќ наведува автори со преданија- Србите му 
служеле на Александар Македонски, и тоа само како возачи на колици, на чии колца имало 
српови, и затоа тие биле наречени косачи, српи- серпе. 
Па овде се говори за еден те ист јазик. Во прилог е рускиот лингвист Генадиј Гриневич, кој 
запишал, исти знаци со исти значења се најдувало во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот 
на Розета во Египет. Со ова се потврдува, Русите, Подунаците, Балкаците и Македонците во 
Египет биле еден те ист народ. На кој говор говореле Македонците Птоломеи- битолски говор 
од 21 век одгонетнато од македонски автори.  
И што биле Германците ? Според франковиот хроничар Фредегар (7 век), Франките 
(Германците) и Македонците потекнале од Пријам. Според други нивни извори, тие потекнале 
од Александар Македонски... Па кои се творци на германскиот јазик и германското обединување 
? Никој друг туку само Срби- Лутер и Бизмарк. И руската царица Катерина била само Србинка... 
Следи да постои Пангерманизам и руски Панславизам. Се поставува прашање ? До кога ние 
тн.Словени самите ќе се истребуваме ?! 
Во 19 имало многу вредни личности. Таков бил Јан Колар. Тој напишал книга во која се 
објаснува дека сета Италија била словенска. Што станало со неговата книга ? Ватикан ја 
забранил и унишувал. А зошто ? Затоашто Римјаните во I век нова ера говореле само наш 
варварски и пелазгиски- тн.словенски јазик, а латинскиот не бил на Римјаните или Латините туку 
само на Греикот (Гркот) Лив Андорник- 240 г.п.н.е. Бидејќи латински не бил народен, тој денес е 
мртов. Со тоа што сите европски автори го кријат Дионисиј, се потврдува, постои голем заговор 
врз нашиот најброен разединат тн.словенски народ.  
Па што тој Јан Колар (1824) говорел ? Словените се еден народ кој треба да се обедини. Кој 
бил противник ? Кој друг, ако не само Рим со својот Ватикан итн. Редно е време да се свестиме. 
Кој ќе ги обедини 350 милиони тн.Словени ? Само Русите и Србите! Зошто ? Затоашто рускиот 
и српскиот јазик не се без падежни и со в-нт (пушкава- пушкана- пушката) туку без в-н-т и 
падежни. Тие биле само наследство на цркословенскиот јазик на Солунчанецот Константин 
(Кирил) Филозоф. Место да има руски и српски јазик ќе има еден и тоа само јазикот на Кирил, 
кој со својот брат Методиј им се светци на сите тн.Словени. Тој ќе не обедини сите. Па за 
обединување никогаш не е касно. 

Гоце Кочов според срб= срп, што значело косач и жетвар... постари луге истото ми го кажва ја за србите дека 
биле жетвари и дека идел во македонија за работа како најмени работници за време на жетварите и зато ги 
викале србин - жетвар но ако се земи треба дас е споменат и трибилите .чии збор ако го превртиме се добива 
трибил-срибил- србин. 

ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА ПОСТАВИ НА СВОЈОТ КАТОЛОГ 25- ТА 
МОЈА КНИГА, ПОД БРОЈ 1: „РИМЈАНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК- ВЛАСИТЕ 
ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ 
Книгата е ставена во Каталог на 29.07.2016. Во неа се говори дека во цела Италија се говорел 
само на мојот мајчин и татков тн.словенски јазик, кој бил само варварски= пелазгиски= 
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тн.словенски јазик. Истото се однесува и за Римјаните. Ова го пиши Дионисиј од Халикарнас, кој 
во Рим живеел во 1 век. Дека ваква била состојбата сите европски автори него го одбегнуваат. 
Зошто ? Затоашто токму тој Дионисиј потврдува, во Италија не можело да има никакво 
латинизирање кога Римјаните говореле само на мојот мајчин и татков јазик. Кој бил следен 
доказ ? Етрурците говореле само наш јазик. Одгонтнувањето на нивниот јазик најсоодветно се 
вршело само со кирилично писмо- Етрурците пишеле со руни, во кои има кирилични слова. 
Нивниот бог бил Перун, како во Русија кои пишеле со рецки (руни) итн. Како конечен доказ е 
најмеродавниот- авторите на белата раса етрурскиот јазик го споредувале што до и денес се 
прави со сите јазици во Европа, Азија и Африка со своите Монголи и Црнци, но не само со 
јазикот на Етрурските соседи: Словенците и Далматинците (Хрвати). Па што ова говори ? Врз 
нас тн.Словени има повеќевековен заговор. 
Што станува со Романија ? Таа била само тн.домовина на тн.Словени (Склавини). Во неа 
живеел само наш народ кој говорел само наш јазик, потврдено од римскиот поет Овидиј кој 
својот живот во новата ера во прогон го поминал во Романија...Во неа службен јазик бил само 
црковно- словенскиот јазик на Македонецот Константин (Кирил) Солунски- во 19 век Ватикан 
прави пуч и до Романци. Пак, нашите Власи со потекло од Москополе кое било само бригиско= 
брзјачко, биле/се само одродени Брсјаци...: Власите ги имаат сите тн.словенски гласови, 
македонското ѕ, презимињата завршуваат на у како дативно брсјачко у: кој (Н), кого (А), кому му- 
нему му (Д)- братучед чедо брату и чиј (Г). Исто така, презимиња на ит- трето лице еднина на 
Брсјаците. Ама и сите гласови на Вук Караџиќ- тој творел само во 19 век. Истото се однесува и 
за Шкиптарите од скиптар со двоглаворел. Како конечен доказ е темниот вокал- тој го нема во 
коине (тн.старо-грчки) и латински, а го има во шкиптарскиот, влашкиот, романскиот, сите јазици 
во Франција и португалскиот. Следи 100% Европа била само тн.словенска. Во неа се правеле 
вулгарно (народно)- латински и со нив се одродила Европа, но не само тн.Словени чеда на 
нашите Кирил и Методиј Солунски. 

Секој ден, кога ќе го отворам фесбукот, од Фесбукцентралата добивам поздрав- Ристо добро утро. 
Пак,после секој мој нов фесбукнапис, ми потсетува Фестбукцентралата на мој стар напис. Тоа е вака: 

Your Memories on Facebook 

Risto, we care about you and the memories you share here. We thought you'd like to look back on this 
post from 2 years ago. 
  

Risto Ivanovski 
August 1, 2014 ·  

 
РУСИТЕ ИМАЛЕ БАЛКАНСКО- МАЛОАЗИСКО ПОТЕКЛО 
Самиот поим рус=рус истогласно нема значење на руски јазик. Пак, рускиот јазик бил само 
македонски тн.старословенски- на него прв успех постигнал Пушкин. Пред него, во Русија се 
говорело како во Македонија со в-н-т (коњов-коњон-коњот). Следи исти знаци со исто значење 
имало во Русија, Подунавјето, Балканот...и Каменот во Розета во Египет (Гриневич), кои биле 
прочитани со битолски говор од 20-21 век. Ова говори дека во Русија, Подунав... 

Continue Reading 
 
СЕ ДОДЕКА МАКЕДОНИЈА БИЛА ПОД БУГАРСКОТО ЦАРСТВО, МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ 
БУГАРИ. СО ПРЕКИНУВАЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА БУГАРИТЕ, МАКЕДОНСКИТЕ 
МАКЕДОНЦИ БИЛЕ РОМЕЈЦИ 
Во Источното Римско (Ромејско) царство (тн.Византија) жителите биле Римјани (Ромејци). Ова 
било не само за Македонците туку и за Еладците со својата Атина. Со појавата на Бугарите и 
нивната држава, жителите на завладеаните простори од Бугарите станале Бугари. Тоа било се 
додека со Бугарите не се завршило, и цела Бугарија се повратила под власта на царот од 
Цариград. Ова така останало се до со крстоносните војни кога по налог на Ватикан Источното 
Римско царство се распаднало. Тогаш се осамостојувале разни кнежества, а во православието 
ненадлежниот Ватикан со своите папи прогласувале кралеви и цареви со свои самостојни 
цркви. За пример се наведува Бугарското царство, преземено од еден романски автор, Јон 
Аргинтеану. Тој на стр. 115 пиши: 
„По смртта на Михаил Анѓел, него го наследил неговиот полубрат Теодор (1222- 1230). Тој 
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откако дошол на власт решил да ја освои Голема Влахија и Македонија сè до Драч. Потоа ја 
нападнале солунската кралевина. После долга опсада, кон крајот на 1224 година, влегол во 
Солун. Со тоа Латинските кралеви во Македонија и Тесалија престанаа да постојат. По овие 
настани, неговата држава се протегала од Егејско до Јадранско Море, опфаќајќи добар дел на 
Македонија. При тоа, него го крунисал за цар Охридскиот архиепископ. Станувајќи дефинитивно 
независен, тој го раскинал договорот со Никејскиот цар. После тоа, во своите натамошни акции 
со силна војска окупирал многу градови од Тракија, меѓу кои и Адријанопол. Во битката со Асан 
II кај Клокотница бил победен и станал заробеник на Асан II. 
Со оваа победа Асан II ја зајакнал својата власт на тие делови на земјата. Тој се упатил кон 
Македонија, заземајќи ги градовите- Прилеп, Битола, Елбасан, избивајќи на Јадранско Море. Во 
тој поход ја освоил и Голема Влахија, без да пролева крв. На овие простори Асан II бил 
пречекан со радост од словено- влашко население, кое го прифатило за свој цар, наместо 
дотогаш Теодор. Тие места биле под власт на Асан II долго време. После Теодор Ангел на 
власт дошол неговиот брат Мануел Ангел (1230- 1240), како и двајца безначајни кнезови- Јон и 
Деметру Ангел. 
Михаил II (1237- 1271) синот на Михаил I ја освои целата Тесалија и Епир и во почеокот ја 
почитувал државата на Никејскиот цар. Подоцна се прогласил за независен, заради што имал 
бројни судири со царот Михаил Палеолог“. 
Следи, се додека владеел Бугаринот Асан=Асен Македонците биле Бугари. Со неговото 
завршено владеење македонските Македонци се повраќале како Ромејци- Еладците Ромејци 
биле и во 19 век со главен град Цариград, а Атина била село. Нејзините цркви биле под Св. 
Димитрија- Битола. 
СО СРПСКОТО ЦАРСТВО ВО МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО БУГАРИ ТУКУ СРБИ 
Како што Бугарите до денес се гордеат со Бугарското царство на Татарите, ние Македонците 
повеќе можеме да се гордееме со Крали Марко. Зошто ? Затоа што Крали Марко бил само 
Белец со наш јазик, што немало врска со Татарите, монголишта, со татарски чувашки јазик. Па 
како се учи во Бугарија за нашиот Крали Марко ? Тој бил само Бугарин, а не Македонец. Зошто 
? Според бугарската историја, Македонците биле само Бугари, и затоа Крали Марко бил само 
Бугарин. Меѓутоа, Србите кажуваат сосем друго- Крали Марковиќ бил само Србин ! Па до кога 
Бугарите се ќе прогласуваат бугарско ?! 
Јон Аргинтеану, во Историја за Власите, на стр. 125, пиши: „Градителската активност на планот 
на подигнување на цркви и манастири во Епир и Тесалија низ изминатите векови бил доста 
интезивна. Особена активност на тој план појавувал калуѓерот Никодин (од татко Армн и мајка 
Србинка), кој живеел во XIV век. По потекло бил од Прилеп. Во почетокот на својот живот 
делувал во Македонија, а потоа делувал и во Влашко (Романија), каде изградил доста цркви и 
манастири“. 
Авторот пиши Армни за Власите, а според Макс Фасмер (1941), Тесалија и Епир имале 
изобилство на словенски поими- Власите биле само одродени тн.Словени. Меѓутоа, овде не се 
говори за Бугарин од Прилеп, како што за Бугарите Крали Марко бил Бугарин, туку само Србин. 
Па како што македонските простори подпаднале под Српското Царство со својата црква, 
Македонците повеќе не можеле да бидат Бугари туку само Срби. И овде Р.Македонија затаила 
за калуѓерот Никодин. 
Zlatko Kuzmanoski Презимето Мрњавчевиќ е измислица, со самото тоа што деминутивно-хипокористичката 
наставка -ИЌ е од поново време (19 век), а и воопшто во средниот век немало презимиња од денешен вид. А и 
зошто самиот ВОЛКАШИН би се именувал со презиме? Доволно е тоа што бил крал. На сите стари записи е 
именуван како “Крал В’лкашин“ и никаде, ама баш никаде не е запишан како “ВУКашин“! Белки тој самиот знаел 
како си се вика? А во истото време во Србија си имало име ВУК (Вук Бранкович на пример). 
Zlatko Kuzmanoski Зошто Крале (Принц) Марко да биде Србин? Па мајка му ако ништо друго била тукашна 
(Евросима / Ефросиниа / Фросина). А и неговиот татко во сите натписи од тоа време е запишан како В’ЛКАШИН, а 
никако како ВУКашин! Нека ми покажат Србите запис од 14-15 век каде што Волкашин е запишан како Вукашин! А 
па Бугарин е уште помалку - “бугарската“ нација е измислена во 19 век. 
Zlatko Kuzmanoski А еве си го самиот Волкашин на монета како се потпишал :  
“В ХРИСТА БОГА БЛГОВЈЕРНИИ КРАЛ ВЛКАШИН“ ! 
Zlatko Kuzmanoski Самиот Крал Волкашин на една своја повелба се потпишал со следното име : КРАЛb 
ВЛbКАШНNb 
Zlatko Kuzmanoski И, откако заклучив(ме) дека В’лкашин не е српско име па според тоа и самиот крал не е 
Србин, фактот дека не ниту Бугарин ќе го поткрепам со тоа што бугарската нација е СОЗДАДЕНА дури во 19 век. 
А ниту пак некој од овие натписи (пари, медаљони, повелби...) е напишан на бугарски јазик и со бугарско писмо. 
(овие јазик и писмо кои денес се познати како “бугарски“, не се бугарски туку Македонски - бугарскиот јазик не е 
воопшто европски/славјански јазик...). 
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ОД 1393 ГОДИНА ИМЕТО БУГАРИ БИЛО МРТВО- НЕМАЛО НИШТО БУГАРСКО ТУКУ 
ПАШАЛУК 
Во 19 век се прави најголем историски фалсификат- тогаш Склавините биле прогласени за 
Словени. За да се потврди фалсификатот, Русите до 860 година никогаш не се изјаснале за 
Словени. Еве ги доказите. Солунските Браќа во Русија биле испратени во тајна мисија за тие 
таму да го шират христијанството. Тие во Русија виделе таму се пишело со рецки (руни како кај 
Етрурците со богот Перун кој се обожувал на тн.несловенски простори на Кавказ и источно, а и 
во Перу + н = Перун). Русите биле само Рецкари, „роцки народ“. Кога тие го нападнале 
Цариград (860 година), за првпат се изјаснале Словени. Ова прв го пиши само цариградскиот 
патријарјх Фотиј (860 година). Русите станале само македонски Словени, затоашто словата 
биле од македонскиот коине од Александрија, само од 300 г.п.н.е. Овој јазик го познавал 
Апостол Павле, но не јонскиот- службен во Атина и кај Александар Македонски. 
Фалсификатот бил очигледен- Склавините не биле Словени, а Склава означувала област: на 
персиски сатрапија, коине тема, латински провинција... Да не се изуми на латински Enklava и 
Exklava со значење ограничување... (област). И што станало со Склавините: Склавен - к = 
славен= словен. Бидејќи на Балканот нема материјален доказ/наод за неандерталски 
(мајмујнски) Словени, Македонците останале домородци, само во 19 век со факсификат од 
Склавини биле дотерани Словени. 
Бидејќи Македонците биле домородци, а Бугарите како Татари на Балканот формирале 
царство, чие име се задржало и со прекини, па се додека тие простори не подпаднале под 
Турците. Следи: „Во 1393 година Бугарија била трансформирана во турски пашалак“. Па 
оттогаш името Бугари било мртво. Тоа било мртво додека султанот не ја создал Бугарската 
егзархија- Бугарија држава со народ само од 1908 година. Време е Бугарија да се зафати со 
свои проблеми, а да ги остави Македонците да си живеат само свој македонски живот, не само 
во Р.Македонија, туку и во Пиринскиот дел на Македонија- Бугарија со договор се откажала од 
Егејскиот дел на Македонија. Зошто ? Само затоашто Македонците биле се и ќе бидат само 
едно: Македонски Македонци ! 
 
КОЈ ГИ ЛАТИНИЗИРАЛ ВЛАСИТЕ ? САМО ГЕНОВЈАНИТЕ ОД 15 ВЕК- НИКОЈ ПРЕД ТОА ! ШТО 
СЕ ВЛАСИТЕ ? САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ ! ПА И ЗАТОА ВЛАСИТЕ ГИ МРАЗАТ 
ТН.СЛОВЕНИ (НАС МАКЕДОНЦИТЕ И СИТЕ ДРУГИ) 
Во Битола имав пријатели Власи. Наспроти нив, ние бевме Македонци. За нас Власите секогаш 
беа само Власи. Никогаш меѓу нас Македонците и Власите немаше раздор за македонското и 
влашкото потекло- Власите од Москополе, кое не е во Македонија, ги протерал Али- паша 
Јанински. Па и затоа Власите беа само дојденци на наши македонски простори. Бидејќи почнав 
да се бавам и со историја, се изненадив кога сознав дека во учебниците било наведено, 
Власите биле Македонци- домородци, а ние Македонците Словени- дојденци од тн.домовина на 
тн.Словени во Романија.  
За чудење, во тн.домовина на тн.Словените- Романија Романците говореле латински јазик, кој 
го говореле и ширеле Римјаните. Со тоа што Римјаните говореле само варварски и пелазгиски 
(Дионисиј, 1 век н.е.), значи, само наш тн.словенски јазик, Романците и Власите биле само- 
100% одродени тн.Словени. Ова се потврдува со доказот, што латинскиот јазик никогаш не бил 
народен туку само службен јазик, а негов творец не бил никаков Римјанин ниту некаков Латин 
туку само Греик (Гркот) Лив Андроник и тоа само од 240 г.п.н.е.- никако порано, и никој друг 
автор. 
Се поставува прашање: кога би можело да има латинизирање на тн.словенски простори на 
Романија и тн.словенско Москополе ? Бидејќи во Романија и Москополе црковен јазик бил само 
црковно- словенскиот јазик, тоа никогаш не било можно ! Па тој бил и службен јазик. 
Латинизирањето на Романците и Москополците било можно само со крстоносните војни, а и 
потоа, со наследниците на крстоносците. Битни за нас се Власите од Москополе:  
Јон Аргинтеану, на стр. 149, пиши: „По окупацијата на Цариград од страна на Турците во 1453 
година, еден голем број на Геновјани пребегнале од Цариград во Москополе и неговата 
околина. Со тоа тој град го претвориле во жариште на културата и цивилизацијата за цела 
Грција и Турција“. 
Во следните векови продолжило латинизирањето на Власите, и се дошло само до одроден 
тн.Словени. 
Со наводот се потврдува, Власите од Москополе биле само одродени тн.Словени, и тоа 
започнувајќи од 1453 година, никако порано, и никако инаку- доста беа лагите ! Со лаги Власите 
станале дури Македонци (Армн Македонци), кои мразат се тн.словенско. 
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Написот на повеќе ФБ- страниците беше објавен на 05.08.2016. 
Risto Ivanovski created the group. 

August 6 at 6:38pm 
Risto Ivanovski БИДЕЈЌИ ЈАС НЕ ЈА ФОРМИРАВ МОЈАТА ГРУПА, ВЕРОЈАНО ТОА БИЛО ДЕЛО НА САМАТА 
ФЕСБУК ЦЕНТРАЛАТА- ПОДОБРА ПРОВЕРКА....  
 
БРСЈАЧКИТЕ ВЛАСИ „БИЛЕ НАРЕЧЕНИ ГЕНОВЈАНИ НА ТУРСКОТО ЦАРСТВО“ 
Власите кажуваат, куќите во Охрид...Битола...Крушево...Лазарополе... биле влашки. Токму такви 
градежи има и кај Македонците во Пакистан, но не на околните простори. Тие биле само Бриги 
со бригискиот бог Арес, чии рогови носел Александар Македонски, Пир кралот македонски и 
Георг Кастриот- кралот македонски и епирски. Бригиски простори биле Пелагонија, Преспа, 
Охридско, Корча со влашкото Москополе се до со Драч како Бригос. Бидејќи Македонците во 
Пакистан не познавале Словени и Власи, такви никогаш немало. 
За да се докаже дека Власите биле само Бриги (Брсјаци), тие ги имаат сите брсјачки гласови, 
дативното у во презимињата, кои завршуваат и на ит- трето лице еднина...и сите гласови на Вук 
Караџиќ. Ова говори Власите биле само одродени Брсјаци. 
Па кога тие се одродиле од својот брсјачки говор, и тие се латинизирале ? Кога тоа било можно 
? Кога можело тоа да се случи ? Само со крстоносните војни, никако порано, и никако инаку !  
Јон Аргинтеану, стр. 149, пиши: „По окупацијата на Цариград од страна на Турците во 1453 
година, еден голем број на Геновјани пребегнале од Цариград во Москополе и неговата 
околина. Со тоа тој град го претвориле во жариште на културата и цивилизацијата за цела 
Грција и Турција“. 
dВо следните векови продолжило латинизирањето, сè до одродени тн.Словени. Меѓутоа, 
Власите ги задржале брсјачките традициите за градење на куќи. Ама добиле и нови, што било 
наследство на Геновјаните. 
Стр. 166: „Уметноста како и златарскиот занает претставувале, всушност, монопол на Армн 
Македонците (Власите). Изработените предмети од злато, отсекогаш биле насекаде познати, 
посебно што истите со својата финоќа и убавина претставувале предмети од посебно значење. 
За нивниот вкус кон уметноста во изработка на златни и сребрени накит со право Армните 
(Власите) биле наречени Геновјани на турското царство. Тие знаеја, исто така, да го 
преработуваат и железото, изработувајќи пиштоли и пушки, според вкусот на Арматолозите“. 
Написот на повеќе ФБ- страниците беше објавен на 07.08.2016. 
 
МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАСИ ИМААТ ЈАЗИК КАКО ВО ГЕНОВА, „БИЛЕ НАРЕЧЕНИ ГЕНОВЈАНИ НА 
ТУРСКОТО ЦАРСТВО“ И „ПОСЕДУВАА ЦИВИЛИЗАЦИЈА И КУЛТУРА“ 
Власите кажуваат, куќите во Охрид...Битола...Крушево...Лазарополе... биле влашки. Токму такви 
градежи има и кај Македонците во Пакистан, но не на околните простори. Тие биле само Бриги 
со бригискиот бог Арес (јарес= јарец), чии рогови носел Александар Македонски, Пир кралот 
македонски и Георг Кастриот- кралот македонски и епирски. Бригиски простори биле 
Пелагонија, Преспа, Охридско, Корча со влашкото Москополе се до со Драч како Бригос. 
Бидејќи Македонците во Пакистан не познавале Словени и Власи, такви никогаш немало. 
За да се докаже дека Власите биле само Бриги (Брсјаци), тие ги имаат сите брсјачки гласови, 
дативното у во презимињата, кои завршуваат и на ит- трето лице еднина...имињата ги правеле 
со ва-на-та (Молдова) и сите гласови на Вук Караџиќ- тој творел само во 19 век новата ера. Ова 
говори Власите биле само одродени Брсјаци. 
Наведеното се потврдува со доказот што латинскиот јазик не бил народен, и затоа тој е мртов 
јазик. И токму затоа не можеле Римјаните со латинскиот јазик да романизираат. Па можело да 
се романизира само со народниот јазик на Римјаните. Кој бил народен јазик на Римјаните ? 
Дионисиј Халикарнишки, кој живеел во Рим во 1 век н.е., пиши: Римјаните говореле варварски и 
пелазгиски. На истиот варварски= пелазгиски јазик говореле Македонците- тој јазик останал во 
цел прв и втор милениум, а и денес 21 век. Тој бил само склавински- во 19 век направен 
фалсификат во словенски. 
Па кога тие се одродиле од својот брсјачки говор, и тие се латинизирале ? Кога тоа било можно 
? Кога можело тоа да се случи ? Само со крстоносните војни, никако порано, и никако инаку !  
Јон Аргинтеану, стр. 149, пиши: „По окупацијата на Цариград од страна на Турците во 1453 
година, еден голем број на Геновјани пребегнале од Цариград во Москополе и неговата 
околина. Со тоа тој град го претвориле во жариште на културата и цивилизацијата за цела 
Грција и Турција“. 
Во следните векови продолжило латинизирањето, сè до одродени тн.Словени. Меѓутоа, 
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Власите ги задржале брсјачките традициите за градење на куќи. Ама добиле и нови, што било 
наследство на Геновјаните: 
Стр. 166: „Уметноста како и златарскиот занает претставувале, всушност, монопол на Армн 
Македонците (Власите). Изработените предмети од злато, отсекогаш биле насекаде познати, 
посебно што истите со својата финоќа и убавина претставувале предмети од посебно значење. 
За нивниот вкус кон уметноста во изработка на златни и сребрени накит со право Армните 
(Власите) биле наречени Геновјани на турското царство. Тие знаеја, исто така, да го 
преработуваат и железото, изработувајќи пиштоли и пушки, според вкусот на Арматолозите“. 
Стр. 178: „Армн Македонци во Романската држава:.- Армн Македонците, посебно тие кои 
припаѓаат на Москополската група, кои од секогаш поседуваа цивилизација и култура, одиграа 
значајна улога во романската држава. Посебно активни беа Мунтенија и Молдава. Во сите 
случаеви, Армн Македонците заземаа високи функции во државата. Меѓутоа, некои од нив, со 
оглед на тоа што го употребуваа грчкиот јазик и писмо, се изјаснаа за Грци. Никола Зервули, кој 
раководел со граѓанската школа во Јаш, бил од Мецова. Милетие, првиот типограф во Романија 
бил од Моловиште. Старвин, кој е опеал херојската поема за јунаштвото на Михаил Војвода, 
бил Влав од Малсиана (Епир). Буржоската класа на денешната романска држава е формирана, 
повеќе од Армн Македонци, отколку од Грци“. 
Да не се изуми, Геновјани со себе носеле богатство, богатство што останало и во следните 
векови, чии традиции се одржале понатаму, а Македонците страдале. 
ДОПОЛНА: Во колку се појави нов доказ, наведенот мозаик ќе се прошири. Ова е неминовно 
затоашто ние Македонците сме биле Словени- Дојденци, а Власите биле Македонци. Очевиден 
е случајот со Македонците кои живеат под окупација на Елада од 1913 година- тие се протерани 
од своите огништа, а нивните имоти биле преземени од Власи...- Власите како Грци до денес 
нас Македонците не оспоруваат...- уништиваат итн. 
 
ВЛАСИТЕ ВО ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ ГОВОРЕЛЕ САМО ВАРВАРСКИ= ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
Авторите пишат, Власите биле Романи и говореле јазик од романската група на јазици. Па таа 
била поврзана со латинскиот јазик, кој бил јазик на Римјаните, и тие со него вршеле 
романизирање насекаде, а и на Балканот. Бидејќи латински јазик не бил народен, него народот 
не го говорел. Па тој бил само нов и тоа само од 240 г.п.н.е., и негов творец не бил ниту 
Римјанин, никако Латин туку само Греик (Грк)- Лив Андроник. На кој јазик говореле Римјаните ? 
Само на варварски и пелазгиски (Дионисиј, 1 век н.е.), јазик на Еладците, Македонците, 
Траките, Илирите... жителите во Италија... Токму тој јазик бил тн.словенски, а на таков говореле 
Македонците, што останало се до денес. 
За варварски јазик пиши ...Приск (5 век), Прокопиј (6 век)...Дури за во Македонија пиши 
Теофилакт Охридски- тој бил на чело на Охридската архиепискпија кон крајот на 11 век и 
почетокот на 12 век. Токму на овие простори биле Корча со своето Москополе со москополските 
Власи... Овде е битно што наведува Г.Острогорски (1992), на стр.484: „....Никита Хонијат 
изричито вели дека варварите од подрачјето на планината Балкан, кои порано се викале 
Мезијци, сега се викаат Власи...“. 
Следи доказот, Власите бил нов назив за населението кое било варварско. Варварско се 
употребувал за народен јазик, но не коине (Александријски Птолмејов јазик- од 300-та г.п.н.е.) и 
латински. Варварски јазик говореле Мезијците, како што бил и јазикот на Траките...Македонците 
и Еладците. Па поимот Власи бил нов- тие говореле тн.словенски. 
 
БУГАРИ НЕМАЛО ВО 971 ГОДИНА- ОТТОГАШ ИМАЛО САМО ПАРДУНАВЦИ 
Димитри Оболенски, на стр. 211, пиши: „Благодарение на освојувањата и победите на Василиј II 
до 1018 година, бугарската држава на Самуил била анектирана кон Византиското Царство. 
Новоприпоената територија била поделена на теми, како и другите царски области. С’ржта на 
Самоиловото Царство, Македонија, станува бугарска тема со центар во Скопје. Територијата 
меѓу долниот тек на Дунав и планината Балкан станува темата Паристрион, односно 
Пардунавон. Неодамна откриените податоци говорат дека оваа тема со главниот град 
Силистрија, всушност била основана после победоносните походи на Јован Цимискиј во 971 
година и дека нејзината контуирана историја има краток прекин само за време на бугарските 
освојувања кон крајот на десетиот век...“. 
Бидејќи од 971 година немало никакви Бугари (Татари и Белци) залудно е што на Македонците 
им се одзема основното човеково право тие да бидат тоа што тие сакаат да бидат. Денес, во 21 
век, да се оспорува се македонско е предрско и преневоспитано. 
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ИСТОЧНОТО РИМСКО ЦАРСТВО САКАЛО ДА ЈА ОБНОВИ ВИСТИНСКАТА МАКЕДОНИЈА 
Д.Оболенски, на стр. 78, пиши: „Следната тема- ‘Македонија’, била основана меѓу 789 и 802 
година. Нејзиното име, од географска гледана точка неточно, зборува само за намерата на 
византиската власт оваа област да ја користи како отскочна штица за обновување на 
вистинската Македонија која тогаш сè уште била во рацете на Словените. Темата ги опфаќала 
централниот и западниот дел на Тракиската рамница, главен град бил Андријанопол, а втор по 
важност- Филипол“. (Пловдив) 
Била создадена темата (областа) Македонија за црковното уредување и покрстување на 
Склавините- овде означени како Словени, кои биле само повеќебожци. Тн.Византијци сакале да 
ја возобноват Македонија, во која живееле Македонци- името Бугари било ново, според 
Бугарското Царство, ништо повеќе, и ништо инаку. 
 
БИДЕЈЌИ БУГАРСКИТЕ КРАЛЕВИ САМИТЕ СЕ ПРОГЛАСУВАЛЕ ЗА МАКЕДОНЦИ, 
МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СЕ И СЕКОГАШ ЌЕ БИДАТ САМО МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ 
Историски постоела Македонија со своите Македонци. Со Филип и Александар Македонски 
Македонците владееле до реката Дунав. По потпаѓање на Македонија под Рим Балканците се 
избориле да ја возобноват Македонија, што било во очите на Источното Римско Царство- 
тн.Византија. Таа била само православна држава со главен град Цариград- царски град. 
Источното Римско Царство сакало да ја обнови античка Македонија. Тоа било меѓу 789 и 802 
година. Темата (областа) Македонија го „опфаќала централниот и западниот дел на Тракиската 
рамница, главен град бил Андријанопол, а втор по важност- Филипол“. (Пловдив) Па имало 
само Македонска династија, македонска ренесанса пренесена во Италија... Династијата 
владеела до реката Дунав. До Дунав владеел и Цар Самуил. Дури неговиот внук- Петар Делјан, 
во 1040 година, во Белград бил прогласен за цар- Белград е на Дунав.  
Г.Острогорски, на стр.368, пиши: „Со истата енергичност, Василиј II (Македонски, Р.И.), веднаш 
по завршувањето на граѓанската војна, ја почнува борбата против надворешниот непријател. 
Најсилен и најсериозен противник му бил македонскиот цар Самуил...“; стр. 371: „Навистина... 
Кога Самуил ја видел стравотната поворка, доживеал мозочен удар, и по два дена храбриот 
македонски цар умрел (6 октомври 1014 година)“. 
Бидејќи книгава била македонско издание, да речеме, таа била дотерана- македонски. Ајде да 
видиме што пиши друг руски автор- Д.Оболенски, на стр. 135, пиши: „За време на оваа сурова 
војна, Бугарите...живеела политичката традиција на победената бугарска држава. И токму на 
тоа место, после смртта на Цимискиј во 976 година, четворица синови на еден локален 
македонски управник го кренале бунтовничкиот барјак...“. Овде се говори само за „локален 
македонски управник“. Па кога бил тој „локален македонски управник“ ? Само за време на 
Македонската династија создадена од Василиј I Македонски. Да прифатиме дека и ова 
македонско издание било дотерано. Ама и Дукљанин Самуила го нарекува „македонски цар“. Се 
заклучува, Македонија и Македонци имало, а се бугарско било ново.  
Се говори за Македонија и Македонци, а бугарските кралеви се прогласувале за Македонци. Во 
ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил нарече н Rex. Macedoniae, а 
Иван Александар- Sanctus Iones Macedo. Па тие биле македонски кралеви; Пловдив бил главен 
град на Македонија. Историски Бугарија била само Македонија. Време е Бугарија и Бугарите да 
признат се што било македонско само како македонско- денес сме 21 век, а не 19 век или 1913 
година со Букрештански договор чиј рок еден век веќе помина... 
 
БУГАРИТЕ БИЛЕ ТАТАРИ- ТАТАРИТЕ ЖИВЕЕЛЕ НА КАВКАЗ. ДНК НА АЛБАНЦИТЕ БЛИСКИ 
НА КАВКАЗ. ГРАМОСКИТЕ ВЛАСИ БЛИСКИ НА МАКЕДОНЦИТЕ, НО НЕ ОД МОСКОПОЛЕ СО 
ГЕНОВЈАНИТЕ 
Според изворите, Бугарите биле Татари. Татарите живееле и на Кавказ. Бидејќи во 19 век меѓу 
Шар Планина и Врање биле колонизирани околу еден милион Азијати (Татари, Черкези...), 
денес Геги, нивната ДНК била блиска со онаа на Кавказ. Тоа го утврдил академикот Георги 
Ефремов (МАНУ). Албанци во Р.Македонија се 90% Геги, воглавно Азијати, и само 10% 
Шкиптари= Тоски- од вкупно 17,1% Албанци, Шкиптарите во Р.Македонија се најмало 
малцинство. Како доказ дека Гегите и Тоските се два генетско- географски оддалечени народи, 
тие меѓусебно не стапувале во бракови, не општеле...Па тие до денес меѓусебно не се 
разбираат. Нив со малцинскиот шкиптарски јазик ги обединал само масонот и католикот- Тито 
во СФР Југославија. Нив до денес ги подржува САД, Европа со нивната НАТО.  
За Власите била надлежна д-р Људмила Ефремовска од Институтот за физиологија-отсек 
антропологија, при Клиничкиот центар во Скопје. Таа изјавила во Форум: „Етничките Македонци 
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се најсродни со овчеполските, а најдалечни со албанските Аромани-Фрашериоти“. Се 
потврдува, нивната географската оддалеченост. Пак, „...графичкиот приказ. Од него се гледа 
дека Македонците генетски се најблиски до Грамоските Власи од Штип и неговата околина, 
додека крушевските Власи- москополци се нешто подистантни“. Москополци имало Геновјани, 
чии традиции кај Власите останале се до денес.  
А каква ДНК имале Македонците ? Македонците биле ДНК блиски на Критјаните, само 
домородци, а не Подунавци и Заткарпатци. Бидејќи античките Македонци не познавале никакви 
Бугари, Словени и Власи, заклучокот е еден- само антички= етнички Македонци.  
Да се надеваме, САД и Европа со нивната НАТО еднаш засекогаш ќе престанат Македонците, 
кои само тие биле свои во својата Македонија, да ги истребуваат, процес кој се уште не е 
дозавршен, што не се знае, кога тој конечно и ќе дозаврши. 
На 20. август 2016 година сум имал 1575 пријатели. 
 
ИАКО ВО 19 ВЕК „ГРЦИТЕ СЕ ТОЛКУ ОПАДНАТИ, ШТО НЕ ЗАСЛУЖУВААТ ДА БИДАТ СЛОБОДНИ“, 
ПРОКЛЕТАТА ЕВРОПА ЈА СОЗДАДЕ ЕЛАДА И ЈА ПОДЕЛИ САМО МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА 
До денес Еладците, кои до 1913 година немале ништо со македонската Македонија, македонската 
Македонија ја оспоруваат, на македонските Македонци не им дозволува тие да си се вратат во 
своите огништа, да си ги повратат нивните имоти... 
Кој е носител на делбата на македонска Македонија ? Дали тоа биле балканските држави ? Бидејќи 
балканските држави биле дело на Европа, чии Европјани во вториот милениум била канибалисти, 
Европа ја поделиле македонска Македонија ! Историски Ватикан од 1071 година без прекин ја ништи 
православна Македонија. 
Па Елада никогаш не била држава за таа да има свој еладски народ. Нејзините жители до 19 век 
биле само Римјани (Ромејци) со главен град Цариград, и Грци припадници на Цариградската 
патријаршија со ромејскиот (тн.византиски) јазик коине. Коине бил христијански јазик од времето на 
Апостол Павле- Павле не го познавал службениот јазик на Атина јонскиот, службен и кај Александар 
Македонски. 
За доказ дека населението во Елада не знаело што тоа точно било, тоа немало никаква желба тоа да 
се бори за ослободување од турското ропство. Германскиот цар Фридрих II му велел на Волтер: 
„Грците се толку опаднати, што не заслужуваат да бидат слободни“. Секако, Германците не само што 
се бореа за таа Елада, која како држава никогаш и непостоела, до денес Германија со неправославна 
Европа сака се македонско да уништи... 
За написов имаше 5 пренесувања и 53 посетители го сакале. 
 
НОВА КНИГА: ЈАЗИКОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ВЛАСИ СО ПОТЕКЛО ОД ГЕНОВА 
За романскиот автор Јон Аргинтеану (1904) и редакцијата на неговата книга на македонски јазик 
Власите се Македонци, а ние Македонците Словени- Дојденци од Заткарпатите. Романската книга со 
објаснувањата во потполност ги пренесувам. Во содржината до 149 страна е од авторовата книга 
сосе објаснувањата. Се на авторот со објаснувањата се само произволности- лаги, најштетни за 
македонскиот народ. Токму со негови средства се печат антимакедонски книги. Па до кога ова вака ќе 
биде ?! Содржината на мојава 94- та книга е следнава: 
Предговор          3 
Македонија, Тракија, Дакија        9 
Словените и романскиот елемент на Балканското Полуострово   29 
Влашкото Царство од балканските планини     44 
Влашкиот цар Јоница        52 
Последните влашки цареви на Хем      63 
Голема Влахија и Мала Влахија       75 
Армн Македонците (Власите) под Турците     92 
Капетаниите во Епир и Тесалија       98 
Животот на Армн Македонците (Власите) под Турците               109 
Националното прашање на Армн Македонците                122 
Без историски докази за Армн Македонци                 134 
Белците биле еден народ со еден ист јазик                149 
На Балканот живееле само Пелазги со варварски јазик               150 
Власите биле Пелазги со варварски=тн.словенски јазик               162 
Власите биле само Бриги=Брсјаци                 164 
Власите и Шкиптарите биле само одродени тн.Словени               167 
Влашки народен јазик бил пелазгиски=тн.словенски               169 
Јазикот на македонските Власи со потекло од Генова               170 
Влашкиот и шкиптарскиот јазик мешани јазици                174 
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Власите, според „словенскиот пантеон- Велес“                176 
Власите- генетски различни меѓу себе                 178 
Власите=тн.Словени се одродиле во последните векови               179 
 
АЛБАНЦИТЕ КАКО АЗИЈАТИ (ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ...) ВО 19 ВЕК КОЛОНИЗИРАНИ ОКОЛУ ЕДЕН 
МИЛИОН МЕЃУ ВРАЊЕ И ШАР ПЛАНИНА ДУРИ И ВО 21 ВЕК ДИВЕАТ КАКО НИВНИ НАСЛЕДНИЦИ 
Османовото Царство за верски да го подели православниот Балкански Полуостров во 19 век меѓу 
Шар Планина и Врање колонизирало Азијати (Черкези, Татари...). За пример се наведува што пиши 
само Густав Вајганд (1924)- по Кримската војна биле колонизирани 500.000 Черкези и 100.000 
Татари. Токму и затоа оттогаш на Балканот почнало црнилото на Православните, чие дивење се виде 
во два натпревари (последеното вчера 25.08.2016 година) на стадионот Филип II Македонски меѓу 
две странски екипи и една македонска на Албанци, од кои 90% се Геги воглавно Черкези и Татари и 
10% Тоски= Шкиптари. Па денес сме 21 век, а Албанците ги подржува САД и Европа со нивната 
НАТО, чеда на православниот непријател Ватикан без прекин од 1071 година. 
 
ГРАДАОНАЧАЛНИКОТ НА СОЛУН НЕ ЗНАЕ, ГРЧКИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ КОИНЕ СО 
ГОВОР ОД БИТОЛА, А МАКЕДОНИЈА СО ЦЕНТАРОТ СОЛУН, ТЕСАЛИЈА...БИЛЕ САМО ПОД 
БИТОЛА, КАКО И СИТЕ ЦРКВИ ВО ЕЛАДА СОСЕ АТИНА БИЛЕ ПОД СВ. ДИМИТРИЈА- БИТОЛА 
Денес (27.08.2016) на ТВ Сител го видав разговорот на Градоначалникот на Солун- Јанис Бутарис, 
кој изјавил, ние Македонците треба да сме горди што сме биле Словени, него македонскиот јазик не 
му пречел кој бил словенски како спротивност на грчкиот јазик итн. 
Очигледна заблуда за поимот Словени. Ова произлегува само поради тоа што досега никој не 
пронашол доказ/наод се преселби на живисуштества исправени на две нозе Словени. Токми и затоа 
на среќниот пронаоѓач му следи Нобелова и друга награда. Тн.словенски јазик бил само варварски и 
пелазгиски (Приск, Прокопиј...), на кој говореле античките Македонци и Еладците (Херодот, Тукидид, 
Платон...), Македонците биле варвари (Демостен), како и Пелазги (Јустин). Истиот јазик го говореле и 
Римјаните (Дионисиј, 1 век), во Македонија (Теофилакт Охридски, 11-12 век), што останало се до во 
19 век во Елада (Фалмерајер, 1830), дури и Силвестер (1904). Според нив, во Елада имало Словени, 
но не Хелени- во Елада хеленскиот јазик коине не се говорел. Следи коине не бил народен јазик- 
народен јазик бил само тн.словенски. Со реформа на коине до еладски јазик, службен само од 1868 
година. Григор Прличев пишел на коине. Па тој катаревуса од 1868 година не го познавал- дотогаш 
тој јазик не бил во употреба. 
Пак, тн.грчки бил само коине- тој бил само македонски Александриски Птоломејов јазик со прва 
граматика и прв речник само од 300- та г.п.н.е. Бидејќи него не го познавале Македонците во 
Пакистан, коине за време на Александар Македонски не постоел. Во Елада и кај Александар 
Македонски службен бил јонскиот, а Хелените во Јонија биле варвари (Херодот). Јонскиот се 
задржал во Атина во 529 година- тогаш Јустинијан ја затворил Платоновата академија.  
Па кај Јустинијан службен јазик бил латински, а христијански коине. Коине бил прв христијански јазик 
од времето на Апостол Павле- тој не го познавал јонскиот јазик на Атина. Бидејќи оставштината на 
Птоломеите била на битолски говор, во коине бил битолскиот говор од 300- та г.п.н.е. Коине бил 
дативен јазик, а во Елада никогаш немало датив- дативот го има-ло во бригиски= брсјачки говор: кој 
(Н), кого (А), кому му- нему му...братучед чедо брату (Д) и чиј (Г). Па дативот го внеле Птоломејците. 
Па што била Битола ? Битола бил центар на Румелија под која била сета Македонија со центарот 
Солун, Тесалија се до Елада. Црквите во сета Елада сосе во Атина биле само под соборната 
православна црква Св. Димитрија- Битола. Со градот Битола и неговата црква Св.Димитрија се 
решава сета историја за селото Атина и државата Елада, чии жители не заслужувале да имаат своја 
држава, а само македонска Македонија била поделена и македонска Битола уништена- македонските 
изроди Битола се до денес ја уништуваат. Така и ние Македонците си ја менуваме својата историјата. 
За написов на мојата ФБ- страна има 15 пренесувања и 58 допаѓања на написот. 
 
БИДЕЈЌИ ТН.ГРЧКИ (МАКЕДОНСКИ КОИНЕ) БИЛ ДВОРАСЕН ЈАЗИК НА ЦРНЦИ И БЕЛЦИ, ТОЈ НЕ 
БИЛ И НЕ Е РАЗБИРЛИВ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ (ПЕЛАЗГИТЕ) 
Пред два милиони години, северно од 35- та паралела, имало нагли пад на температурата. Таа 35- 
та паралела била јужниот раб на островот Крит...Леденото доба траело 500.000- 1.000.000 
години...Преку 400.000 години немало трага од човекот- Белецот. Тој бил само повлечен во 
Левантот- измеѓу Египет и Сирија со островот Крит: Левант - т = леван; Левант - н = леват; Левант - в 
= Леан=Леат. Поимите се правеле со в-н-т. Левантот со морска вода се налеал од постледеното доба 
се до 4000 г.п.н.е., кој станал Средоземно Море- оттогаш нивото на Средоземно Море отстапува ± 3 
метри. 
Белците за време на леденото доба биле повлечени во Левантот. Тие таму одгледувале домашни 
животни. За создавање на крвната група А битни биле животните на белата раса- говедото и 
свињата. Чумата на говедото и грипот на свињата кај човекот предизвикувале маласипаница и грип, 
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порадишто била создадена крвната група А. За доказ останале монголските Индијанци само со 
првобитната крвна група 0- од двете болести изумреле 95% Индијанци.  
Крвната група А потекнала од во Левантот од пред 15.000 г.п.н.е. Таа е за житарици и мешункасти 
хранива на белата раса. Таа таму имала своја цивилизација со писменост. Секаде, каде што белата 
раса стигнала, таму има градежи (пирамиди), писменост...Бидејќи најстара мумија на Белка во Кина 
била околу 4500 г.п.н.е., а Монголите од Источна Азија кон запад се селеле еден милениум по 
Белците, крвната група В на Монголите е отприлика после 3500 г.п.н.е. Така Белците стигнале во 
Јапонија, а до островот Окинава (=окина ва) в морето има потонат град со пирамиди и писменост. 
Белата раса во Јапонија ја има крвната група А 38%, со ген прилив за 40%. Сојата произлегла од наш 
грав, која со млекото предизвикува да се создадат лектини, кои ја згрушуваат крвната група В...  
Белата раса во Јапонија била аину + в + л + к = влакину, влакно кое се влаи= влачи... Белците биле 
обрастени со влакна по телото- влакнести, со бригиското= брсјачкото дативно у, како што било и кај 
Монгопите Бату кан, во Индија кај Ведите Ману, Меру...Зебу со нашиот бог на пијанството Дионис= 
дианис= дианиш= пианиш= опијаниш, спореди со во Стар Египет опиум=опи ум до нашиот Еумен=е 
умен- од ум... со Вавилон=бабилон со Баба до нашата Баба Планина, кој била само бригиска= 
брсјачка... 
Од Египет се до со Сумер живееле две раси: Белци (Пелазги) и Црнци (Семити). Сумерите биле 
Белци со закосени очи, како што биле Египтјаните- Акадците во Месопотамија биле Црнци, 
„црноглави странци“. На сумерски за човек се велело лу, што кај нас е множина луѓе, истоветно со 
мина= луѓе според ман= мин= мон= мун + ес = Манес, митолошка врска со Крит и Египет. Според Луј 
Леже, Египтјаните имале словенска митологија, а за Кавендиш- Линг Персијците биле со своја 
словенска митологија. Па дури и со Персеј поврзани Персија, Египет...Елада (Херодот), а и 
Македонија.  
Во прво време се пишело одвоено, а потоа заедно. Па писмото им припаѓало само на белата раса- 
досега не било пронајдено писмо на Црнци. Следи да се создаде дворасен јазик на белата и црната 
раса. Такви јазици биле сиријскиот арамејски јазик и староегипетски- од арамејски произлегол 
новоперсиски по 515 г.п.н.е., а од староегипетски македонскиот коине (тн.грчки) само од 300- та 
г.п.н.е. За доказ може да послужи коптскиот јазик: коине го заменил староегипетски, а за време на 
Птоломеите бил реформиран староегипетски во коптски јазик, на кого говореле фараоните пред да 
постои староегипетскиот. Па коптскиот бил само пелазгиски= тн.словенски јазик, на кого говореле 
фараоните. Истото го направил и Константин Филозоф- тој од коине ги отстранил семитските зборови 
и се дошло до тн.старословенски. Бидејќи коине не го разбирале Русите, Македонската династија 
коине го исклучила од Русија. Како што коине не го разбирале Русите со двоглавиот православен 
орел, во кого бил вгнезден коњаникот Свети Ѓорѓија од Брсјакија, а како него бил претставен Крали 
Марко во Прилеп, и Македонците коине не го разбирале, а и денес не го разбираат. Да завршиме со 
Русинот Г.Гриневич- тој пиши, во Русија, Подунавјето, Балканот и на Каменот од Розета во Египет 
имало исти знаци со исто значење. Значи, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во 
Египет биле еден те ист народ со ист јазик и иста писменост. 
 
БИДЕЈЌИ ТН.ГРЧКИ (МАКЕДОНСКИ КОИНЕ) И ЛАТИНСКИ НЕМАЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН 
ВОКАЛ, ШКИПТАРИТЕ, ВЛАСИТЕ, РОМАНЦИТЕ, ФРАНЦУЗИТЕ... И ПОРТУГАЛЦИТЕ СО ТЕМЕН 
ВОКАЛ СЕ САМО ОДРОДЕНИ ТН.СЛОВЕНИ 
До денес се говори низ Европа имало грцизирање и латинизирање. Со тоа што никогаш немало грчки 
јазик никогаш немало било какво грцизирање. Имало само таканаречен грчки јазик, кој бил само наш 
македонски коине. Коине бил само Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматика и прв 
речник биле само од Александрија, и тоа само од 300-та г.п.н.е. Следи само потоа, значи само во 3 
век п.н.е. и само во Александрија, Илијада била преведена на коине. Неа Александар Македонски ја 
читал на јонски јазик кој бил службен јазик во Атина и кај Александар Македонски. Па само коине бил 
христијански јазик кој го познавал Апостол Павле- тој не го познавал јонскиот јазик службен во Атина. 
Дури и во 529 година кога Јустинијан ја затворил Платоновата академија која била само 
повеќебожна. 
Повеќебожна била сета Европа, а македонските Склавини (тн.Словени) го обожувале нашиот Хорс, 
кој бил истоветен со египетскиот Хорус и ведскиот Кришна во Индија. Се потврдува, Македонците 
како тн.Словени со Египтјаните и Ведите во Индија биле еден те ист народ со иста митологија, само 
со различни имиња. Тој (Хорс=Хора) постанал Исус Христос, во кого влегле уште обдинителот 
Александар Македонски, стоицизмот само од македонска Александрија без робови и сонцето на 
персиска Митра.  
Од изложеното се гледа дека во Европа живеел еден те ист народ, кој бил повеќебожен, со јазик на 
белата раса која стигнала до Јапонија со своето дативно у во Аину. Дативот го има-ло во Бригија= 
Брсјакија, но не во Пеонија (Мариово)- според А.Тојнби, Пеонците говореле некаков словенски јазик. 
Дативот го немало во Долна Македонија, Тесалија...и Елада. Во коине го внеле дативот Птоломејци, 
кои биле Македонци- дативни Македонци: кој (Н), кого (А), кому му- нему му со братучед за чедо 
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брату (Д) и чиј (Г). Дативот стигнал и во Португал (=порту гал) за време на владеењето на 
Скопјанецот Јустинијан- со него се завршило римско колонизирани од Балканот... И подоцна 
продолжиле преселбите, кои се до денес траат, а никако обратно. Се заклучува, словенските инвазии 
100% се само лага. 
Бидејќи биолошки не било можно да живеат повеќе народи во Европа се докажува со наводот, што 
Европа е мало генетско- географско подрачје во неа да живеат различни народи со различни јазици, 
меѓусебни неразборливи. Истиот пелазгиски народ со свој тн.словенски јазик се одродувал само со 
коине и неговиот наследник латински. Со тоа што латински не бил јазик на некаков римјанин за да се 
врши романизирање, ниту латин за со него да се врши латинизирање, туку само на Греикот Лив 
Андроник, само од 240 г.п.н.е. Бидејќи Лив Андроник бил само Грк морало да има само грцизирање, 
како што се говори и за коине. 
За да се објасни сета циркузијада, коине и латински не биле народни туку само службени и 
христијански. Токму со нив се вршело само христијанизирање. Истото било и со вториот македонски 
тн.старословенски- и тој бил само службен и христијански јазик само чист пелазгиски јазик без 
семитски примеси од староегипетски и сиријскиотс арамејски јазик. Па од вториов произлегол 
арапскиот јазик, кој царот Ираклиј (610-641) не го познавал- арапски јазик бил нов јазик со нова вера 
до нов арапски народ, кој бил само исламски. Со арапскиот јазик се одродиле Египтјаните, 
Сумерите...  
Па што биле Европјаните ? Само одродени Пелазги=тн.Словени- еве го доказот: коине и латински го 
немале тн.словенски темен вокал, а до денес тој се задржал во одродените Пелазги= тн.Словени: 
Шкиптари, Власи, Романци, народите во Франција (Французите се околу 50%)... и Португалците со 
нашето македонско (бригиско= брсјачко) дативно у. 
Наздравје тн.словенски изроди, кои го мразите вашиот пелазгиски=тн.словенски род, и редовно 
правите фалсификати за пелазгиски= тн.словенски род, не прифаќајќи го јазикот на Етрурците со 
своите рецки (руни) и богот Перун кои биле и руски да го споредувате со некој тн.словенски јазик, 
гордост на белата раса. Не случајно, Европа до денес уништува се што е тн.словенско и македонско. 
Се поставува прашање: до кога овој злостор Европа ќе го врши за тоа конечно да го дозаврши ?!  
Европа ќе мора да се обедини само со македонски јазик, тн.старословенски јазик, кој до денес само 
тој во Европа останал чист јазик на белата раса. За обединувањето одлучува само Русија и Србија 
чиј руски и српски јазик се само наследство на падежниот тн.старословенски јазик. Следи судбината 
на Европа лежи само кај македонските браќа Руси и Срби со својот православен двоглав орел и 
православен календар, во православие со наследство од склавинскиот Хора (Хорс), а Ватикан сака 
се православно да истреби. 
 
БИДЕЈЌИ ВО 15 ВЕК ФРАНЦУСКИОТ ЈАЗИК НЕ БИЛ НАРОДЕН ЈАЗИК, 100% ЕВРОПСКИ НАРОДИ 
СЕ САМО ВЕШТАЧКИ- НЕПОЗНАТИ ВО ИСТОРИЈАТА 
Во Елада (тн.стара Грција) народен јазик бил само варварски= пелазгиски= тн.словенски јазик, на 
кого говорел ... Платон... Службен јазик во Атина бил јонскиот, а Хелените во Јонија биле варвари 
(Херодот). Варвари биле Македонците (Демостен), а според Јустин, Македонците биле Пелазги. 
Варварски и пелазгиски јазик говореле Римјаните (Дионисиј Халикарнишки, 1 век н.е.). Следи 
заклучокот, на Балканот, во Италија и сета Европа како мало генетско- географско подрачје се 
говорел само еден те ист само нашиот пелазгиски јазик. Значи, Европјаните 100% биле само еден 
народ- Пелазги. 
Латинскиот јазик не било дело на Римјнин ниту на Латин туку само на Греик (Грк) Лив Андроник (240 
г.п.н.е.). Латинскиот бил само наследник на коине- коине бил само македонски јазик (Александријски 
Птоломејов јазик и тоа само од 300-та г.п.н.е.). Па латинскиот како коине не бил народен јазик- тој 
бил неразбирлив. Коине и латински се само мртви јазици. 
За латинскиот јазик да му се доближи до народот се правеле вулгарно (народни) латински јазици- во 
латинскиот се внесувале народни зборови. Вулгарно латински имало во Италија (Генова. Венеција...), 
Шпанија, Португалија, француски (Франков) ... 
Па Франковиот јазик бил само вулгарен- латински, за народот неразбирлив. 
За да се потврди дека Франковиот јазик не бил народен се чита од Ланге, него луѓето од Цариград... 
подобро го разбирале отколку самите Франки. Па тој (Reinhold Lange, “Imperium zwischen morgen und 
abend”,Verlag Aurel Bongers Recklinghausen, 1972), на стр. 336, го цитира Гутнер од Паирис: „...На тоа 
дојде опатот само со мака помалку зборови испрекинато (грчкиот свештеник зборува подобро 
француски отколку елсасишкиот опат), за на стариот јасно да му го направи, она што тој од него го 
сакаше“.  
Се потврдува, авторовите тн.Византијци биле повешти во јазици- тие биле образовани. 
Франковиот јазик во 15 век свештениците не го разбирале, а во 16 век тој постанува службен јазик не 
на етнички француски народ туку на државата на кралот. Бидејќи францускиот јазик во 15 век, како и 
во подоцнежните векови, не бил народен туку само службен католички јазик, 100% европски народи 
се само вештачки, непознати во историјата. Одговорот е 100% јасен, поради што 100% се уништува 
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Македонија и нејзиниот македонски народ кој отсекогаш постоел. Значи, Европа е 100% 
злосторничка- злосторот на Европјаните никој со ништо не може да им го опрости. 
 
ВРСКИТЕ НА МАКЕДОНСКИТЕ БРИГИ СО ЕГИПТЈАНИТЕ 
Египетскиот крал Псаметих (7 век п.н.е.) запишал, Фригите биле постари од Египтјаните (Херодот). 
Тоа било според брзото учење на зборот бекос=пекос, од пекара во која се пеке- пече леб. Па 
болеста лепра=леп пра + в = прав- права- правам (леб). Самата лепра изгледа како бел леб излезен 
од фурна. Како што б во леб е п во леп, така ф=б Фригија= Бригија. Според преданието на 
Македонците, Бригите ја создале Ерменија и Андолија (Хердот). Со Филип Македонски Бригија била 
приклучена кон Македонија- истото било и со Пеонија (Пео... со својот Итер Пео).  
Следела и Фригија (Херодот), денешна Турција чии традиции останале бригиски. Тие до денес се 
македонски: одвоено седење на машки од женски, формален бакнеж, потурање вода по испраќање 
во далечина на својот најблизок... Старо-турски (Османовиот) јазик бил само нов јазик, и тоа само на 
султанот Мехмед Караман (13 век)- тој во персискиот јазик со персиско писмо внел само монголски 
зборови на Черкезите и Татарите. Овие од 19 век се познати само како Геги- денес од вкупно 
Албанци во Р.Македонија Геги се 90% а Шкиптари 10%. Од 14 век па се до денес без прекин 
Православните од кавказко- црноморските Азијати не можат да се ослободат. Тие се најгрозни... во 
19, 20 и 21 век. Па ако нив сите до еден не си ги врати назад во Азија бригиска Турција од нив за 
навек ќе нема спас- многу се множат... 
Коњот во Мала Азија, Месопотамија со Арабија и Египет бил балкански. Ова најдобро се гледа кај 
Феникијците, со тн.Олимписки богови, а Олимп била само македонска планина... На клунот на 
феникијските бродови била поставена глава на коњ, а Пастувот бил Посејдон- богот на морето кој 
бил Патодавател=пато давател. Исто така, Бикот бил Зевс, кој одкога стигнал во Индија постанал 
Зебу (б- в, у- с) со грбка со лој за резервна енергија на сушните предели, а и од маста произлегува 
иста количина вода. Па најговедарски останала Бригија со својата Пелагонија (центар на Пелазгите- 
Македонците биле Пелазги) и најкоњарска Баба Планина со Пелистер, истоветно со Бабилон=баб(а) 
ил он: „Ил врне, ил грме“... 
Хиксите биле Бриги- тие во Египет во 17 век п.н.е. стигнале со својот коњ и своето говедо. Не 
случајно, погребалната кола на фараоните во Египет не ја влечеле египетските говеда чии долги 
рогови биле поставени напред пред главата, туку само мали рогови надносени над главата, што е 
посебна одлика на нашата мала раса буша=буш (Буш) а. 
Врски на македонските Бриги со Египтјаните имало дури и по смртта на Александар Македонски, а 
Македонците во Александрија имале парна машина (Херон)... Тогаш владееле Птоломејците со 
своето бригиско дативно у, кое го немале Пеонците (според Мара Мариовци). За Пеонците пиши 
А.Тојнби- тие имале некој словенски јазик. Хан (1865) говори, тие не краделе а и односот на мажот 
кон жената со традиција како во Месопотамија. Па Пеонците биле стар древен народ- никако 
Словени. И Бригите биле стар древен народ чии традиции до денес се зачувани кај Македонците во 
Пакистан со бригискиот Арес= јарес= јарец... Тие до денес не го познаваат поимот Словени- такви 
народи немало. Според Хан, Охриѓаните не сакале да бидат Словени- за 100 години 100% се 
Словени.  
Исто така, дативот го немало во Долна Македонија, Тесалија...сосе Елада. Само за Птоломејово 
време во Александријскиот Птоломејов јазик коине Птоломејците го внеле дативот- коине го заменал 
староегипетскиот. Бидејќи Македонците во Пакистан не го познаваат коине, тој не постоел за време 
на Александар Македонски. Токму само за време на Птоломејците староегипетскиот бил реформиран 
во коптски јазик- тој бил само пелазгиски= тн.словенски јазик. Пред да биде создаден староегипетски 
фараоните говореле на јазик како копскиот. Тогаш нивната погребална кола била влечени со 
бригиско= брсјачко говедо- буша, денес познато како балканско говедо. Според некои извори, тоа 
било илирско говедо. Елијан (3 век н.е.) пиши само за илирски Бриги итн. 
Па што се денешните Брсјаци и пошироко Македонци ? Русинот Генадиј Гриневич запишал, исти 
знаци со исти значења се најдувале во Русија, Подунавјето, Балканот и Каменот Розета во Египет. И 
затоа се заклучува, Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле еден те ист 
народ со еден те ист јазик со едно те исто писмо. Следи македонските автори го одгонетнале текстот 
со знаци за кои пишел Гриневич- одгонетнувањето било со говор од битолско. Тој е само бригијски= 
брсјачки говор. Бидејќи оставштината на Птоломејците била на битолски говор, коине од 300- та 
г.п.н.е. бил со зборови на Бригите= Брсјаците... На коине творел и Брсјакот Григор Прличев- тој 
неговите ученици ги терал да пишат на брсјачки говор... Брсјачкиот денес е службен во Р.Македонија- 
Македонците се најстар народ со јазик од постледено доба. И затоа Европјаните во вториот 
милениум канибалисти... него го доуништуваат... 
 
ТН.АЛБАНСКО (ШКИПТАРСКО) ПИСМО БИЛО РОМАНСКО- ШКИПТАРСКИ НАРОД НИКОГАШ 
НЕМАЛО; ШКИПТАРСКА ШКОЛА НА ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК БИЛА САМО ОД 1924 ГОДИНА- ДО 1924 
ГОДИНА НЕМАЛО ШКИПТАРСКИ НАРОД СО ЈАЗИК; МАЈКА ТЕРЕЗА НЕ ЗНАЕЛА ШКИПТАРСКИ 
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НИТУ ГЕГСКИ- ТАА НЕ БИЛА ШКИПТАРКА НИ ГЕГКА; АЛБАНИЈА БИЛА САМО НА КАВКАЗ 
(СТРАБО-НОВА ЕРА)  
Мајка Тереза била родена во Скопје- таа била само Скопјанка. Историски Скопје секогаш бил само во 
Македонија. Историски Албанија на Балканот никогаш немало- за тоа немало услови. Па Албанија е 
според Албан=ал бан: ал-ова бан-ија (земја)- до денес на наш јазик алова боја е црвена боја. Црвена 
земја била кавказката, а на Кавказ биле Албаните. Тие од страна на персискиот крал Дариј како 
пешадијци се бореле против Александар Македонски. Страбо во новата ера ја наведува Албанија 
само на Кавказ. Бидејќи пешадијци биле Белците, а Монголите биле коњари, Монголите Кавказ го 
освојуваат во новата ера. Нивни чеда биле Черкезите и Татарите. Тие во 19 век меѓу Шар Планина и 
Врање, околу 1 милион, биле колонизирани- до денес Гегите имаат кавказко бело капче, кавказки 
носии, игри, песни.... Нивното однесување останало монголски...Тие до денес не се разбираат со 
Шкиптарите, не општеле, не стапувале во бракови...Па тие останале два посебно континентално 
различни мноштва на луѓе, но не било какви народи. 
Бидејќи Мајка Тереза немала никакво гегско наследство, таа не била Гегка (Албанка). Нејзиното 
презиме завршувало со бригиското дативно у, а Епирците (Власите и Шкиптарите) биле само Бриги- 
од со Филип Македонски Бригија била во Македонија. Следи до денес Епирците покрај Бриги биле и 
Македонци- никако инаку. Ова се потврдува и според јазикот на Епирците, од Епир=е пир, според 
македонскиот крал Пир, поим внесен само од Нерон (нова ера). Епирците ги имаат сите бригиски= 
брсјачки гласови, македонското ѕ, бригиското= брсјачкото дативно у во презимињата, презимињата 
завршуваат на ит како трето лице еднина на Бригите= Брсјаците, првото х (хајдук- ајдук, хајвар- 
ајвар, хармоника- армоника...) како Бригите= Брсјаците не го изговораат...Со тоа што тие ги имаат 
сите Вукови гласови, а Вук Караџиќ творел само во 19 век, Епирците се одродиле само од 1767 
година- тогаш била укината Охридската архиепископија. Па и Црногорците според Охридската црква 
биле само Македонци. 
Католичкиот свештеник Марин Барлети бил најголем фалсификатор- дело на Ватикан. Тој во книгата 
„Скендербег“ на Арбаните им создава ново албанско потекло, според Албаните во Италија. Меѓутоа, 
Арбаните никогаш не биле Албанци, ниту Тоски- Тоски било само според Тусако кој го предал клучот 
од капијата на Кроја. Пак, Шкиптари, ш=с, било само според скиптар на црковен поглавар на кого 
има-ло православен двоглав орел, со кого Албанците (Арнаутите) се православно ништат, подржани 
од Ватикан, САД и Европа со НАТО- осиромашен ураниум...  
Ваквото однесување на Ватикан македонското да го прогласи албанско до денес не престанало. 
Бидејќи Ватикан се балканско (православно) уништил, а Европа останала ватиканска, албанско= 
албанско. Пак, Шкиптарка држава немало се до 1912 година. Па и денес Шкиптарија била само 
Шкиптарија- никогаш Албанија за Скопје да биде албански. Ватикан останал злосторник и тоа без 
прекин за православието од 1071 година. Ватикан мислел, Православните ќе ги преведе во 
Католици- напротив, Ватикан го ширел само исламот. Не случајно, последниот Претседател на 
Владата на Цариград Лука Нотарис рекол: порадо ќе ставам фес на главата отколку митра на 
Ватикан. 
Што се Шкиптарите ? Најнов творба, која според изворите на Вилкинсон, тие во 1913 година немале 
национално чуство; шкиптарското писмо било романско само во Битола од 1908 година, чии творци 
биле Власи- нивните наследници живеат во Битола без да знаат шкиптарски- шкиптарски народ 
никогаш немало; Шкиптарска школа на шкиптарски јазик кој бил и монголски немало се до 1924 
година- до 1924 година немало шкиптарска творба со свој јазик; Бидејќи Шкиптарите биле најголеми 
Турци, тие го сакале само турскиот (Османовиот) јазик, први школи отвориле Италија и Австрија со 
својот Ватикан и ватиканска Албанија; Мајка Тереза не знаела шкиптарски, ниту гегски... Католикот и 
масонот Тито само во СФРЈ ги обединал Азијатите (Гегите) 90% и Шкиптарите 10% со малцински 
шкиптарски јазик- злостор. Видливо какво зло Ватикан му нанесува на православниот свет- негова 
цел останала исламска Велика Албанија на најправославни простори. 
Мајка Тереза била страдалничка како многу како неа...Ватиканското лоби за неа издедјствувало 
Нобелова награда... Македонија била прва христијанска земја, со првата христијанка Лидија, со лик 
на бригиската= фригиската- македонската божица Ма заблудена, а како таква искрварила и умрела 
Олимпија мајката на Александар Македонски. Таква била Богородица. Ова било во спритовност на 
вавилонската курва- разголената Семирамида, која со ренсансата ја прифатил Ватикан, а ја 
отфрлиле македонската божица Ма (мајка=ма јака; мутер=му тер-а). Па следи Ватикан се македонско 
ќе истреби. На Ватикан му е потребна Македонија и затоа таа е прогласена светица- во сиромаштија 
и страдања Православните станале Католици и Протестанти. Па со Мајка Тереза играта е многу 
голема. Да не се изуми, женските брачни презимиња не завршуваат на македонски женски род туку 
на машки.., се сака да се промени македонскиот православен календар... 
Било како било, бидејќи папата секаде каде дојде ја бакнува дотичната земја, и си вели ти си моја 
земја, нему мора да му се забрани тој да ја бакне македеонската земја и да каже ти си моја земја. На 
неговите водачи им препорачувам, неговото муце да биде залепено- папата може колку пати сака да 
се наведнува како Муслиман= Турчин и да ја допира нашата православна земја, но тој смее да ја 
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бакне земјата. Македонија била и ќе мора да остане само православна земја- со глобализацијата 
уште ние (Православните) не сме уништени. 
 
1912 ГОДИНА АЛБАНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ СРБИЈА ЗА ТИЕ ДА ОСТАНАТ СО ТУРЦИТЕ- 
МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ ПОДЕЛБАТА НА МАКЕДОНИЈА ОД БАЛКАНСКИТЕ ДРЖАВИ 
Денес (07.09.2016) на ФБ- страниците беше објавен напис со насловот: „Востание 
На денешен ден 7 септември 1912, несомнено имало вооружено востание во Охридско, Дебарско, 
Кичевско и Струшко, против Српската окупација. Во името на соживотот тоа беше криено цел еден 
век. Учествувале заеднички, но со посебни етнички чети и Македонците и Албанците, противникот 
бил Србија, целта на Македонците била сопствена држава а на Албанците приклучување кон штотуку 
создадената во 1912 држава Албанија. Нашата историја сеуште се плаши да го дефинира и 
анализира ова мистериозно востание“. 
Бидејќи никогаш немало и не можело да постои било каква албанска држава се до 1912 година, не 
можело Албанците да се борат за својата Албанија. Ова било само поради тоа што Албанците биле 
најголеми Турци, тие го сакале турскиот јазик и само него го учеле- албанска школа на албански јазик 
немало се до 1924 година, и таа ја отвориле само Италија и Австрија. Па и токму и затоа тие дури во 
1917 година во Елбасан имало таен комитет со задача „создавање на слободна во сопствените 
граници на Албанија“, поврзано со Берлинската и Лондонската конференција, кои до денес 100% 
биле антиправославни и антируски... 
 
НАЈИТНО МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ И ЦРНОГОРЦИТЕ ДА ГИ ПРОГЛАСАТ АЛБАНЦИТЕ САМО ЗА 
КОЛОНИСТИ- НА КОЛОНИСТИ ИМ СЛЕДАТ САМО ЧОВЕКОВИ ПРАВА 
Албанската историографија отсекогаш говори само за илирско потекло на Албанците, а според неа 
Македонците, Србите и Црногорците како Словени биле дојденци. Ваквиот став е подржан од 
Ватикан, Европа и САД со НАТО кои вршат само злостори врз православните тн.Словени: врз Србија 
извршија инвазија; во Р.Македонија во 2001 година агресија; го прогласиле Косово за втора албанска 
исламска држава; само Македонците во светот останале без нациоинална држава и тоа само во 
полза на 90% азиски Геги (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари; ги подржуваат Албанците за исламска 
Велика Албанија а против православните Македонци, Срби и Црногорци; дури повеќевековните 
албански злостори врз православните им ги опростиле- Албанците (Арнаутите) останале само 
исламски арамишта, кои со пушка... ги протерувале православните од своите огништа, и се нивни им 
одземале, ги убивале, силовале, масакрирале и што не на напатените православни тн.Словени...  
Украина била откупена со еврејски капитал (Ротшилд...), а ваквите хазарски Евреи се поврзани со 
албанската исламска мафија само за Велика Албанија. Кругот се затвара со Гегите, кавказко- 
црноморски Албанци (Черкези и Татари), браќа на монголските Хазари- Евреи, кои ја исламизираат 
Европа, а и се залагаат само за исламска Велика Албанија. Таа ќе се поврзела со Кавказка Албанија, 
братска на монголските Хазари- Евреи, кои ја подржуваат Велика Албанија, а против Македонците, 
Србите, Црногорците... Желба на монголските Евреи им била, тие во Косово... да колонизираат 
Кавказци за тие да си го возобноват Хазарското Царство... Царството ќе загосподари со енергетски 
извори, двоен ефект: хазарска држава и енергетски извори. Тоа им бил нивниот план- тој бил само 
нивни... 
Се слуша, академик во МАНУ прима академски додаток 30.000 денари- три пати поголем износ од 
мојата мала пензија. Ваквиот однос академикот го заслужува- според МАНУ Ѓорѓи Кастриот бил 
обрежен. Значи, тој бил само муслиман. Дури тој бил само Албанец. Мојот став во сите мои книги и 
написи е наполно обратен: Ѓорѓи Кастриот бил само православен, никогаш обрежен- тој не можел да 
биде Муслиман= Турчин. Неговиот народен јазик бил само наш тн.словенски јазик. Следи тој можел 
да биде само тн.Словен (Македонец, Србин, Црногорец...)- тој не можел да биде Албанец, поим кој 
никогаш на Балканот не бил во употреба. Па Албанија била само кавказка земја... 
МАНУ била платена да докаже, Албанците биле Илири, а ние Словени- Дојденци северно од реката 
Дунав. Нивниот став е очигледен, Словените биле дивјаци, кои се до денес се припитомиле. Токму 
врз овие припитомени тн.Словени Албанците со векови дивјачки се однесуваат... Албанците до 1913 
година немаат доказ за сопственост на имотите- тој бил само присвоен православен имот. Пак, за 
оној имот од 1913 година, кога била поделена Македонија, Србија издавала доказ за сопственост. Се 
потврдува, албанските имоти до 1913 година биле само православни присвоени и оплачкани имоти. 
Истото било и со имотите на џамиите- под секоја џамија била тн.словенска црква... Она што важи за 
МАНУ, истото било и е и за Српската и Црногорската академија. 
Гревот на МАНУ е огромен, оти за МАНУ-ците Илири биле сите Албанци. Ваквиот МАНУ став е 
злосторнички, затоашто Гегите воглавно се Азијати (Черкези и Татари), и само за МАНУ-ците 
Монголите станале Илири (Белци). Со тоа што академикот Ѓорѓи Ефремов потврдил дека ДНК на 
Албанците била блиска на Кавказ, МАНУ потврдил, Монголите не можеле да бидат Илири. Не 
случајно, Гегите се со повисок удел на монголската крвна група В, мешаната на Белци и Монголи 
АВ...За нивното потекло се потврдува азискиот ген на косовската овца за долгоопашност, 
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монголскиот ген на коњот...и Гегите во 19 век на Османите им служеле како акинџии (монголски 
лесни коњички одреди).  
И затоа на Македонците, Србите и Црногорците им преостанува тие гласно и јавно во ООН, Европа и 
секаде да ја кажат вистината, која е една: Албанците (Арнатите) вон тн.Албанија (Арбанија= 
Шкиптарија) 100% се муслимански= турски колоности. Бидејќи тие се само колонисти вон Шкиптарија 
им следат само човекови права- тие нема што да народно да бараат. Се тоа мора посебно да се 
истакнува. Исто така, од сите Арнаути 90% се Геги (Азијати од кавказко- црноморските простори со 
беле капче...)- тој што Арнаутите вон Шкипитарија ги колонизирал, тој 100% назад да си ги врати. Па 
кој бил тој ? Турција со подршка на Ватикан, Италија, Австрија...Британија..., отсекогаш само 
православни непријатели. 
 
АЛБАНЦИТЕ ВО 1912 ГОДИНА СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ ПРАВОСЛАВНА СРБИЈА, А НА 
РЕФЕРЕНДУМОТ НА 8. СЕПТЕМВРИ СЕ ИЗЈАСНАЛЕ САМО ВО ПОЛЗА НА ИСЛАМОТ- ДА СЕ 
СОЗДАДЕ ИСЛАМСКА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА НИВНА ИДЕЈА УШТЕ ОД 19 ВЕК 
Денес (08.09.2016) се слави денот кога на референдум 95% граѓани се изјаснале за Р.Македонија. За 
„Да“ се изјаснале и Албанците. Меѓутоа, нивното „ДА“ изјаснување било само во прилог на исламска 
Велика Албанија, и тоа само со распаѓање на СФРЈ, потоа до држава Косово... Па Албанците се 
изјаснале заедно со Македонците, како што тие во 1912 година „заедно“ се бореле против Србите 
никако за македонска Македонија, туку само да се зачува Османовото Царство, под кое 
Православните доживеале петвековно муслиманско= турско ропство. Нивните борби биле само 
според нивната идеја за Велика Албанија, која била од 19 век. Со неа Православните морале да 
бидат понатаму во муслиманско- турско ропство. Тогаш центар бил Цариград, а во исламската= 
турска Велика Албанија исламското= турско ропство ќе премина во албанско, со центар Тирана. И 
затоа од Тирана ќе владеат не повеќе турски туку само албански тирани. Токму се ова е подржано 
вон православниот свет, за кого комунизмот бил мртов, на ред биле Православните. Ова говори, нас 
Православните ни треба само братско православно единство во борба против заедничкиот 
непријател кој пуштил корења и во нашето православно ткиво. 
 
ШКИПТАРИТЕ НИКОГАШ НЕ БИЛЕ ИЛИРИ 
Албанците тврдат, Албанците биле Илири. Меѓутоа, со тоа што на Балканот никогаш немало било 
каква Албанија туку само Арбанија, не можело да има било какви Албанци за тие да бидат Илири. 
Според изворите од старата и новата ера, Албаните со својата Албанија живееле само на Кавказ. 
Истоветувањето на Арбани со Албани е само без никаква историска основа, потврдено се до денес: 
западно од Р.Македонија Ватикан, Италија, Австрија... не создале било каква држава Албанија со 
своите граѓани Албанци туку таа држава се до денес носи само едно и единствено име Шкипитарија, 
народот бил само шкиптарски со само шкиптарски јазик. Бидејќи за државата, нејзиниот народ и 
јазикот на државниот одлучува само населението на секоја држава, населението во државата 
Шкиптарија својата држава ја нарекува само Шкиптарија, народот само шкиптарски и само 
шкиптарски јазик. 
Според М.Барлети (16 век), во „Скендербег“, Илирик бил северно од реката Дрим, а јужно од неа 
Епир, Епирци биле Власите и Арбаните- за Густав Вајганд (1924), тие биле „браќа“. Пак, поимот Епир 
го внел само Нерон. Бидејќи Епир=е пир (Пир) бил според македонскиот крал Пир, Епирците биле 
Македонци. Следи Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендер-бег) бил македонски и епирски крал. Токму на 
Арбаните само Ѓорѓи Кастриот им бил носител на ознаката за распознавање на Арбаните. Бидејќи тој 
бил само Македонец, Арбаните биле само Македонци. Тие 100% биле само под Охридската 
археипископија со македонскиот црковно- словенски јазик. Нејзин припадник бил и Ѓорѓи Кастриот- 
Ѓерѓ само на Кавказ, Унгарија... 
На јазикот на Ѓорѓи Кастриот и неговото семејство 100% оставштина била 100% само тн.словенска. 
Како што оставштината на Кастриотите била 100% тн.словенска, арбанскиот јазик бил 100% само 
тн.словенски. Со тоа што тн.словенскиот јазик бил илирски, поимот Илир бил синоним за Словен 
(Милер). Следи само под Илири Словените ги водела Виенската канцеларија. Исто така, Напалеон 
Бонапарта создал провинција Илирија во чиј состав биле Словенија и Хрватска. Во Словенија и 
Хрватско имало движење илиризам, Словенците и Хрватите се нарекувале Илири, имало Илирска 
Бистрица... Според Словенците и Хрватите, тие биле само Илири, а Србите, Црногорците и 
Македонци само Словени. Видливо е дека овде како Илири никаде ја нема-ло само Арбанија која 
била само јужно од Дрим, а Илирик била Црна Гора. Шкиптарите се одродиле од народниот јазик на 
Ѓорѓи Кастриот само од 1767 година кога била укината Охридската црква.  
Александар Стипчевиќ, по потекло Арбанас во Хрватска, во својата книга за Илирите, прв само тој 
Арбанасите ги нарекол Илири. Па токму и затоа до таа 1974 година никој не знаел, дека Арбанасите 
биле некакви Илири. Ние во Битола како деца знаевме само за Турци, Арнаути, Македонци, Власи..- 
Турци= Турци, а Арнаутите како Муслимани= Турци биле Шкиптарите и Гегите...Ние и многу по 1974 
година не знаевме дека Арнаутите биле Илири- во Битола има-ло само Арнаут- (Маџер-) маало, 
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никако Шкиптар- (Тоска-) маало, ниту Албанска маала, никако Илирска мала. А и во Скопје имало 
Черкез населба, Маџари...Следи историјата на Албанците останала 100% лага. Тие таа лага безброј 
пати самите си ја повторувале, па само неа напамет си ја научиле, и со таа лага не само самите да 
се лажат, и нас сите не лажат... 
Жалосно е што албанската историографија многу убаво знае што пишел М. Барлети- Илирик бил 
северно од реката Дрим. Ама и дека во северна Шкиптарија на крајот на 18 век биле колонизирани 
Гегите- за нив Шкиптарите велат тие биле „дивјаци“. Исто така, дека меѓу Шар Планина и Врање биле 
колонизирани Татари и Черкези- денес Геги; Шкиптарите со Гегите како луѓе со различно потекло 
меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и до денес не се разбираат. Следи поимот Илири на 
Албанците (90% Геги и 10% Шкиптари) им служи само за тие да докажат, тие како Илири имале 
право да си создадат своја Велика Албанија, а Словените како дојденци нема што тие на Балканот 
да бараат. Тие редовно говорат, ние (Словените) да си одиме од каде што ние сме дошле. Пак, јас 
велам (пишувам), тие што Албанците вон Шкиптарија ги колонизирале, назад тие да си ги вратат 
само во Азија, и тоа на кавказко- црноморските простори, постојбината на Черкезите и Татарите.  
Албанците ги подржуваат Европа и САД со својата НАТО. Да не се изуми на сите балкански држави 
народните банки им биле под контрола на Ротшилд. Па ова е очигледна врска со албанската мафија 
за заедничка исламска Велика Албанија, во заедничка борба да се истреби православието, што и 
останало како последна задача на глобализацијата на Евреите Хазари монголски браќа на Черкезите 
и Татарите. 
 
НАУКАТА ПОТВРДИ, АЛБАНЦИТЕ (АРБАНИТЕ= ШКИПТАРИТЕ= ТОСКИТЕ) НЕ СЕ ИЛИРИ 
Во мојата следна книга пишувам: „Сите покушаји потеклото на Албанија и Албанците да се изведе од 
Илирија и Илирите се во спротивност со прв и последен збор на владеечката наука. В. И. Георгиев, 
можда најголем авторитет за лингвистиката и ономастиката на древниот Балкан, пиши, на пример, во 
тој повод: ‘Меѓутоа, многу лингвисти и историчари... изнесуваат мошне важни размислувања, кои 
укажуваат на тоа дека Албанците не можат да бидат автохтон народ во денешна Албанија: дека 
нивната прадомовина била источниот дел на Мезија (Mysia Superior), или приближно Дарданија и 
Медитеранска Дакија, те. посеверен централен регион на Балканскиот полуостров и дел на Дакија. 
Меѓутоа, бидејќи е разјаснето дека дачко- мезијски и трачкиот се два различни ИЕ јазици, проблемот 
на потеклото на албанскиот јазик и на самите Албанци се покажува во нова светлост. За утврдување 
на прапостојбината на Албанците од најголеми важности се следните чинители и размислувања: (а) 
илирски топоними познати од давнина, нпр. Скадар од древниот Scodra (Ливиус), Томор од Томарос 
(Страбон, Плиниј, итн.), во албанскиот јазик не се директно наследени; современиот облик на овие 
називи не одговара фонолошки законитостите на албанскиот јазик. Исто важи и за древните 
топоними со латинско потекло во овој регион. (б) Најстари позајмици од латинскиот има во 
албанскиот фонетски облик на источнобалканскиот латински, те. проторомански, а не 
западнобалканскиот латински, те. стародалматински латински. Албанците, значи, не преземале 
позајмици од народниот латински каков што се говорел во Илирија. (ц) Јадранскиот брег не бил дел 
на прадомовината на Албанците, оти војната терминологија во албанскиот јазик не е оригинална, 
туку позајмена од различните јазици. (д) Уште едно сведоштво против локалното потекло на 
Албанците се најдува во безначајниот број на позајмици од старогрчки во албанскиот јазик. Да 
најстара постојбина на Албанците била самата Албанија, албанскиот јазик би морал да има повеќе 
позајмици од старогрчкиот. (е) Прадомовина (Urheimat) на Албанците морал да биде во соседство на 
прадомовината на Прото-Романите. Најстари латински елементи во албанскиот потекнува од 
протороманскиот, те. источно-балкански латински, а не од Далмација, те. западнобалканскиот 
латински со кој се говорел во Илирија ... Совпаѓање во статусот на латинските зборови во романскиот 
и албанскиот покажува дека албанскиот јазик се развил од IV до VI век, во време на образувањето на 
протороманскиот. (г) Романски јазик содржи околу стотина зборови на кои паралели можат да се 
најдат едино во албанскиот. Обликот на тие романски зборови е толку необичен, тие не можат да се 
толкуваат како позајмици од албанскиот. Тоа е рефлекс на дачкиот супстрат во романскиот, додека 
слични зборови во албанскиот се наследени од дачко- мезијскиот јазик.’ (V. I. Georgiev, The Earliest 
Ethno-logical Situation of the Balkan Peninsule as Evidenced by Linguistic and Onomastic Date, Aspects of 
the Balkans: Continuity and Change, 1972)“. Па авторите пишат, Шкиптарите биле Траки... Исто така, 
кај нив темниот вокал е со помасовна употреба како во Тракија отколку во Илирија... Густав Мајер 
пиши, јазикот бил мешан (со романски, грчки, словенски и татаро- турски зборови). Ами Буе (19 век) 
пиши, јазикот бил нов, кој сега во наше време се оформува... 
Dragan Markoski Точно така Risto Ivanovski, еден доста познат албански интелектуалец Екерем Ќобај, исто така имаше 
констатирано дека албанците немаат никави допирни точки со Илирите, ова пред некоја година го имаше констатирано и 
Австриската академијуа на науките и уметностите дека албанците не се илир. Постојат сатро византиски записи од 
познатиот византиски хроничар и библиотекар Михајло Аталиота од 12 век чинам дека беше, во која јасно кажува дека 
албанците се од Кафказ доселени на територијата на балканскиот полуострво, каде ова тврдење го имаше констарирано 
и познатиот американски истражувач Џејм Бејкер во една од своите трудови. Кога зборуваме за илирите, треба да се 
нагласи дека терминот Илир бил термин и ознака во средниот век како идентите на словенските народи на Балкнскиот 
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полуостров. За ова има тврдење од познатиот италијнски герограф Енеа Солвио Пиколмини во 14 век каде запишал 
,,Slavikius est ilirioano gentes'' (словените се илирски народи). Исто така многу важно што би сакал да нагласам од еден 
познат албански интелектуалец и познат академик Димитри Шутериќи во која вели ,,во средниот век албанците на прсти 
се броеле колку се писмени''. 
Sirma Georgieva Urucheva Албанците са.....Кувер-Куберовците!!!  
Mihailo Ljuben Apostolov Драги брате по вера и род, ни тоските ни гегите немаат никаква врска со илирите. Денешниве 
албанци не се староседелци на Балаканскиот полустров туку се дојдени на Балканскиот полустров втората половина на 
13 век. Извор:Alf Henrikson Byzantisk historia 1971 Izdavačka kuќa Bonniers strani 328;363;384 Та за да не кршат клечки ги 
упатувам на споменатиот автор и споменатите страници. А нека ја прочитаат и книгата на Ноел Малколм која е 
преведена и на босански каде децидно стоа кога се дојдени во Македонија и во колкав број. Затоа е најдобро да не 
бараат преку лебот погача. 
 
На 11.09.2016 ми беше пуштен ВИРУС зашто повеќе пријатели и ми укажаа. 

ОД ФЕСБУК ЦЕНТРАЛАТА ДЕНЕС (12.09.2016) ДОБИВ ПОРАКА 

You're temporarily restricted from creating open graph actions until tomorrow at 6:24am. 
Risto Ivanovski И ДЕНЕСКА (13.09.2016) СУМ ИСКЛУЧЕН ОД ФЕСБУК- ЈАС СЕ ЈАВУВАМ ИНДИРЕКТНО. 
Risto Ivanovski СУМ ИМАЛ ВИРУС ВО КОМЈУТЕРОТ- ЈАВИЈА ОД ФЕСБУК... 
 
БЕЗ ШКИПТАРСКА ЦРКВА ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ САМО ИСТОРИСКИ ЗАЛУТАН ТН.НАРОД 
Македонска црква била Охридската црква- српска била Пеќката црква. Според овие две цркви имало 
само два црквени народи- Македонци и Срби. Во Ларус (OPŠTA ENCIKOPEDIJA LAROUSSE ©1967. 
LIBRAIRIE LAURUSSE, PARIS-Vuk Karadžić, 1971), на стр. 462 има карта: „Јурисдикција на Пеќката 
патријаршија околу 1669. година“. Нејзината граница се протега по текот на реката Дрим, а на југ 
била Охридската црква... Исто така, реката Дрим била граница на север Илирик и на југ Епир- Епир 
бил според македонскиот крал Пир. Следи тн.Скендербег 100% бил од тн.словенски род и 100% под 
Охридската црква. Тој бил македонски и епирски крал. Токму и затоа Шкиптарите како Епирци 100% 
биле само тн.словенски род само со тн.словенски јазик на кого се проповедало... во двете наведени 
цркви. 
Кај Ларус видливо е дека имало само македонска и српска црква. Следствено можело да има само 
два црковни народи: Македонци со Охрид и Срби со Пеќ. Па Арбаните (Шкиптарите) биле само под 
Охрид. Оваа состојба останало се до 1767 година- 1766 и 1767 година ненадележниот султан ја 
укинал Пеќката и Охридската црква. Исто така, и од 1836 година сета Шкиптарија била под 
Соборната црква Св.Димитрија во Битола. Прво Шкиптарија била само под Охрид, а следело дури и 
само под Битола- двете врски само со Македонија. Бидејќи никогаш немало шкиптарска црква, 
никогаш немало шкиптарски тн.народ. 
Иако ваква била состојбата, Шкиптарите упорно и предрско шират невистини, кога тие пишат и 
говорат, Шкиптарија никогаш не била под Охридската црква. Бидејќи на овие простори постоеле само 
двете цркви, а никаква посебна шкиптарска црква, Шкиптарите можат самите да се одлучат за една 
од овие две цркви. Изборот за која црква тие самите ќе се определат, ним им останува правото, тие 
самите да се одлучат само за Охрид или Пеќ. Тоа тие можат да го направат дури и со ждрепка за тие 
меѓусебно да не расправат. Се ова говори, ништо немало било што шкиптарско.  
Дрскоста на Шкиптарите нема свој завршеток што се гледа и со доказот, на Охридската црква центар 
и бил и Девол, кој денес е во Шкиптарија. Иако ваква била вистината тие со сите сили се трудат да 
докажат дека 100% Охридска Шкиптарија не била под Охридската црква. Токму само црквата била 
таа со која се одредувало дали некој народ историски постоел: Бидејќи никогаш немало шкиптарска 
црква, никогаш не можело да има некаков си шкиптарски тн.народ. Со создавањето на државата 
Шкиптарија, морало да има и нејзина црква. Денес нејзин поглавар не бил никаков си Шкиптар туку 
само Грк- очигледно Шкиптарите се залутан тн.народ без свој повраток...  
Нивната залутаност се гледа и кога тие по секоја цена и без никаква историска основа сакаат во 
Р.Македонија да создадат своја шкиптарска црква и тоа само на денешните мијачките простори со 
Мијаците, присвојувајќи го нивното наследство и православност. Меѓутоа, Мијаците како Македонци 
останале само припадници на Охридската црква...  
Само со напомена, на Шкиптарите во Р.Македонија црквата им е потребна само за оспорување на 
македонската нација со единствена цел само за исламска Велика Албанија со својата УЧК... Само за 
потсетување, историски Шкиптарија имала врска со Охридскиот санџак... Овде се започна со 
Охридската црква а се заврши со Охридскиот санџак- без ништо посебно шкиптарско.  
Се заклучува, Шкиптарите останале само тн.словенски изроди кои без прекин се до денес злочинечки 
се однесуваат кон својот тн.словенски и православен род. , 
 
ЕДЕН ТОСКА, КАНДИДАТ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА Р.МАКЕДОНИЈА, САКАШЕ ДА БИДЕ ГЕГА- ЗА ЖАЛ 
НЕУСПЕШНО. ЗОШТО ? НЕ СИ ГИ БОЈАДИСАЛ САМО РУСИТЕ ВЕЃИ 
Во Македонија се живеело петвековно турско ропство. Тоа станало крваво... со Тоските 
(Шкиптарите)- тие во бедните шкиптарски простори масовно го прифаќале исламот, станувале 
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бегови..., и така се православно истребувале. За доказ се наведува што пишел Французинот Виктор 
Берар: „Преводувањето на исламот не било дело на владата туку на големопоседниците. Околу 
половината на 18. век цели покраини биле обрежани со наредба на албанските бегови... Словените 
кои живеат покрај Преспанското Езеро добиле наредба околу 1740 година во текот на три дена да се 
потурчат. Албанците биле најголени посленици на полето на исламизацијата“. Сите оние кои тоа би 
го одбиле би биле изложени на опасност да го изгубат животот и резултатите се знаат. 
Следи исламизираните Преспанци станувале Тоски (Шкиптари)...Едно такво семејство се преселило 
во Битола, кое се изродило...Со осамостојувањето на Р.Македонија имало и избори за Претседател 
на државава. За кандидат се јавил и еден заболекар, и тоа само како Шкиптар. Бидејќи Шкиптарите 
во Р.Македонија се најмало малцинство, тој морал да ги придобие гласовите и на Гегите- Тоски се 
10%, а Геги 90%. Бидејќи Гегите воглавно биле Азијати (Черкези и Татари) со темна коса, темни 
очи..., Тоската кандидат морал да им се приближи на Гегите. И што тој направил ? Тој самиот си се 
гегизирал- русата коса си ја бојадисал црно, ставил темни наочари да си ги заскрие своите зелени 
очи...Кога тој ги ставил темните наочари, над ним стрчеле русите преспански веѓи...Само тој 
изгубил... 
 
КИРО ГЛИГОРОВ И БОРИС ТРАЈКОВСКИ ВО СЛУЖБА НА АЛБАНЦИТЕ 
Автор сум на мноштво книги во кои ги теретам Киро Глигоров и Борис Трајковски дека тие работеле 
во служба на туѓи интереси, од кои се до денес македонскиот народ страда... Еве што денес 
(15.09.2016) прочитав во написот на Емилија Гелава која биле сведок за следново: „А сега една 
кратка добронамерна приказна... за бате Зоки‘то кој не е толку млад ама е многу зелен политички.... 
Септември 1993г. во Њујорк Киро Глигоров ги прими претставниците на Албанците во САД и им 
искажа согласност за нивното барање во Македонија ова малцинство да си ги пишува личните 
податоци во личните карти во Р.Македонија на албански јазик. Јас, која случајно се најдов на местото 
на настанот зачудено го прашав - зошто Претседателе се согласивте? „Ако, нека си ги пишуват 
луѓето имињата на свој јазик“, ми одговори. Премолча кој го посоветувал така, а од денешен агол не 
е тешко да се претпостави чии совети слушал. Нема потреба да потсетувам посебно што му се случи 
во октомври 1994г., си остана ќор и презрен од Македонците до крајот на животот. Во септември 
1999г, уште послучајно бев сведок на следнава сцена - вториот или третиот ден од почетокот на 
претседателската кампања кандидатот Борис Трајковски по една важна театарска премиера влета во 
просторија и на четворицата присутни со насмевка од уво до уво ни соопшти - „Готово е јас сум 
претседател! На паузата од претставата се сретнав со лидерите на ПДП и ДПА и они ми соопштија 
дека имаат налог од американската амбасада, Албанците да гласаат за мене“, бликаше Борис 
Трајковски од среќа. Бев стаписана, тогаш не знаевме баш толку очигледно дека политиката и 
изборите така се одвивале. Уште помалку има потреба да потсетувам како заврши кутриот човек 
Трајковски кој како претстедател на Македонија им ги изврши највалканите нешта на своите 
наредбодавци против Македонија. Затоа бате Зоки‘то тресни си ја малку таа црпната „црпка“ и не си 
играј со оган, не е на арно да си ја распродадаваш татковината туку така, поточно за да дојдеш на 
власт против волјата на македонскиот народ, ич не е на арно! Македонија не е ниту твоја, ниту ничија 
вересија!“. 
Momcilo Stojanovski Joska Broz vnukot na Broz Tito se ispoveda pred kameri deka dedo mu vo Ljubljana posle prvata operacija 
mu priznal deka se kae sto ne go osporil potpisuvanjeto na ustavot od 74 godina. Eden od dvata potpisnika bil Kiro Gligorov i 
drugiot Slovenec.So toj ustav se rasturi Jugoslavija za da ponatamu drzavickite sto proizlegoa od nea da prodolzat da bidat 
raznebituvani od instaliranite eliti.Toa na svoj grb go oseti i Makedonijs.Istiot potpisnik potpisa i smena na Makedonskoto 
zname,ustav,i izjavi pred mediumite deka nie ne sme Makedonci i nemame vrska so Aleksandar. 
Veke gori vo pekolot. 
Zhivko Apostolovski Ристо, единственото значење на името Македонец, за Трајковски беше поимот државјанин на 
Република Македонија. Еве ти и слика од него откако беше избран за претседател, на гости, во Америка, кај еден од 
најгласните (по интернет) антимакедоски бугаромани, внук од брат на Димитар Талев: 
 
КОЈ Е НАЈГОЛЕМ НЕПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ? НАЈГОЛЕМИОТ НЕПРИЈАТЕЛ НА 
ПРАВОСЛАВИЕТО, ТВОРЦИТЕ НА АЛБАНИЈА И ИСЛАМСКАТА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА ! 
Сум објавил повеќе книги дека Албанците се вештачка исламска=турска тн.нација, чиј покровител 
бил само Ватикан со својот Рим и Виена- католичка водилка до 1918 година. Ватикански чеда биле 
католичките и протестантските држави со нивната војно- профитна организација НАТО, сите 
агресори врз православниот свет, жртвеник на масонска Европа со своите масони папи, Хазарскиот 
еврејски капитал. 
Тие на најправославните простори не само што создале Шкиптарија, нивната цел била дворасно- 
двоконтинентална тн.албанска тн.нација со само 10% Тоски= Шкиптари и 90% Геги Азијати (Черкези 
и Татари). Тоа го започнал само католикот и масонот Тито- тој само во СФРЈ врз мнозинството Геги 
им го наметнал шкиптарскиот јазик. Јазикот, според Ами Буе (19 век), бил нов, кој сега во наше време 
се оформува... На тој јазик прва школа била само во 1924 година и тоа само дело на Виена и Рим.  
Па истите се најголеми непријатели на македонска Македонија и нејзините македонски Македонци. 
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Ватиканските изроди ја поделија Македонија, македонскиот народ се до денес го истребуваат...; ја 
распаднале СФР Југославија тврдејќи дека Србите и Хрватите како Православни и Католици не 
смееле да живеат заедно, што тие тоа никогаш не рекле дека Германците католици и протестанти 
тие несмеат да живеат заедно во една држава... Тие се носители на братоубиствата меѓу Србите, 
Хрватите и Босанците само верски поделени; тие врз Србија извршија инвазија; врз Р.Македонија во 
2001 година агресија, во чија служба беа Киро Глигоров и Борис Трајковски и други изроди се до 
денес; извршија агресија врз старата Киевска Русија и следна би била само Московска Русија, 
врската со Македонија и Павловата Црква- Јустинијана Прима до Охридска архиепископија... 
Не случајно, на Ватикан му требала Мајка Тереза за доистребување на православна Македонија... Да 
не се изуми дека Ватикан без прекин од 1071 година останала само гробар на Православните како 
народ. Последниот претседател Лука Нотарис на Владата на Цариград изјавил, порадо ќе носам фес 
отколку митра на папата. Сите крстоносни војни биле само арамиски, на штета на православието, на 
чии простори само се омасувал исламот. Така денес Европа станува исламска- последна 
православна земја останала Русија, која мора да биде уништена од наведените православни 
непријатели. Да не се изуми, дека Православните од папата биле прогласени умноболни, за 
Европјаните православието било поопасно од нивниот ислам. И токму затоа Европа се бори само 
против православието, а во полза само на исламот- таа веќе станала исламска. 
Во прилог наведеувам што денеска (16.09.2016) прочитав, а го изјавила Проф. др Смиља Аврамов: 
„Између САД, Ватикана и Немачке склопљен је 1976. године тајни споразум у 11 тачака. Једна од 
централних теза овог споразума била је идеја о федерализацији света… Једна од тачака која је мене 
посебно погодила, кад сам читала тај споразум, била је – тотално уништење Православља“.  
Следи сакале или не ние Православните ќе мора да се обединиме а не повеќе меѓусебно да се 
трвиме... 
КОЈ ГИ ПОДРЖУВА-Л МОНГОЛСКИТЕ АЛБАНЦИ ? АНГЛИЧАНИТЕ, ГЕРМАНЦИТЕ.. СО 
МОНГОЛСКИ ЈАЗИЦИ 
До денес Православните крварат од Албанците. Тие се претставени од 90% Геги- воглавно Черкези и 
Татари, чии браќа се Хазарските Евреи, и само 10% Шкиптари= Тоски. Вториве од својот 
тн.словенски јазик се одродени од 1767 година- по укинување на Охридската архепископија. Нивното 
одродување било со романскиот; грчкиот (македонскиот коине од Александрија); Османовиот јазик 
кој бил персиски со персиско писмо во кого султанот Мехмед Караман (13 век) внел татаро-турски 
зборови на Черкезите и Татарите, денес мнозинство Албанци. Така, шкиптарскиот јазик е мешан јазик 
со зборови на повеќе јазици. Следи Густав Мајер ги изброил зборовите на јазикот на Шкиптарите, кој 
содржел зборови на грчкиот, романскиот, словенскиот и татаро-турскиот (моголскиот) јазик. 
Кој ги подржува-л Албанците ? Тој што ги мрази Православните. Па кои биле тие ? Тие што имаат 
монголски јазици ? Кои се тие ? Со англискиот, германскиот и нивните соседни северни народи, 
соседи на македонските браќа Русите со македонски православен двоглав орел, во кого е вгнезден 
македонскиот (бригискиот= брсјачкиот) коњаник св. Ѓорѓија, а како него е претставен Крали Марко во 
бригиски= брсјачки Прилеп- во Бригија била Охридската архиепископија и Цар Самуил, врската на 
Киевска Русија и нејзиното владеечко самејство. 
Па какви се тие монголски јазици кои ги говорат Германците, Англичаните и соседите на Русија? 
Русија војувала со Кина, чиј главен град останал Пекинг=пе (град) кинг (владетел). Токму тој кинг на 
англиски и кениг на германски бил монголски збор. Ама и Викинг=вик кинг, дури завршетоците -их, 
инг, унг... се монглоски. Следи тешко нас Православните од овие народи со монголски јазици. 
 
БИДЕЈЌИ СПОРЕД ФРАНКОВИОТ ХРОНИЧАР ФРЕДЕГАР (7 ВЕК) МАКЕДОНЦИТЕ И ФРАНКИТЕ 
ПОТЕКНАЛЕ ОД ПРИЈАМ (ТРОЈАНСКО ПОТЕКЛО), КРВОЛОЧНИТЕ ЕВРОПЈАНИ И САД-ЧАНИ ПОД 
ИТНО ДА ГО ПРИФАТАТ МАКЕДОНСКИОТ ПЕЛАЗГИСКИ= ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК И ДА СЕ 
ОТКАЖАТ ОД НИВНИТЕ ГНАСНИ ЈАЗИЦИ 
Според биолошките методи (домашни животни...) Европа била населена само од и преку Балканот. 
На Балканот се говорел само варварски= пелазгиски јазик, како што говореле и Римјаните потврдено 
од Дионосиј Халикарнишки- тој во 1 век н.е. живеел во Рим. Службени и христијански јазици биле 
македонскиот Александријски Птоломејов јазик коине (тн.грчки)- од 300 г.п.н.е., а негов наследник 
бил латинскиот од 240 г.п.н.е. не на некаков си Римјанин или Латин туку само на Греик (Грк) Лив 
Андроник. 
Според франковиот хроничар Фредегар (7 век), Македонците и Франките потекнале од Пријам. 
Следи сета Европа да говори за нивното Тројанско потекло. Бидејќи Македонците говореле 
пелазгиски (Јустин...), како што говореле Хелените (Херодот, Тукидид, Платон...), пелазгиски јазик се 
говорел низ цела Европа. Дури британските автори пишат, Британија,.. имала илирска култура, што 
важело и за источна Германија. Ама и според Герман тракиско име, а и име на тн.словенски бог 
Герман, дуру Deutsch= деут=теут до Теута поврзано митолошко и илирската кралица Теута. Следи и 
Париз од Парис, Троа од Троја, Бриг= Бриж, Фриг=Фриж=Фриз- Фризија... до Викинзите со бригиското 
говедо со кратки рогови итн. 
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Бидејќи Европа и повеќерасниот „казан“ САД биле одродени Пелазги- само тн.Словени, итно тие да 
се откажат од своите гнасни јазици: западно од Германија романски и источно од Франција готски. 
Следи Шкиптарите, Власите, Романците, Французите и Португалците го имаат темниот вокал, кој го 
нема во коине и латински. Па готски јазици се и монголски јазици (Пекинг=пе кинг, Викинк=вик кинг, 
завршетоци -их, -инг, -унг...) 
Само така, Европјаните и САД- чаните ќе се повратат кон својот корен, Тројански, кој се до денес 
крволочно го истребуваат. Ние тн.Словени да се надеваме дека Европјаните и САД-чаните еднаш и 
конечно ќе се повратат во својот човечки род. 
 
СО ПУШКА В РАКА АРНАУТИТЕ ВО ПОЛОГ ТН.СЛОВЕНИ ПРВО ГИ ПОТУРЧИЛЕ А ПОТОА И 
ШКИПТАРИЗИРАЛЕ СО НОВ И НЕПОЗНАТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ПРЕД 1767 ГОДИНА  
Кога се говори за Арнаутите, тие како Турци=Муслимани биле најкрволочни извршители врз 
Православните. Ватикан на насилнички начин за нив го внел името Албанци. Токму и затоа во 
историјата авторите пишат само Албанци, поим кој никогаш не бил во употреба. Како се протерувало 
и истребувало македонското домородно население пишеле повеќе автори. Во прилог се наведува 
што за нив пиши и францускиот историчар Рене Пинон: „1906 година тетовската долина Полог имала 
една четвртина албанско население и три четвртини Словени, само четири години подоцна 
пропорциите се обратни“. Па како тоа се случило ? За Арнаутите наједноставно- еве како тој 
арнаутски злостор го опишува Пинон: „Заблагодарувајќи му на својата пушка Албанецот се дочепкал 
до земјата која му се допаднала“. Видливо е како Православните станувале Арнаути, процес од 
Ватикан подржуван се до денес со нивните Европа, САД и НАТО. 
Следи прво се вршело потурчување, а потоа шкиптаризирање со новиот непозат шкиптарски јазик 
пред 1767 година- тогаш султанот ја укинал Охридската црква под која била цела Арбанија= 
Шкиптарија. Јазикот бил и монгопски, со прва школа од 1924 година што ја отвориле Рим и Виена. 
Па овие турски Арнаути уништувале цркви и се православно, дури се до денес тие не дозволуваат да 
се гради црква. И во 21 век Православните во својот град Тетово станале второстепени, со 
Градоначалничка со дебело и право монголско влакно на косата страв и трепет за наследниците на 
белата раса- Македонците, кои од Тетово бегаат..., само поради расистичко- фашистичкиот Рамковен 
договор. 
 
ВРЕМЕ Е И Р.МАКЕДОНИЈА НА КАЈМАКЧАЛАН МЕЃУ СРПСКИОТ И ДИВИОТ БУГАРСКИ 
СПОМЕНИК ДА ПОДИГНЕ СВОЈ ОГРОМЕН СПОМЕНИК ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ЗАГИНАТИ ЗА СРБИЈА 
И БУГАРИЈА 
Сведоци сме Македонците со бореле против петвековното турско ропство. Место Македонија да 
биде ослободена, таа беше поделена меѓу балканските држави. Историски бил познат Македонски 
фронт, чии главни битки беа воденио токму во Битолскиот регион. Следи на Кајмакчалан Србите да 
си подигнат свој споменик на српски јазик, а деновиве и див бугарски споменик на бугарски јазик со 
покровителство на Бугарија. Бидејќи Македонците биле изиграни, тие се бореле на страна на Грција, 
Србија и Бугарија. Ова било повод, само за Македонците да немаат никаков споменик. Ако се земе 
во предвид дека најбројни жртви дале само Македонците, неминовно се наметнува потребата меѓу 
српскиот и на местото на дивиот бугарски споменик, кој како див е неважечи, да се подигне и 
македонски на македонски јазик со кого конечно ќе се исправат грешките врз нас Македонците кои за 
туѓи интереси се бореле за време на Балканските војни и Првата светска војна. 
Zoran Isakovski tamu nema zaginati za bugarija ,makedoncite sto se borele na bugarska strana bile dobrovolci i gledale potpora 
vo bugarskata drzava zatoa i bile tolku mnogubrojni ,preku 30 000 makedonci se borele na bugarska strana a na srpska samo dve 
iljadi kodosi i prisilno regrutirani ,pa ottuka se gleda deka samo okupatorot ima spomenik na kajmakcalan dodeka tie sto se borele 
za makedonija ili nemaat spomenik ili treba na divo da postavuvaat zatoa sto so makedonija seuste vladeat srpskite kopilinja ! 
Stevan Tramburovski Stariji Zorane istorijskite podatoci ne se sosema precizni, ama se raboti za nad 150.000 prisilno 
regrutirani (sum pročital podatok okolu 8.000 strelani, koi begale od regrutacija). Makedoncite gi regrutirale vo site tri vojski: 
srpska, bugarska i grčka, zavisno od teritorijata koja ja okupirale novo formiranite komšijski državi. Megutua kade e mestoto na 
obeležuvanje na civilnite žrtvi od vojnite i umreneti od glad i siromaštija. 
Ѓор ѓи Димитровс ки Fakt e deka ginele i bile zhrtvi makedonci , regrutirani, mesno naselenie, nivnite domakinstva 
raseluvani, maltretirani, siluvani makedonki. Tie zhrtvi i nivniot pogrom zasluzhuvaat barem eden spomen kamen kako beleg na 
taa stravotija, da ne se povtori nikogash. 
Risto Ivanovski ДЕНЕС (23.09.2016) ДИВАТА БУГАРСКА СПОМЕН ПЛОЧА Е ИСКРШЕНА- прочитав по 08 часот. 
Risto Ivanovski Денес (25.09.2016), во 16,45 часот, го видов овој објавен текст: „Миленко Неделковски - македонски 
журналист, потроши и оскверни паметната плоча на връх Каймакчалан, поставена през май от наши военни. 
 
„Каймакчалан. Днес, 22.09.2016, между 13.00 и 14.30 часа. Мисията е завършена. Незаконно поставената бетона плоча от 
група български криминали е тотално унищожена и правдата възтържествува“, пише Неделковски на страницата си във 
Фейсбук и публикува снимки от унищожението. 
Македонецът качи снимки във фейсбук профила си, как разбива с чук паметната плоча на Каймакчалан. 
През месец май военнослужещи от българската армия по собствена инициатива са поставили паметна плоча за „вечна 
слава и дълбок поклон пред героите от Българската армия, дали живота си за националното обединение на България в 
боевете на Каймакчалан през 1916г.“ 
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Каймакчалан е най-високият връх на Нидже планина, който намира се на границата между Гърция и Македония. През 
Първата световна война там са загинали и са ранени повече от 5000 български военни“. 
 
ДО КОГА АРНАУТИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА БИЛЕ И ЌЕ БИДАТ ПРИВИЛЕГИРАНИ ?! 
Ние Битолчани многу убаво знаевме дека секој жител на Битола корисник на струја, вода... и 
комунали бил обврзан тој редовно се да си плати. Напротив, во Тетово не се плаќало струја, вода... и 
тоа само заради Арнаутите што важело и за Македонците. Токму ова било повод многу Тетовчани до 
1990 година не сакале да се преселат во Битола- животот во Битола за Тетовчаните со давачките 
многу им се поскапувал...  
Па зошто Арнаутите само како Муслимани= Турци ништо не плаќале во СР Македонија ? Тоа било и 
поради тоа што за Арнаутите Македонците биле Православни, а Арнаутите само Муслимни= Турци. 
Се говори за Македонци Православни, затоашто сите Муслимани Турци за Арнаутите биле само 
Арнаути. Бидејќи покрај Арнаути Муслимани= Турци има-ло Турци, Македонци, Срби... Бошњаци и 
Цигани, Арнаутите биле само турско- муслиманско мноштво на Европјани и Азијати- Геги кои 
воглавно се Черкеси и Татари. Добар пример се Циганите, на кои Арнаутите им плаќале за пописот и 
изборите тие да се изјаснат и гласат како Албанци- Албанија била на Кавказ, а Арбанија= Шкиптарија 
на Балканот.  
Па зошто Арнаутите како Муслимани= Турци не плаќале струја, вода и комунали ? Познато е во 
исламот, дека на неверниците, ништо не смее-ло да им се плати. Токму тие неверници треба-ло да 
се исламизираат или истребат. Ако кон ова се додаде дека Арнаутите воглавно работеле и работат 
како приватници, објаснувањата се наједноставни итн.  
Не случајно, ЕВН ја откупи Дистрибуција, која како странско претпријатие ќе си наплати, дури стари 
сметки, и така ЕВН ќе заработи на штета на Р.Македонија. Исто така, што Тетово има проблем со 
водата, сметот...е оставштина од минатото кога Арнаутите само во македонска Р.Македонија до 
денес живеат на сметка на македонските Македонци. 
Конечно еднаш за секогаш ќе мора да се направат пресметки, што општината Тетово и нејзините 
жители не плаќале во споредба со мојата Битола...Исто така, еднаш засекогаш, да се прекини 
Арнаутите како Муслимани= Турци да живеат на сметка на Православните. 
Дури ќе мора да се направи пресметка колку Арнаутите учествувале во изградбата и опстанокот на 
Р.Македонија, чии општини сега ги владеат, во нив во 21 век со непознат јазик до со 18 век кој е и 
монголски да ги шкиптаризираат имињата на градовите, улиците, школите... Па кај нас доста беа 
муслимански= турски паразитирањата.  
За потсетување, до 1913 година заврши петвековното турско ропство, што продолжи со арнаутското, 
а во 21 век веќе е неиздржливото...Се знае кој зад нив стои. Секоја онаа држава која ги заштитува 
Арнаутите, таа е крвен непријател на Православните. Овде говорам само Православните, но не и 
Католиците- Ватикан останал најголем непријател на православието, а создавач на Арнаутија се до 
денес и се додека не биде создадена исламска Велика Арнаутија на најправославните простори. 
Бидејќи Рамковиот договор нема Финансиска Рамка, тој останал само расистичко- фашистички на 
Европа и САД со нивната профитна воена организација НАТО- тие се до денес не ги занимава 
историската вистина туку само злосторничкиот нивен интерес само за од нив се да биде оплачкана и 
уништена македонската Македонија, и пошироко Балканот сосе Европа... 
Branitel Makedonski Па не плаќаат Тетово и пошироко кај што живеат арнаутите па уште чудно што ни закон ги фаќа ни 
ништо да не е можеби коалиционен договор? Како што е према нас бранителите да скитаме без работа и здраствено 
осигурување а терористите од УЧК вработени во МВР АРМ и државни институции е то е договор си е до договор или газ 
даен под кирија сие газ даен под кирија 
Zlatko Petrovic Risto na Kosmetu je bilo isto nisu plaćali do rata. Sada je isto i u Preševu. 
Boris Angelovski Se skoluvaat ce stanat doktori,sudii na teret na Makedonecot,posle odi lecise ,e toa e rani kuce da te lae 
Денес (24.09.2016) во интернетската Европска библиотека околу 8,30 часот беа 10.807 секунди. 
Borislav Krstovski Risto imas greska vo izlagan jeto. Tocno e deka albancite ne plakale, ne plakaat i izgleda i nema da plakjaat 
nisto, no makewdoncite krvavo za se olakaat i toa sduplo a ako ne platis, vo koja bilo vlast i partija inspektorite dusata ke ti ja 
izvadat. Konkredno dewneska ako odis da registriras vozilo vo albanskiot Teh. Pregled nema patarina (pari na bdzetot) i nikoj 
muva ne go lazi, makedoskite ucenici se izbrkani od zgradite na ucilistata (gimnaxzijata) i opet nikogo muva ne go lazi i taka 
nataka.Konkretno za Bitola ne vo 1990 god. tuku posle 2001 god nekolku famlii otidoa vo Bitola no tamu bea precekani kako 
neprijateli i si se vratija nazad. 
 
БИДЕЈЌИ СПОРЕД ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ (1815) ИЛИЈАДА БИЛА ПИШАНА НА 
СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК, А ЗА БРИТАНЕЦОТ А.ТОЈНБИ ПЕОНЦИТЕ БИЛЕ СО СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК, 
ДУРИ ЗА СРБИНОТ ЈОВАН ЦВИЈИЌ БРСЈАЦИТЕ И МИЈАЦИТЕ БИЛЕ ВО МАКЕДОНИЈА ПРЕД 
ИНВАЗИЈАТА НА СЛОВЕНИТЕ, ДЕНЕШНИТЕ МАКЕДОНЦИ БИЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ. СПОРЕД 
МАКЕДОНЦИТЕ, КОБИЛАТА КОГА ЌЕ ПОМЕТНЕ СЕ ВЕЛЕЛО, ТАА СЕ ИЗБУГАРИЛА- НА 
МАКЕДОНСКИОТ КАЈМАКЧАЛАН СЕ ИЗБУГАРИЛЕ БУГАРСКИТЕ ОФИЦЕРИ, ШТО ВАЖЕЛО И ЗА 
БУГАРСКИОТ МИНИСТЕР ЗА ОДБРАНА СО БУГАРСКАТА СПОМЕН ПЛОЧА НА ДРЖАВАТА 
БУГАРИЈА САМО ОД 1908 ГОДИНА- СРАМОТА Е НЕ ЗА СТАРИТЕ БУГАРИ ГАГАУЗИТЕ ТУКУ ЗА 
НОВО БУГАРИТЕ СО СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
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Човеково право е секое лице да има можност да се изјасни она што тој сака. Ова право балканските 
држави од 19 век (Грција и Србија) и 20 век (Бугарија- 1908 и Шкиптарија- 1913) им го оспоруваат, 
дури ги просвојуваат, Македонците нарекувајќи ги за Бугари и Срби, дури словенизирани Грци и 
Шкиптари. Според нив, тоа било можно само со инвазијата на Словените, а такви посебни народи не 
се познати. Па еве ги доказите: 
1) Според германскиот Лингвист Пасоф (1815) Илијада била пишана на словенски јазик, а за 
Британецот А. Тојнби Пеонците говореле словенски јазик: 
2) Во мојата следна книга наведувам: „Постојат докази дека словенската населба датира уште од 
времето на почетокот на стара Грција. Никој друг до самиот Тојнби приметува дека некои географски 
називи од тој период имаат нарочит словенски филтер. Тој, всушност, сумња дека ‘древните Пајонци 
можда всушност биле некој од народите кои говореле со словенски јазик’. Што се однесува времето 
на населувањето на Словените, Тојнби пиши: ‘Словените веројатно учествувале во трачката или 
илирската селидба на народите / Volkerwanderschaft/ во Југоисточна Европа, 1700-1800 година пред 
масовната селидба на Словените во VI и VII век христијанска ера’ “. 
3) „Во својата значајна студија ‘Балканско Полуострово’ Цвијиќ пиши, дека во VII век, одма после 
наводната ‘селидба’ биле познати племињата Брсјаци, Езерци, Драговити и др., во долината на 
Вардар и Црн Дрим, па додава: ‘Името Брсјаци и Мијаци се зачувало се до денес во западна 
Македонија’ “. 
4) Според Австриецот Хан (1865), Мариовците не краделе и мажите не им лубомореле на своите 
жени- традиции на најстари цивилизации како во Месопотамија, а не како на неандерталските 
(мајмунските) Словени. 
5) Хан ги прашал Охриѓани, дали вие сте Словени ? Одгогорот бил- НЕ! И за 100 години нема 
Охриѓанец кој не е Словен- со нивното изјаснување Словени тие не можеле во исто време да бидат 
ниту Стари Бугари (Гагаузи) со татарски- чувашки јазик, ниту Ново Бугари со Хомеров јазик туку само 
Македонци со Хомеров јазик. 
6) Каков народ биле Македонците ? Еве што пиши Цвијиќ: Старо-штокавско се говорело во 
Македонија, средно-штокавски до Крушевац и ново-штокавски во Шумадија. Следи Македонците 
биле стар народ, со најизворен ритам 7/8 како на Скотите, според скот, со македонска гајда и тапан, 
музикантите наредени како македонската фаланга, со фустанчиња и чорапи како во село Кукуречани- 
Битола (во Пелагонија не се носеле пантолони туку фустани- во неа куќарките ги обложувале со 
говедски балеги...како Траките, а не Словените дивјаци облечени со кожи како животни). 
7) Овој македонски стар народ велел кога кобилата ќе пометнела- таа се избугарила. Следи 
државата Бугарија со свој народ само од 1908 година се избугарила со своите офицери и нејзиниот 
министер за одбрана кои во мај оваа година неколку метри од грчка страна со грчки поп поставиле на 
диво спомен плоча дека Бугарите ги ослободувале своите Бугари- Замислете, во 21 век Македонците 
биле Бугари. Пак, српскиот споменик Србија го подигнала многу децении пред АСНОМ-ска 
МАКЕДОНИЈА- во Втората светска војна Македонците се бореле против фашистичка Бугарија и 
фашистичка Шкиптарија. 
8) Бугарија ќе поднесе барање до Р.Македонија за да постави спомен плоча- Р.Македонија тоа ќе го 
дозволи. На неа не смее да стои, дека во Македонија Македонците биле Бугари.  
9) Р.Македонија е обврзана кон своите жртви, а Битола била бомбардирана 22 месеци без прекин..., 
на Кајмакчалан да подигне огромен споменик за сите македонски жртви, војни и цивилни, со 
неброени деца, дури и неродени... 
 
СО ТОА ШТО ОСТАВШТИНАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕГИПЕТ БИЛА НА БИТОЛСКИ ГОВОР, 
МАКЕДОНЦИТЕ ОСТАНАЛЕ САМО ЕДНО: МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ 
Кога се говори, дали денешните Македонци биле македонски Македонци или македонски Бугари, 
значи Бугари според бугарската историографија, ќе мора тоа историски да се потврди, и тоа кои биле 
постари- дали македонските Македонци или бугарските Бугари: 
Македонија со своите Македонци биле од старата ера, што го наведувал Херодот (5 век п.н.е.). За 
бугарските Бугари ниеден автор не пиши не само до 5 век н.е., туку и потоа. Токму и затоа 
македонските Македонци од времето на Херодот се до 6 век новата ера во однос на бугарските 
Бугарите биле постари преку еден милениум итн. 
Јазикот на Бугарите=Татарите бил татарски=чувашки- значи само монголски. Пак, на Македонците 
само пелазгиски=тн.словенски. Токму за ваквиот јазик со свои знаци пишел Русинот Генадиј 
Гриневич. Според него, исти знаци со исти значења се најдувале во Русија, Поднавјето, Балканот и 
Каменот Розета во Египет. Следи Русите, Подунавците, Балканците и Македонците во Египет биле 
еден те ист народ со еден ист јазик и писмо.  
Писмото го одгонетнале македонските автори со битолски говор од 21 век. Се потврдува, битолскиот 
говор непречено се развивал од постледено време па се до денес.  
Бидејќи оставштината на Македонците Птоломеи била со битолски говор, Македонците опстоиле се 
до денес уште од антиката. Не случајно, Македонците ДНК им се блиски на Критјаните, но никако на 
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Подунавјето и Заткапатите. Значи, Македонците биле само Домородци, а никако Подунаци или 
Затарпатци.  
Иако ваква била состојбата, Бугарија македонските Македонци ги присвојува како Бугари. Ако за неа 
Македонија била бугарска, зошта таа се откажала од се македонско во Егејскиот дел на Македонија 
?! Дури таа во сојуз со Шкиптарија се борела само против Србија, што останало се до денес, тврдејќи 
во Р.Македонија живееле Бугари и Албанци. Па нејзините бугараши во Р.Македонија во 21 век дури 
сакале да разменуваат македонски територии со Албанците во кои мнозинство се Черкези и Татари, 
браќа на Бугарите (Татарите). 
Бидејќи за Бугарија Македонците биле само Бугари, на бугарската спомен плоча на само 
македонскиот Кајмакчалан друго и не можело да стои туку само едно, Бугарија се борела за да ги 
ослободи Бугарите- во Бугарија за кршењето на спомен плочата беше објавено и ова: „Во месец мај 
военослужници на Бугарската армија по сопствена инцијатива поставиле спомен плоча за ‘вечна 
слава и длабок поклон пред хероите на Бугарската армија, кои ги дале животите за националното 
обединување на Бугарија во боевите на Кајмакчалан пред 1916 г.’ “.  
Како доказ дека Македонија била само македонска а никако бугарска, Македонците во Втората 
светска војна се бореле против фашистичка Бугарија и фашистичка Шкиптарија, а Бугарија и 
Шкиптарија се бореле само за Бугарија и Шкиптарија. Следи според нив, Македонија била само на 
Бугарите и Шкиптарите, а никаде ги нема-ло само Македонците. Токму и затоа Бугарија и Шкиптарија 
до денес останале македонски најголеми крвни непријатели. 
Само за потсетување, Македонците за време на Втората светска војна си имале свој АСНОМ за 
обединета Македонија со делегати од сите делови на Македонија- тогаш било одлучено за 
македонскиот јазик на македонскиот народ, што до денес Бугарија го оспорува. За Бугарија 
македонскиот јазик бил само бугарски говор.  
Бугарија во 19 век било само султаново кнежество, а како држава Бугарија со свој бугарски народ 
било само од 1908 година. И тоа не било од некакво дело на Бугарите, туку само од бунтот на 
Османовата војска во Битолскиот вилает, кој бил во Брсјакија, и сама така Бугарија во 1908 година 
станала држава со свој народ. 
Се до денес Бугарите и бугарашите не истакнуваат, дека за нив македонскиот јазик ќе мора да се 
отфрли од службена употреба, и ќе мора да биде службен јазик само бугарскиот. Ако кон ова се 
додаде што Григор Прличев, во втората половина на 19 век, на своите ученици... им велел, тие да не 
го прифаќаат бугарскиот јазик со говор од Варна, и да си пишат само на својот брсјачки говор, кој со 
АСНОМ постанал службен македонски јазик, во 21 век од него да се откажеме и да го прифатиме 
бугарскиот јазик од 20 век, е предрско и преневоспитано. Токму со тие два бугарски јазици (од 19 и 20 
век) Македонците во Пиринскиот дел на Македонија ги бугаризирале, а во 21 век сакаат и нас во 
слободната АСНОМСКА Р.Македонија со бугаскиот јазик од 20 век да не бугаризираат што е само 
злостор над злосторите... 
 
МАКЕДОНЦИТЕ МЕСТО ДА СЕ БОРАТ ЗА СОЛУН БЕЗ ОРУЖЈЕ БИЛЕ ИСПРАТЕНИ ЗА СРЕМ- 
ДЕНЕС ЗАБОРАВЕНА ГРОБНИЦА НА 210 ПАРТИЗАНИ 
Македонците биле национално свесни. Следи тие се бореле за обединување на Македонија со свој 
македонски јазик... Тие биле одлучни да одат за Солун. Не само што водачите на бунтот во Скопје со 
својата придружба сите биле стрелани, другите со голи раце биле испратени како овци да ги 
разминираат полињата во Срем... Дури тие го ослободиле Вуковар. Денес (27.09.2016) го прочитав 
во REGIJA насловот Очишќена нарасла гробница 210 македонских партизана: 
BUDROVCI - Zahvaljujući javnim radovima, ponovno se uz državnu cestu DC46, Đakovo - Vinkovci, na 
izlazu iz Budrovaca može vidjeti ograđena grobnica i spomenik 210-orici makedonskih partizana poginulih u 
napadu na Budrovce 14. travnja 1945. Nekada od makedonskog izaslanstva redovito posjećivan omanji 
spomen-prostor posljednjih je godina pust, a bio je zarastao u samonikli šumarak pa se s DC46 sve to 
vrijeme nije ni vidio. Tako je grobnica i spomenik makedonskim borcima, što su kosti ostavili daleko od 
rodne grude, lanjsku veliku, 70. obljetnicu završetka II. svjetskog rata i pobjede antifašizma nad fašizmom 
dočekao nevidljiv – zarastao i zapušten. Više zaposlenih u javnim radovima dovodi taj prostor u red cijeli 
ovaj tjedan, a i idućih dana, kaže Tomislav Vuković, zadužen u Univerzalu za javne radove, radit će na 
čišćenju tog, manjeg ograđenog spomeničkog prostora koji je omeđen i zasađenim drvećem. 
– Ima još podosta posla. Iako to nije Univerzalova obveza, radimo prema nalogu Grada, pa ćemo tijekom 
ove tranše javnih radova urediti prostor. Posječena su u međuvremenu samonikla stabla, pokošena trava, 
uklonjeno šiblje, lišće i dr., a u blizini je i dječje igralište, pa je potreba uređenja to veća - kaže Vuković, 
inače Budrovčanin, kojem je, kao i njegovim sumještanima, priča o spomeniku Makedoncima na kraju sela 
dobro poznata. Kaže, komunalci su i dosad, uoči dolaska makedonske delegacije, koja je na godišnjicu 
pogibije makedonskih partizana krajem II. svjetskog rata tu odavala počast, polagala vijence i držala 
komemoraciju, uređivali taj prostor, no posljednjih je godina njezin dolazak izostajao pa tako i nalozi da se 
spomenik i ograđeni prostor oko njega počisti i pokosi. Selo, mjesni odbor, nema obvezu brinuti se o tom 
prostoru. 
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Makedonci su svoje kosti ostavili u njima dotad nepoznatom selu, Budrovcima, ratujući na Srijemskoj fronti, 
pomičući se kako su se pomicale i njezine linije. Kada je lani, na 70. godišnjicu završetka II. svjetskog rata 
Glas Slavonije podsjetio na postojanje grobnice 210 Makedonaca u samom srcu Slavonije, jedan od bivših 
predsjednika Zajednice Makedonaca u RH Ognen Bojadžiski izjavio je tada kako ju je sredinom 1970-ih i 
sam obišao, pri snimanju reportaže o biskupu Strossmayeru i braći Miladinov. 
– Poginuli Makedonci bili su pripadnici regularne vojske Jugoslavenske armije. Na 30. godišnjicu proboja 
Srijemske fronte pravio sam za TV Skopje reportažu - ispričao je Bojadžiski i podsjetio na osnutak 15. 
makedonskog korpusa, u prosincu '44., u blizini Skopja. - Bila je to već regularna JA. Korpus je već u veljači 
krenuo na pripreme u Srijem jer je bila izdana naredba da Prva armija preuzme obvezu za proboj na 
Srijemskoj fronti, a 15. korpus dodan je Prvoj armiji. Centralna proslava 30. godišnjice proboja bila je u 
Vinkovcima jer je 15. korpus imao centralnu ulogu u oslobađanju Posavine i naišao je na velike probleme na 
dva-tri mjesta – jedno je kod Đakova s 210 poginulih, a drugo u Vrpolju, gdje ih je izginulo više od 1000. 
Identifikacija posmrtnih ostataka trajala je 15-ak godina; grobnica je postavljena negdje 1956.-1957. prema 
nalogu Maršalata jer JA za neke dijelove borbe nije imala dovoljno povijesnih svjedočanstava da se 
markiraju određena mjesta - rekao je Bojadžiski. 
Suzana ŽUPA. 
Zlatko Petrovic Risto možda bi Makedonci osvojili Solun ali bi ih Englezi naterali da se povuku. Crnogorci su 1912 izgubili 12 000 
vojnika da bi osvojili neodvojivi Skadar i posle se povukli pred Slovenomrzitelja da bi napravili Albaniju. 

Petar Petrov Во Првата балканска војна, 1912 година, вооружените сили на Отоманската Империја биле 
превасходни на сите фронтови, а одбрамбрната тактика заедно со ТМС (техничко-материјалните средства) биле 
пресликани од Прусија, односно, најдобрите борени единици во целиот космос! 
За жал не можеле да ја превземат желбата на балканските Христијански држави конечно и засекогаш да го уништат 
вековниот поробувач! 
Јанина, Скадар, Солун и Одрин (Едрене, Адријанополис) биле најутврдените крепости, а германските инструктори во 
вооружените сили на Отоманската Империја сметале дека САМО Пруските доброволци би можеле да ги завземат, 
доколку би ја имале целокупната опрема и средства ТМС. 
Да не заборавиме, во тоа време армиите на Отоманската Империја и Кнежевството Бугарија веќе имале и воздухоплови, 
значи, балони и авиони за извидување и корекција на артилериски оган! 
Бугарските пилоти и со таквите крајно неусовршени авиони ги извршиле ПРВИТЕ ОФАНЗИВНИ БОРБЕНИ ЛЕТОВИ. 
односно бомбардирање на противничките позиции со рачни бомби, па дури имале и жени пилоти, значи и првиот борбрн 
офанзивен лет од жена пилот е извршен токму во борбите за Одрин! 
Од сите максимално утврдени позиции и градови, еднинствено Бугарската Армија успеала да го освои Одрин, навистина 
тука имале и мала помош од Кралството Србија, односно помали артилериски единици. 
А во битките на Булаир и Шарќој македонските ополченци (доброволци), организирани во македонски мобилни борбени 
групи со силен напад и бој гради во гради, во бој нож на нож ги избиваат сите до еден одбраните турски сили испратени 
да направат против удар на Бугарската Армија. 
На Шарќој половината од десантната борбена група на Отоманската Армија бива уништена што од прецизната 
артилериска стрелба на артилеријата на Бугарската Армија, што од страшните напади на македонските опалченци. 
Солун била најтешко утврдената крепост на Отоманската Империја во Европа. Повеќе од 100.000 војници вооружени со 
најновите “маузери“, повеќе од 4.000 артилериски орудија, произведени од металската индустрија “Круп“, значи, 
најдобрите во светот и пушки и топови! 
Со моќна флотила закотвена во солунското пристаниште, во која имало и 6 подморници од кои 4 нон стоп патролирале во 
северниот дел на Егејското Море, а 2 биле постојано во Термајскиот Залив. 
Но командантот на одбраната на Солун се решил да го предаде градот на Грчката Армија, пред да се појави Бугарската 
Армија, односно Седмата Рилска Дивизија, кој командувана од способниот Генерал Тодоров постојано се справувала со 
најтешките борбени задачи и била уфрлувана во најжестоките битки. 
Така е избегнат голем колеж во Солун, а Грчкиот Крал ќе влезе во градот како ослободител без борба, а што е најважно 
неколку дена пред Бугарската Армија. 

Zlatko Petrovic Da je Bugarska osvojila i zadržala Solun da li bi Makedonci u Solunu bili Makedonci ili silom Bugari. 
Risto Ivanovski До денес Бугарија не го признава македонскиот народ. Бугарите Македонците ги признаваат 

само како жители на Македонија, а по народ за Бугарија, Македонците биле само Бугари. 
Petar Petrov Zlatko Petrovic Секако Македонци! 

Треба подобро познавање на историските собитија во минатото. 
1769 година во Отоманската Империја беше забранета со султански декрет Охридската Архиепископија, со која 
Македонците се идентификуваа како Македонци, и не само Македонците, туку сите Православни Христијани кои беа под 
јурисдикција на Охридската Архиепископија, вклучително и Србите и Црногорците, впрочем, сите Цареви од династијата 
Немањич се декларирале во пишаните документи како МАКЕДОНСКИ ЦАРЕВИ! 
А тие документи се сочувани поради интензивната дипломатска кореспонденција со останатите европски монархии, па и 
не беше баш така одамна, пред 800 до 600 години, релативно краток историски период! 
Во 1769 година не беше забранета само Охридската Архиепископија како црковна оргханизација со преголема автономја 
во однос на Патријархот од Константинопол, туку беа забранети и зборовите МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНЕЦ ... да се 
употребува во официјалните документи, а 1908, по младотурската револуција и воспоставувањето на парламентарна 
демократија во Отоманската Империја, тој декрет беше ПОТВРДЕН! 
Значи забраната продолжи! 
Така во пописите на населението и официјалните документи Македонците можеа да бираат дали ќе се изјаснат како 
Јунан Милет, значи Грци, или Булгар Милет, значи Бугари!!! 
Бугарија како самостојна и Православна земја полага многу внимание и почит на Охрид како сеславјански културно-
историски центар и седиште на една многу значајна и почитувана црковна организација, значи Охридската 
Архиепископија! 
За разлика српската монархо-фашистичка експанзивна политика не признава ништо македонско, српските учители и 
попови палеа црковни книги по манастирите, се што не беше во согласност со српската фашистичка политика. 
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1913, во предвечерјето на Втората балканска меѓусојузничка војна, Србите за една седмица убија на најсуров начин 
повеќе од 1500 жители на Тиквешијата само затоа што не сакаа да се декларираат како Срби, а учителите не сакаа да 
одат на курсеби за да можат да предаваат на српски. поповите и калуѓерите по манастирите беа обесени на најблиските 
дрва, учителите измачувани и заклани пред училиштата. Српски офицер силуваше невеста на денот на свадбата пред 
очите не сите сватови, а потоа нареди да бидат заклани младоженецот и сватовите. Цели семејства на истакнати 
македонски револуционери беа убивани, фрлани живи мали деца во вжештени фурни, стари жени набивани на кол, 
грабежи, палежи, убиства, силувања ... 
Замислете, целта им била воведување ред во Кавадарци и Неготино, а како засилување беа повикани диви шиптари под 
водство на Јахја Ага, Василија Трбич и Јован Бабунски беа едни од најактивните, но и местнмото турско население, сите 
под водство на српската војска. Демек македонските комити започнале да се осветуваат на местното турско население за 
500 години ропство!!! 
Грците го правеа истото! 
Замислете, Србите не ја признаваат МАКЕДОНСКАТА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА со традиции потврдени од 
ВЕЛИКИТЕ ПРАВОСЛАВНИ ИМПЕРАТОРИ Василиј Втори Македонецот и Јустинијан Први Велики - Законодавецот, 
роден во Скопје. 
А што мислиш, зошто Македонскиот Цар Душан токму во Скопје го прогласи законикот? 
Еве и еден орегинал потпишан лично од  
БЛАГОЧЕСТИВАГО И ХРИСТОЉУБИВАГО СТЕФАНА ДУШАНА ЦАРА МАКЕДНСКАГО! 
Со завземањето на Егејска Македонија со се Солун, во Бугарската држава би имало премногу Македонци за да би можел 
овој проблем да се игнорира. 
поради игнорирањето на Македонија и Македонците, од страна на Македонски атентатори беа убиени: 
- Грчкиот Крал во Солун, 
- многу грчки офицери, жандарми, учители и свештеници низ Македонија окупирана од Грција 
- Српскиот Крал во Марсеј, 
- Генерал Ковачевич во Штип, 
- Прелич, шефот на Црна Рука во Скопје! 
- Во Белград за малку преживеа атентат Жика Лазич, висок полициски функционер, 
- многу српски офицери, жандарми, учители и свештеници низ Македонија окупирана од Србија, 
- Александар Стамболијски, премиер на Бугарија, заклан, со одсекување на главата, во околината на Софија, 
- Александар Димитров, министер за внатрешни работи на Бугарија, убиен во Софија, 
- многу бугарски офицери, жандарми, учители и свештеници низ Македонија окупирана од Бугарија. 

Zlatko Petrovic Srpska vojska u kojoj su bili i Makedonci je 1918 god. Osvojila i Austrijsku 
Korušku. Velike sile su naterale Srbiju da Slovencima u Koruškoj dozvoli da se plebiscitom izjasne da li žele da ostanu u Austriju 
ili ne. Koruški Slovenci su se većinom izjasnili da žele da ostanu u Austriju. Kad su kasnije pokušali da sačuvaju Slovenački entitet 
počeli su da dobijaju pisma bombe i dr gadosti. Danas ti Slovenci nepostoje kao ni u Trstu tj.Italiji. Slovenci koji su ostali imaju 
akademiju nauka svoju državu itd. Njihovi potomci su pri odvajanju Slovenije pucali u potiljak Srpskoj i Makedonskoj deci koji nisu 
imali municiju itd. Vi dobro znate istoriju ali sa tumačenjem imate problem ako mislite da bi Makedonci iz Soluna u Bugarskoj bili 
Makedonci pa jel znate kolika je Makedonska teritorija i stanovništvo u Bugarskoj. Ja sa vama prekidam diskusiju posle vaše 
tvrdnje u vezi Solunskih Makedonaca pod eventualnom Bugarskom. 

Risto Ivanovski До денес Македонците во Бугарија и Албанија не се признати за Македонци- Македонците во 
Пиринскиот дел на Македонија крварат за свој јазик, свои национални права...Следи Бугарија се откажала за се од 
Македонците во Егејскиот дел на Македонија. 

Zlatko Petrovic Baš tako. 
Risto Ivanovski Сите тие кои сакале да одат за Солун, никој не смееше да биде убиен од лица кои до денес се величат. 
Zlatko Petrovic Ja se i sada bojim da Zapad ne prepolovi Makedoniju i Srbiju. 
 Petar Petrov Тоа е невозможно! 
Во самата Албанија најмногу 10% се вистински Албанци, останатите се најмногу МАКЕДОНЦИ, Православни и 
Мохамедани. 
Има и нешто Грци и Власи, секако и Роми, но сите тие се албанизирани, а на највисоките постови во армијата и 
разузнавањето има значителен број Македонци, па така за нас никогаш и ништо не било тајна во меѓусебните односи и 
проблеми. 
За жал, Србите, сите Македонци на Косово ги нарекуваа Горанци или просто шиптари! 
Непознавањето, силеџиството и надменоста кај Србите доведоа до тоа да го изгубат Косово. 
 Nikola Dimovski Zlatko bidi sigyren vo toa sto se plasis oni rabotat na golemo vo taa nasoka . Zamisli Srbija nas da ni 
priznae crkva togas Makedonskiot narod ke vi bide beskrajno blagodarvi ama oni gledaat deka nie i vie ne sme slozni i tyka oni 
toa go koristat . NaSrbija sakaat da ja otcepat Vojvodina a toa ke go napravat vasite izdajnici kako sto tyka kaj nas go pravat 
Soros i sarenata revolycija bez sloga i pomos edni bez drygi tesko nas zatoa treba i vie a i nie dobro da razmislime pozdrav. 
 Zlatko Petrovic Tako je Nikola 
Risto Ivanovski Православните се многу многу појаки од Албанците. 
Zlatko Petrovic Risto ti lepo i istinito pišeš da su se Makedonci borili protiv fašizma za razliku od Bugara. Ali kad pogledaš 
Evropu prosperiraju samo ono koji su bili na strani Fašizma. 
         Petar Petrov Во Бугарија имаше и анти-фашистичко движење, доволно силно во тие услови, помагано од 
разузнавачките служви на СССР. 
Па нели и Србија испрати два корпуса на истончиот фронт, да се борат против СССР, а Бугарија никогаш не испрати ниту 
еден обичен војник да се бори против СССР! 
Србија имаше 5 (пет) вооружени движења за време на втората светска војна, а само комунистите се бореа против 
фашизмот, НО, едно големо НО, само откако Сталин и Хитлер се задушманија, претходно си беа пријатели, па додека 
Сталин касапеше, стрелаше, убиваше ...низ источна Полска заедно со Фашистичка Германија, српските комунисти 
воопшто не ни помислуваа за било какви вооружени дејствија против Фашистичка Германија. 
Дури по нападот на Германската Армија на СССР, на 22ри Јуни 1941 годиниа, српските комуности направија советување, 
цели две седмици покасно. 
Останатите српски вооружени движења: 
- на полковник, подоцна Генерал Михајлович, “Кралскиот Заповедник во Србија“. 
- на Генерал Недиќ, водач на српската фашистичка држава, сојузник на Фашистичка Германија против останатите и 
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сојузник на Фашистичка Италија, особено против Независната Држава Хрватска ... како заслуга фашистичка Србија го 
добива Банат! 
- на Г-дин Љотич, чие движење беше посебно финансирано од фашистичките разузнавачки служби на Фашистичка 
Германија испраќаше свои доброволци на Источниот Фронт, независно од Господин Генерал Недич. 
Тие доброволци жив го фатија избеганиот четнички војвода и водач на српските националисти во новата Независна 
Хрватска Држава, како петто одделно вооружено српско движење -  
- Поп Ѓуришич. предвоен офицер во кралската армија, предводел српско фашистичко движење во Независната Хрватска 
Држава. Соработувал со Генерал Михајлович, за заеднички масакри над муслиманското население во Босна, но 
фактички бил финансиран и опремуван од Фашистичка Италија за борба против Независната Хрватска Држава на Др. 
Анте Павелич! 
По паѓањето на Италија во Втората светска војна, поп Ѓуришиќ бил заробен од Германската Армија и испратен во 
Украина во логор, од каде бега, но конечно бил жив фатен од Љотичевите доброволци, кои меѓудругото имале задача да 
ја контролираат окупираната територија во Украина, да ги решаваат брзо и ефикасно проблемите со советските 
диверзанти, вообичаено, балкански со нож. 
 
Значи само комунистите од Србија се бореле против фашизмот, но и тие далеку некаде во Босна се бореле со 
фашистите, храбро бегајќи низ “Рамна Босна“! 
Hristo Kostadinov Браво Петре им ja кажа вистината. 
Hristo Kostadinov Браво кажи им ja вистината па да се сопрат малце 
Voislav Ddimi ... Убаво кажано Петре!!!,... Се' кажа, САМО ЗА МАКЕДОНИЈА НЕ НИ КАЖА, КОЈ, КАКО, ШТО???,... 1940-
1945година во Вардарска Македонија!!!,... 1946-1949година во Беломорска Македонија!!!,... ... ... 
Risto Ivanovski Па Ништо нема и за Пиринска Македонија. 
Risto Ivanovski Хазарите, браќа на Албанците, инвестирале во фашизмот во Германија- Хитлер бил нивно чедо. Бугарија 
била австриска, и Албанија била австриска. Идејата на Велика Албанија ја подржуваат Хазарите, во заедница со 
албанската мафија, и исламските држави сопственост на Хазарите со САД и Англија. 
Aleksandar Krstevski Уште нешто Ристо околу сремскиот фронт ,кој победил ? 
Aleksandar Krstevski Во војна победник нема бидејќи на двете страни има жртви , зарем не . 
Сремски фронт , во историјата пишува дека победникот е Србија на која на помош и дошла црвената армија (Русија ) но 
вистината е малку поинаква . Германија била спремна и способна да го држи сремскиот фронт се додека не дојде јужниот 
фронт (да се повлечат од Грција ) па тоа и 100 години да траело. 
Blagojce Stojanovski Vtorata svetska vojna veke bila zavrshena. nemalo potreba za Sremskiot front toa " beshe" samo 
Kasapana za Makedonskata Vojska...nasilno terani da jurishat na mitralezite germanski bez shansa da preziveat toa beshe 
klasichno strelanje na Makedonskite partizani....I do den denes vo Srem se zboruva za toa.. 
Zlatko Petrovic Tako je Blagoje. 
Goce Mojan Makedonski Што се случува со Македонските гробови на Срем . 
Зарем Македонија нема амбасада па да организираат нешто или да положат цвеќе за спомен на загинатите Македонци 
Zlatko Petrovic Bio je Bugarski ambasador. Trebao je da bude i Makedonski ambasador na god.Sremskog fronta. Koliko ssm 
saznao pored Srbskih mladića bilo je i Crnogorskih i Makedonskih mladića. Srbija zna za 10 000 nastradalih mladića protiv 
prekaljene Nemačke vojske kojs je htela samo da se povuče. 
Пренесувања има 18, а написот им се допаѓал на 74 читатели. 
 
БУГАРИТЕ ОД ВОЛГА БИЛЕ МУСЛИМАНИ, А МАКЕДОНЦИ НА БАЛКАНОТ ХРИСТИЈАНИ 
До денес Бугарија го оспорува македонскиот народ и македонскиот јазик, прогласувајќи ги како 
Бугари и бугарски говор од бугарска Македонија...Бугарија дури Македонците во Албанија ги 
прогласува за Бугари. Со тоа што Бугарија Македонците во Албанија ги прогласува за Бугари, 
нејзината завојувачка политика од Балканските и Светските војни се уште е помапирена од 
повампирените бугарски политичари и историчари кои не си гледаат во својот двор кој воглавно 
станува исламски на бугарските Турци и бугарските Цигани, како што и со Албанците, воглавно 
Черкези и Татари колонизирани во 19 век меѓу Шар Планина и Врање. Токму со Албанците 
(Черкезите и Татарите) со помош на Бугарите од 21 век сакаат да ја поделат слободната македонска 
Р.Македонија, се македонско да изчезне- повеќе да ја нема македонска Р.Македонија, да биде мртов 
македонскиот народ и неговиот македонски јазик. Само за потсетување, кога во Р.Македонија беа 
бугарашите, беше најавено сите македонски дела за македонштината ќе биле уништени. Ова беше 
во 20 век, како што правеше Османовото Царство и Цариградската патријашија од 1767 година- по 
укинувањето на Охридската архиепископија сите древни ракиписи биле запалени...  
Па кои биле Бугарите ? На Балканот до 6 век не се среќава името Бугари и тоа само како Татари. 
Бидејќи Македонците на Балканот од Бугарите биле постари преку еден милениум, никако белите 
Македонци не можеле да бидат Бугари (Татари). Токму Бугарите биле познати кај реката Волга, а 
Македонците живееле на Балканот, во Египет, Пакистан...Тибет... 
Димитри Оболенски, на стр. 196, пиши: „Во Рускиот летопис се раскажува за конечното покрстување 
на Русите. Во тој извештај на еден чуден начин се измешани фактите и фикцијата (оваа втората 
веројатно била дополнително зголемена со натамошни вметнувања на текот во ракописот). И од 
стојалиштето на стилот, приказната е необична мешавина на директни приказни, опширно теолошко 
толкување и сочна иронична лакрдија. Приказната гласи дека во 986 година кнезот Владимир во Киев 
го посетиле мисионери од странство. Први дошле пратениците од Бугарите од среде Волга кои биле 
муслимани. ‘Ти си мудар и внимателен владетел’, му рекле, ‘но немаш вера; прими ја нашата вера и 
почитувај го Мухамед’. Но кога Владимир дознал дека исламот им забранува на своите верници да 
пијат вино, одушевувањето му спласнало...Конечно пристигнал некој грчки ‘филозоф’, пратеник на 
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Византија...“. 
Се заклучува, Бугарите биле Татари и муслимани, а Русите го примиле христијанството од Византија. 
Па во таа година владеела Македонската династија. Следи Македонците останале само Македонци. 
Бидејќи белецот може јазично да се татаризира (монголизира), но не и тој да се претвори во Татар 
(Монгол), што биолошки и не било можно. Ова се потврдува во 19 век: Во султановото кнежество 
Бугарија се изјаснале како Стари Бугари Гагаузите. Ова било само поради тоа, што тие не сакале да 
се истоветуваат со белите Ново Бугарите. Разликите во однос на расата и јазикот биле очигледни. 
 
БИДЕЈЌИ БУГАРИТЕ СО БУГАРАШИТЕ ТВРДАТ, БУГАРИЈА И МАКЕДОНИЈА БИЛЕ ДВЕ БУГАРСКИ 
ЗЕМЈИ, БУГАРИЈА ДА ДОЗВОЛИ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА ДА СЕ ПРИКЛУЧИ КОН ВАРДАРСКА, 
САМО ТАКА СЕ ПРОГЛАСУВА БУКРЕШТАНСКИОТ ДОГОВОР НЕВАЖЕЧКИ, ЌЕ СЛЕДИ 
ОБЕДИНУВАЊЕ НА ЕГЕЈСКА МАКЕДОНИЈА И ДЕЛОВИТЕ ВО АЛБАНИЈА, СЕ ДО СО ДВОЈНА 
ПОБЕДА НА БУГАРИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ 
Во смисол на насловот, целокупната Македонија ќе биде обединета, а Бугарите ќе ја остварат 
својата повеќевековна замисла да има две бугарски земји (Бугарија и Македонија), со што ќе се 
остварат повеќевековните стремежи и борби на Македонците за ослободување на македонска 
Македонија. На потег е само Бугарија, кој без прекин трае од 1913 година кога со Букурештанскиот 
договор Македонија била поделена, а и Албанија држи македонски делови. 

ЗОШТО БУГАРИТЕ И БУГАРАШИТЕ СЕ НАЈГОЛЕМИ НЕПРИЈАТЕЛИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ? ТИЕ СО 
МОНГОЛСКИТЕ АЛБАНЦИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) ЈА ДЕЛАТ Р.МАКЕДОНИЈА ! 
Книгата на Бугаринот од Новосело- Штип Ванчо Михајлов Македонија ја прогласил за Швајцарија на 
Балканот- Истокот на Бугарите и Западот на Албанците. Само тој бугараш- бугарски изрод заборавил 
дека во 19 век меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани 1 милион Азијати (Черкези и Татари), 
кои се множат премногу, и само така премногу го загрозуваат православниот Балкан- тој Македонија 
ја делел со Монголи со монголски одлики. 
Ванчо Михајлов како масон, значи ѕвер за туѓи интерси на масонската ложа на која тој му припаѓал, 
сакал да ја подели Македонија...Бугаринот Лупчо Георгиевски со своите бугараши тоа само го 
продолжил- тој во своите изјави никогаш не ја спомнуваше македонската нација, што не било 
случајно- за него Македонците биле само Бугари. 
Бугаринот Лупчо имал подршка од неправославниот Борис Трајковски, кој како таков го гласале 
Албанците за претседател, зашто така било договорено со САД- САД се бори да уништи се 
православно, а во полза на исламот. Следи Струмичанецот бил само човек на САД, спроведувач на 
се она што САД од него барала... 
Со тоа што Борис Трајковски никогаш не се изјаснал за реципрочност за Македонците во Албанија 
кои немаат никакви национали право, тој останал најголем непријател на Македонците во Албанија, 
како и сите Неалбанци кои братски се борат за своите национални права... 
Не беше никаква случајност полицијата да биде на Бугаринот Лупчо Георгиевски, а војската на СДСМ 
како наследник на СКЈ која се живо македонско стрелала... Бидејќи врховна личност на Македонската 
армија, за монголските Азијати Гегите кои се 90% (Шкиптари само 10%) Армијата на Р.Македонија, 
беше само Борис Трајковски, се гледа клучот зошто Македонците од НАТО, бугарашите и измеќарите 
на СКЈ- македоноубијци во 2001 година ја изгубија војната, дури изгубија општини... Следел и Зоран 
Заев, кодош на САД и брат на Али Ахмети...  
Македонците кои се бореле за Македонија биле стрелани... Само до кога на душманите на 
Македонците во Р.Македонија нема да му се суди за издајство итн. ?! 

Petar Petrov Ристо бе, полека малку. 
Зошто толку омраза и гнев спрема се што доаѓа од Бугарија? 
Зарем до толку ти се всадени србо-комунистичките пропаганди во потсвеста па мораш секоја седмица да ги споменеш во 
најнегативен контекст. 
Забораваш ли бе Русто кој однесе се живо од Македонија, кој вадеше плочки и кабли од македонските касарни, кој го 
однесе целокупното оружје, со се тенковите, топовите, авионите ... што сите ние ги бевме плаќале со години преку 
даноците во СФРЈ. 
Секако не беа омразените ти Бугари.  
Напротив, Бугарите први ја признаа независноста на Македонија, Жељо Желев ургираше кај Елцин руската Федерација 
да ја признае Македонија и тоа под уставното име! 
Додека за тоа време српските полицајци ги тепаа Македонците што го прославуваа Илинден во македонскиот манастир 
Св. Прохор Пчињски, ги фрлаа првите македонски пасоши на земја и ги газеа, се со цел да не омаловажат максимално. 
Кога Грците ја затворија границата, Србите влегоа на “Чупино Брдо“ и поставија база од која можеа слободно да ги 
уништат конвоите со гориво што доаѓаа како помош од Бугарија. 
Кога се виде дека ќе има војна во Македонија, кога се виде дека српските безбедносни структури верни на Милошевич 
иницираат албански бунт во Македонија, Бугарија прва даде помош, понуди за почеток 300 тенкови Т-72, но нашите 
СРБОМАНИ, а не Ванчо Михајлов или Љубчо Георгиевски ги одбија тенковите, требаше Македониа да падне на колена 
пред шпоноите, за да моли за помош кај Србите, но за да не биде резилот преголем сепак земавме 100 тенкови Т-55 (Т-
72 тоа беа гардијски тенкови во ЈНА, а во Бугарија сосем обични тенкови за нивната армија), многу топови и ракетни 
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системи!  
И сето тоа без пари! 
И сега ние повторно Бугарите ги плукаме, псуеме, измислуваме бугараши ... баш како што не учеа големите удбаши (или 
црно-рукаши) од “братската“ ни Србија. 
А што се однесува за Иван Михајлов ... до кога бе Ристо со тие србоманштини. Ако не за друго, на Иван Михајлов треба 
споменик до небо да му подигнеме за создавањето на НЕЗАВИСНАТА ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА (Август 1944 
- Ноември 1944). Токму авторитетот, личните врски и борбеното минато на Иван Михајлов и од него водената ВМРО беа 
повод Германија да ја создаде и промовира НЕЗАВИСНАТА ОБЕДИНЕТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА, која беше уништена 
токму од србоманските “партизани“ за да се создаде квислиншка творба во која Македонците имаа задача да псујат и 
плукат се што е бугарско, кој повеќе ќе плука, кој повеќе ќе вика, толку поголем ќе биде во очите на српските окупатори. 
Додека Србите и србоманите убиваа македонски дејци, само и само Македонија и понатаму да остане поделена, 
заостаната окупирана српска провинција со делумна културна автономија, демек федерална единица. 
Србите убиваа Македонци кои најнормално не сакаа да се борат за велика србија таму некаде далеку кај Шид, Винковци 
... а беа однесени на фронтот како јагниња за курбан, без подготовка, без обука, без оружје, без облека, без опрема со 
погазена национална гордост, под вперените шмајзери на велико-српските хегемонисти ... 
Додека во Првата светска војна имавме сосема поинаква слика. 
Македонците со гордост одеа да се борат во Бугарската армија, барем огромното мнозинство од Македонците! 
Македонците херојски гинеа на Шарќој и Булаир, на Одрин, на Чаталџа, за веднаш потоа Србите да изпоубијат се живо 
македонско по Кавадарци и Неготино. 
Тоа се фактите! 
Јас не сум Бугарин ни бугараш, но се гордеам со моите предци што се покажаа како вистински мажи и доблесни 
Македонци. 
Песни пееја и газеа се пред себе, водени од легендарнот Дрангов! 
Која песна е испеана за Македонците на Сремскиот фронт? 
Нема! 
Македонците таму беа однесени против својата волја и желба, додека на Криволак, на Дојран, на Црна, на Кајмакчалан ... 
Македонците покажаа борбеност. мажественост, херојство, катиллак, инает, издржливост ! 
Само Дрангов остана како легенда, како Војвода, како Командант, како водач на Македонците. За него песни се испеани, 
во Тиквешко сеуште старите со горда насмевка а лафат кога грми, “ТОПОВИТЕ НА ДРНАГОВ“! 
А што имаме за вашиот Темпо, за Апостолски, за Колишевски, за Киро Глигоров, за Абаз, за ... 

Risto Ivanovski Јас не величам ништо српско- злостор=злостор. Јас пишам само за настојувањата на поделбата на 
Р.Македонија меѓу Бугарија и Албанија- само тоа. 
Vasil Borisov Popov Знаеш ли бе г-н Петров ке Ванчето върховиста е убил над 3000 Македонци от Пиринскиjа дел за 
времето 1924г.--до 1934г. само зошто са за самостоjна независна Македониjа Моj тетин лежа 14г затвор за таа 
Македониjа от 1948 до 1962г. Бугарите не ни признават како нациjа ти ги вазхвалjаваш! Засрами се бе ! Напиши на 
компjутара КОJ УБИ СИМЕОН КАВРАКИРОВ та да видиш коj е Ванче, интелектуалец от СОЛУН работил в Софиjа Две 
години го измачувал и зверски го убил над Белица во Рила планина М.. Семково Имаше споменник сега веке го нема 
такви како тебе го уништиjа! Изроди! 
Vasil Borisov Popov И Срби и Бугари не сакат да jа има нашата земjа 1 По време на Балканската воjна таке е било 
решено! Да живее Макед........ 
 
СЕ ДОДЕКА БУГАРИЈА НЕ ЈА ПРЕДАДЕ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА СО НЕЈЗИНИОТ МАКЕДОНСКИ 
НАРОД НА СЛОБОДНАТА Р.МАКЕДОНИЈА, БУГАРИЈА ЗАСЕКОГАШ ОСТАНУВА САМО 
МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛ ВО ОДНОС НА СРБИЈА. ПА СЕ ШТО ВО ИСТОРИЈАТА СО СРБИЈА СЕ 
СЛУЧУВАЛО, СЕ ОСТАНАЛО ИСТОРИСКО- САМО ЛАЗАР КОЛИШЕСКИ БИТОЛСКОТО СРПСКО 
ДОМЧЕ НА СРБИЈА ТЕЛЕФОНСКИ И ПРЕДАЛ МАКЕДОНСКИ ТЕРИТОРИИ 
Во смисол на насловот, Бугарија не смее да изигрува било какво братство во однос на од Србија 
окупираниот Вардарски дел на Македонија кога Бугарија се до денес под окупација го држи целиот 
Пирински дел на Македонија со нејзиниот македонски обесправен народ. 
Па Бугарија се откажала од Егејскиот дел на Македонија и со се во неа македонско, дури сака 
Р.Македонија да ја подели братски со Албанија во која на југ живеат Тоски= Шкиптари и север 
ДИВИТЕ Геги со азиско потекло како вон Шкиптарија 90% Геги (воглавно Черкези и Татари), а само 
10% Тоски= Шкиптари. 
Се она што се случувало во Вардарскиот дел на Македонија, со српската окупација... завршувајќи и 
со повлекувањето ЈНА од АСНОМ-ска Македонија во кого имало делегати и од Пиринскиот дел на 
Македонија само за обединета Македонија, се останува во историјата. Со Србија останува не 
разрешен проблем што Лазар Колишевски битолското српско домче телефонски на Србија и 
препуштил македонски територии, кои останале македонски, никаков негов приватен имот. 

БЛАГОДАРАМ ЗА ЧЕСТИТКИТЕ ПО ПОВОД НА МОЈОТ РОДЕН ДЕН 
Моите заложби биле единствени, само обединета Македонија, да се поврати македонскиот 
обесправен народ во своите огништа кој со векови се прогонува и истребува. За ова се обврзани 
Европа и САД со својата НАТО кои кон Македонците со векови се однесуваат злочинечки. Нивни 
водач останал Ватикан- тој од 1071 година без преки го уништува православието...  
Бидејќи вистината конечно еднаш за секогаш ќе победи, заложбите на Македонците ќе се остварат- 
Македонија само на Македонците, а не на Азијати (Албанци, Цигани, Маџири...). Ова се потврдува со 
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доказот со Евреите. Па ништо немало еврејско се до 444 г.п.н.е.- тогаш во Ерусалим почнало да се 
изучува за Евреите (Ездра). Па само оттогаш почнало да има Евреи. Токму и затоа како што се 
направила еврејска држава само во 20 век, Македонија во 21 век ќе мора да се возобнови, што само 
таа тоа и го заслужува. Македонија отсекогаш постоела се до 1913 година- тогаш таа со 
Букурештанскиот договор ѕверски била поделена... 

ФБ- честитки беа 157 и по порака 18 честитки. До 04.10.2016 имав 1780 пријатели. 

БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СЕ БУГАРИ, А ДОГОВОРОТ НА ЃОРЃИ ДИМИТРОВ УШТЕ Е 
ВАЖЕЧКИ, БУГАРИЈА ИТНО ДА ЈА ОТСТАПИ ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА КОН СЛОБОДНАТА 
АСНОМ-СКА (ДЕНЕШНА РЕПУБЛИКА) МАКЕДОНИЈА 
Се наведува што денес (06.10.2016) на ФБ- страниците беше приложено. 
Наслов: „Јосип Брос Тито за Македонците, Декларација 1941 година“во 03/10/2015 будност.мк 
Елизабета Втора и Јосип Броз Тито, 1972, Белград 
Декларација напишана од Јосип броз Тито, јануари 1941 година, текстот е пишуван три месеци по 
нападот на Италија врз Грција, Документи за борбата на македонскиот народ за самостојност и 
национална држава, Втор том, Универзитет Кирил и Методиј, Филозофски факултет , Институт за 
национална историја: 
” Македонците не се ни Срби, ни БУгари ни Грци, тие се Македонци.Како посебен народ имаат право 
на самоопределување, на своја слобода и смаостојност, како и сите други народи на 
Балканот…Народите на Југославија, не смеат да дозволат и тие да бидат виновници за 
угнетувањето и уништувањето на Македонскиот народ кој го спроведува буржоаската реакција на тие 
земји…Напротив народите на Југославија, Бугарија и Грција мораат заеднички со македонскиот 
народ да се борат за неговото наполно ослободување…Да живее слободата и рамноправноста на 
Македонскиот народ” 
Во прилог се наведува, договорот меѓу Тито и Димитров- приклучување на Пиринска Македонија кон 
Вардарска Македонија. Следи Бугарија тоа мора да го почитува- со самото приклучување на бугарска 
Македонија кон некогашната српска Македонија (АСНОМ-ска Р.Македонија), како што се српско 
останало само историско, и бугарскиот ќе стане историски. Само така, ќе може да се говори за 
братство меѓу Македонците и Бугарите, а никако како што до денес кажуваат Бугарите и бугарашите. 

Лъче зар Гри горов Кожухарс ки Как да врнем Пиринот като вие не довадате да си го сакате ? Дойдете с 
рейсовете един пат годишно да са напиете на гробот на Яне и си бегате !? 

Petar Petrov А бе Росто бе! 
Бугарија го има одземено Пиринот со борбени акции, со реки пролиена крв од Отоманската Имеприја, а не од 
Македонија. Многу Македонци со гордост се бореа во таа Прва Балканска Војна во ополченски (доброволечки, според 
руската воена доктрина) униформи. 
Елементарно зарем не БЕ Ристо! 
Значи не може да го врати на Македонија, може да го предаде, подари, одстапи ... на Македонија, но не и да го врати, 
просто не е возможно, технички. 
Почни да мислиш малку поред да напишеш било што за Бугарија. 
Многумина бившо-југословенски македончиња, тоа никако не би го прифатиле, не од “гнасните бугари“, тие не сакаат да 
имаат ништо со тие “гадови“. 
Исто така во Република Македонија, денот на започнувањето на оружената борба против фашизмот е 11ти Октомври, а 
не денот кога Македонецот Иван Козаров излегол партизан, формирал партизанска чета во околината на Добриниште 
заедно со Македонецот Никола Парапунов на 26ти Јуни и започнал вооружени акции само 3 (три) дена по нападот на 
Германија на СССР. 
Додека вашиот возљубен Тито дури на 2ри Јули дава заповед за вооружена борба против фашистите. 
Кога повеќето Македонци ќе го прифатат 26ти Јуни за ден на започнувањето на борбата против фашизмот, наместо 11ти 
Октомври, дури тогаш би можеле да коментираме за Пиринска Македонија! 
Јасно ли е БЕ Ристо! 

Georgi Vasilev NA TEBE DALI TI E JASNO DEKA SI GNIDA BE PETAR PETROV,BUGARSKA GNIDA SI BE PETAR. 

 Petar Petrov Јас сум Македонец, а тебе воопшто не те коментирам, така да можеш да ми се обесиш на 
македонскиов, во секое време! 

Georgi Vasilev SEVERNOPROPADNAL KOZUHARSKI, AKO TI I TVOITE MONGOLI SLAVITE PAMETTA NA ZAGINALITE SI 
NASVIRKANI DO KOZIRKATA,TOVA NE ZNACI DEKA I DRUGITE SA KATO VAS... 

БУГАРИТЕ СЕ БОРАТ САМО ПРОТИВ СЕ СРПСКО И МАКЕДОНСКО, НО НЕ ПРОТИВ ГРЦИТЕ И 
АЛБАНЦИТЕ 
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Денес (08.10.2016) на ФБ- страницата, во Правда (08.10.2016) беше објавено:  
„Нож у леђа Српској: Бугари помажу Оружаним снагама БиХ! 
10/06/2016 22:28 Фокус 1 Свет Регион 
Министар одбране БиХ Марина Пендеш одржала је у четвртак у Софији састанак са замеником 
министра одбране Бугарске Атанасом Запријановим, на коме је размотрена одбрамбена сарадња две 
земље, као и могућност њеног унапређења. 
Пендешева је упознала Запријанова о актуелностима које спроводе Министарство одбране и 
Оружане снаге БиХ. 
Запријанов је рекао да ће Бугарска пружити пуну подршку БиХ на њеном путу евроатлантских 
интеграција и изразио очекивање да ће сарадња два министарства бити настављена, саопштено је 
из Министарства одбране БиХ. 
Извор: Vesti-online.com“ 
Па Бугарија си ја знае својата работа: да се истреби се српско, македонско, но не грчко и албанско. 
Па најголемни оспорувачи на се македонско покрај Бугарија се и Грција и Албанија- само со Србија 
имаме историско наследство, а со Бугарија, Грција и Албанија само окупациско, што останало се до 
денес, а и за навек. 

Филип Ми ј ач ки ? 
Се ќе беше во ред доколку историјата немаше запишано некаква Јужна Бановина ! 

Deyan Tanchovski Се ке беше во ред ако барем еден филм,една книга ,една расказ или стихотворба се напишеше за 
србското робство од 1913-1941.Дали некој до сега спомнал кога е ослободдна Македонија од српското робство.За жал 
србоудбаши најдолното во човечки лик ја газат и живеат на земјата Македонска. 

Risto Ivanovski Види мои книги во www.brigien.com 

Deyan Tanchovski Од 1945 до денес колку играни,сериски или документарни филмови за србското робство од 1913-
1941се снимија во Македонија.По наставниот предмет македонски јазик од 1945 до денес има ли еден расказ,една 
,песна,стихотворба или барем еден стих за србското робство од 1913-1941.Во наставниот предмет историја во 
македонскиот образивен систем ,окупацијата од 1913-1941 се нарекува , периодот мегу двете светски војни.Во 
последните 5-6 год.За двата најскапи филма снимени во Македонија Трето полувреме и Ослободувањето на Скопје 
дадени се неколку милиони евра за антибигугарска пропаганда.Бугарија заедно со Италија и Германија присуствуваше во 
Македонија од 1941-1944 повекето бугарски војници и официри во тоа време беа родени во Македонија,брат му на 
Никола Карев беше градоначалник на Крушево ,имаше многу такви примери.Дали од 1913-1941имаше во окупаторската 
војска во Македонија војници и официри родени во Македонија.Дали некој револуционер или негов брат или близок 
роднина бил градоначалник на некое македонско гратче.И уште една споредба паралела дали од 1941-1944 е 
убиен,затворен некој од револуционерите или нивни блиски од историското ВМРО.Од 1913-1941 убиени се повеке 
членови од семејството на Питу Гули,неговите брака и синови ,дури и после 1944 убивани и прогонувани. 

Risto Ivanovski За злоделата на Србите сте во право- и за нив сум пишувал. Но тоа е историја денес. Пиринска 
Македонија е во Бугарија. Исто така, Егејска Македонија е во Грција, и делови на Македонија се во Албанија. Кога сите 
делови ќе бидат обединети во Македонија, повеќе нема окупација, туку се тоа е само историја. 

БИДЕЈЌИ ИЛИРСКИОТ И ТРАЧКИОТ ЈАЗИК БИЛЕ МАКЕДОНСКИ ДИЈАЛЕКТИ, СРБИТЕ И 
БУГАРИТЕ БИЛЕ ДОМОРОДЦИ- НИКАКО МАЈМУНСКИ (НЕАНДЕРТАЛСКИ) СЛОВЕНИ 
Олга Луковиќ- Пјановиќ пиши, што Казимир Шулц пиши:  
„Казимир Шулц...Со тоа врска Шулц го цитира Страбон, поткрепувајќи го неговото наводно тврдење 
за истоветност на Трачаните и Илирите: ... 
...: ‘Илирите и Трачаните не можеле да бидат туѓи едни од други ни на каков начин, оти двата рода се 
од исто потекло, освен тоа исто така имаат исти обичаји и уредување и почитуваат исти богови’...“. 
„Разработувајќи го понатаму тој предмет, Шулц настојува да докаже и единственост на трачко- 
илирскиот јазик, на кого ги приклучува дијалектите на сите трачки и илирски области, па и на 
Македонија...Меѓутоа, на основ на античките документи, а веројатно и на основ на личното искуство, 
не обавестува Шулц: ... 
...: ‘Полибије докажува како точно и дополнува дека илирскиот јазик е исто така македонски дијалект, 
а и трачкиот јазик...Бидејќи тоа е така, продолжува Шулц, и современиците исто така тешко да кажат, 
каде да се одредат границите меѓу родовите така чврсто со крвна врска поврзани’ “. 
„Како што Венетите биле Трако-Илири, значи, дека и жителите на Алпите припаѓале на истата 
гранка...Да во ова тврдење би бил по што сликовит,Шулц вели: 
‘Како денес Србите и Бугарите се блиски крвни сродници, на ист начин биле крвно поврзани и 
Илирите и Трачаните’ “. 
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ПОТЕКЛОТО НА ТН.СЛОВЕНИ- САМО ТЕЗИ И ТЕОРИИ 
Денес (10.10.2016) ја објавив мојата 95- та книга. Еве ја содржината: 
Предговор          3 
Тн.Словени            4 
Индо- иранските лингвистички корени         8 
Потеклото на тн.Словени- само тези и теории    11 
Расправии за тезите и теориите      21 
Тн.словенска митологија       31 
Христијанството        40 
Леденото доба        53 
Левантот        59 
Подунавјето само продолжување на Левантот    65 
Флората и фауната       78 
Населувањето на Европа      83 
Поместувањето на сувиот појас кон северот    85 
Тн.Словени (Анти, Венети и Склавини)     87 
Русите до 860 година никогаш не се изјаснале Словени   91 
„Варјагите или Русите“ имале ист јазик со Викинзите   96 
Во Египет, Месопотамија и Европа еден јазик- име Сербон...            107 
Варварски=пелазгиски=тн.Платонов=тн.словенски јазик                    113 
Владетелите од Цариград и Русија со ист народен јазик                    119 
Се говорел тн.словенски јазик- без тн.словенски народ                      133 
Збрките со поимите Хелени, Хеладци и Грци                                       137 
Во Елада се говорел варварски=пелазгиски=тн.словенски                 140 

ДА СЕ ПРЕКИНИ АПСОЛУТИСТИЧКОТО ВЛАДЕЊЕ НА ЧЕЛНИЦИТЕ НА ПАРТИИ- ДА СЕ СПАСИ 
ГРАДОТ БИТОЛА И НЕЈЗИНАТА ОПШТИНА И СЕТА Р.МАКЕДОНИЈА 
Сведоци сме што донесе претходниот режим, кој за нас беше познат социјалистички на комунистите, 
што опстои и по осамостојување на Р.Македонија- челникот на партијата си ги избира членовите на 
својата банда во име на партија која е на група граѓани, и така се владее за сопствени цели..., а во 
име на народот кој никој за ништо не го прашал. 
Јас како баирчанец и битолчанец говорам за мојата Битола и нејзината општина. Челниците на 
бандите во име на партиите Општината Битола ја свеле на општина на изумирање, и само таа од 
републичките банди во име на партиите им ги одзеле не само двете општини Могила и Новаци а со 
цел ЗК „Пелагонија“ и РЕК „Битола“ повеќе да не се битолски туку на градот Скопје со неговите 
скопјани- Општината Битола од ЗК и РЕК нема ништо што по секој закон и следи, а нивните средства 
се изливаат вон Општината Битола во живата гробница Скопје, уништувајќи го Скопско Поле од кое 
Скопје можеше да опстои. Не само тоа, само Битола остана без своето битолско Мариово со своето 
богатство.  
Следи на сметка на Битола се развива Скопје. Па Скопје останала гробница за Битола. Битолчани со 
векови бегале во странство, и испраќале пари за Битола- Македонците испратиле пари за болница во 
Битола, чии средства биле пренаменети за во Болницата Скопје итн. Дури денес Битолчани одат на 
„печалба“ во Скопје- Битола остана половина од она што беше, а еден Штипјанец го гради Штип со 
автопат, аердром, гасовод итн. 
Ваквиот начин на управување доведе со Бранко Црвениот цело стопанство да се уништи, цел народ 
да биде на улица, а со ТАТ Битола имаше масовни самоубиства итн. Ова на Бранко му го 
овозможиле актите на партијата која била наследство на претходниот систем- челникот одлучува за 
својата банда, и тој со својата банда ја уништи Р.Македонија. Со истите акти и Лупчо Георгиевски 
доуништи што требаше да се доуништи. Со истите акти челници станале и Никола Груевски и Зоран 
Заев- тие управуваат онака како што нив им годи.  
Па нас битолчани ни преостанува на избори да гласаме за чеда на двете самобедисани момчиња- да 
ги заокружуваме или не пулените на Никола и Зорана. Несфатливо ни е да гласаме за македонска 
вршка од Кичево, како да нема ниеден битолчанец способен нас да не претставува..., а Битола во 19 
век беше центар на Балканот чии традиции се уште ги има. Дури последните три мандати во Битола 
граданачалник не е заслужен и стар битолчанец чие семејство за Битола и попшироко имало 
значење, туку за не-битолчанец глумец кој глуми градоначалник со неговиот филмски град и 
Шекспиријада која не се одржува во Британија туку во мизерната Битола наполно уништена и градот 
иселен. 
Се ова мора да се промени- самобендисаните челници Никола и Зоран ќе морат да си ги изменат 
правните акти од владеењето на комунинстите со чии правни акти изродите се вредно македонско со 
деценија поистепале, се напредно позатвориле, ги оставиле да гладуваат и побрзо да изумрат. 
Во тие правни акти мора да стои, за одборници и пратеници да одлучуваат само граѓаните кои ќе 
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гласаат за свои, а не за странците за Битола Никола и Заев. Следи на Никола и Заев ќе мора да им 
се забрани пристап кога за личностите ќе се расправа и гласа. Ако се дознае дека Никола и Заев 
имале свои кандидати, под итно тие мора да отпаднат од таа листа. Одговорот е јасен, народот ќе 
гласа само за народни одборници и пратеници а не измеќари на Никола и Заев. Само со забрана да 
се мешаат челниците низ сета држава ќе се успее, Битола да постане Битола која ќе ја водат вредни 
битолчани а не селски династии кои со Битола и нејзината општина баш ништо немале, немаат и ќе 
немаат што да направат. Истото важи и за другите општини во Р.Македонија. И така никогаш Струга, 
Кичево...немаше да станат азиски на Албанците... (Написот е објавен на 11.10.2016) 

ВОЗОБНОВУВАЊЕ НА БУТОЛИОН- БИТОЛСКОТО КАЛЕ НАСЛЕДСТВО НА ЦАР САМУИЛ 
Во мојата книга „Мавро Орбини (1601 год.)- Словените само фалсификат“ наведувам што пишел 
Мавро Орбини: „Самуил го наследил во кралството неговиот син Радомир, другчие викан Роман и 
Гаврило...На нив царот го испратил евнухот Сергиј, еден од своите тајни коморници, паметен и речит 
човек, кој така убаво знаел да говори и да им обеќава дека на крајот ги наговорил, те го положиле 
оружјето и му се предале на царот. Овој убаво ги примил, па бидејќи во тврдината оставил добра 
посада, се вратил во Мосинпол. Додека тука боравел, ја добил на 24. октомври веста за Самуиловата 
смрт. Затоа одма тргнал од Мосинополе во Солун, а оттаму преминал во Пелагонија, не правејќи 
никакви штети на земјите, освен што Радомир ја запалил Бутелијанската палата. Поставајќи подоцна 
неколку војници, ги зазел утврдувањата Прилеп и Штип. После дошол на Црна Река, која ја преминал 
на сплавови и со безбројни мешини, те стигнал во Воден...“.  
За наведеното пишував во ФБ-страниците: „...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...“. 
Во мојата книга „Јазикот на македонските Власи со потекло од Генова“ кажувам што романскиот 
автор Јон Аргинтеану пиши: „РОМАН И ВЛАДИСЛАВ.- По Цар Самуил престолот го наследил 
Габриел Роман...Габриел. Василие II во своите походи, сред зима стигнал во Македонија при што го 
запалил царскиот дворец во Бутолион (се мисли на Битола), а потоа по ред ги освоил градовите- 
Прилеп, Штип и Воден. Отако ги зазел тие места и краеви се упатил кон тврдините во Меглен и Нанта 
и ги зазел...“. 
Денес (12.10.2016), на ФБ- страницата стоеше ова: „Тимот од Битолскиот музеј, кој работи на 
истражување на Битолското кале, веќе има изготвено проект за обновување на црквата. Во неа, како 
што велат, бил крунисан вториот македонски цар Гаврило Радомир, 14 дена по смртта на неговиот 
татко, цар Самоил. Црквата била sидана со камен, тула, дрвени затеги и со јак хидрауличен малтер. 
"Таа е единствена по својата структура со две кули на влезот и пет куполи. Во историјата на 
архитектурата, вакви цркви се јавуваат во светот по 13 век, а оваа, која била посветена на успението 
на Пресвета Богородица, датира од 10-11 век", вели Зоран Алтипармаков, инженер-архитект, виш 
кустос во Заводот и музеј Битола“. 

НЕШТО ЗА НИКОЛА ТЕСЛА 
Karolina Risteska with Stojko Stojanovski and 2 others. 
July 4 ·  
Пишува Жаклина Блажевски 
Zaklina Blazevski : 
,,NIKOLA TESLA E RODEN VO FAMILIJA TESLICKOVI OD VELES I DADEN USVOEN KAKO BEBE VO 
LIKA. DEDO MI LAZO NAUMOV BATETO BESE KUKEN PRIJATEL NA TESLICKOVI I JA ZNAESE 
SUDBINATA NA NIKOLA I MNOGUDETNATA SIROMASNATA FAMILIJATA TESLICKOVI ... AKO 
SAKATE DA SI ZNAETE I PISUVATE VISTINATA I SAMO VISTINATA ODETE VO VELES MAKEDONIJA I 
POBARAJTE JA FAMILIJATA TESLICKOVI... SITE I HRVATI I SRBI I MAKEDONCI SE BORAT DENES 
DA SE KITAT SO DOSTIGNUVANJATA NA NIKOLA TESLA OD FAMILIJATA TESLICKOVI... NIKOLA 
TESLA E NA SITE VO SVETOT!!! RODEN VO MAKEDONSKA FAMILIJA, USVOEN VO SRPSKA 
FAMILIJA, IZRASNAT VO LIKA HRVATSKA , ZIVOTNIOT RABOTEN CEO VO AMERIKA... CIJ E ??? 
NIKOLA TESLA ON E SVOJ Covek koj IMASE VIZII ZNAENJE stvarase za dobroto na site vo SVETOT... 

Сандре Николос ки Немаат таков поим, прашајте ги што е тесла. 

Сандре Николос ки Јасно е дека потекнува од Македонија, кој сака нека си го присвојува. И така сега не се пошитува 
никакво право. 
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Jovan Pejcinovski I da e nash nie ke rechime deka e : Srbin ili Hrvat . Kajnas ne postoi nekoja institucija koja bi se zafatila 
temelno da gi ispituvat dokraj sluchaite . 

 Norma Bozinovska Имa институции, службениците не се вредни и испoлнителни. 

 Jovan Pejcinovski Togash gos. Norma Bozinovska tie ziveat daleku od realnosta i treba da se zamislat deka foteljite 
im fatile pajazina i da rechat deka ja zgreshile profesijata i da si pobaraat soodvetna rabota . 

Risto Ivanovski Диригентот Карајанов бил од Македонија по татко од Карајанови и мајка од Штип. Тој дури станал фон, 
врвен во Виена и Берлин, но никаков за Р.Македонија. 

Jovan Pejcinovski Nema komentari za ovakvi vistini koi gi slushame . Podobro da sedime na ush i ne zainteresirano da 
posmatrame i da mu gi prepushtame na drugite da se kitat so tugji perduvi . 

Karolina Risteska Тесла во македонска носија  
<3https://m.facebook.com/photo.php?fbid=1218151688195156&id=100000010100060&set=a.944161832260811.1073741881.1000
00010100060&source=48 
Филип Ми ј ач ки Ме интересира дали некогаш проговорил за себе,за потеклото..... 

Филип Ми ј ач ки И нешто не ми конта.....Ако бил даден на посвојување,како тоа го задржал роденото презиме !??? 

Kando Kandov Предците на Никола се Хрвати (католици). Дојдени се од Нови Винодолски. Вистинското презиме им е 
Драганич. Тесла е прекар. Дедото станува австриски војник (веќе минал во православие). Таткото е православен поп. 
Мајката е исто од хрватско семејство, кое минало во православие. Србите, врз основа на фамилијарното презиме 
(Драганич), се обидуваат да докажат дека семејството Тесла се од Југот (Косово, Поморавие, Македонија). Тоа има 
некакво зрнце веројатност. 

Petar Petrov А зошто некој би минал од Католицизам во Православие, особено кога знаеме дека бегалците од 
шеријатскиот прогон од Отоманската Империја биле 90% Православни, но во териториите управувани од Венецијанската 
Република или од Австро-Унгароја биле под притисок да поминат во Католицизам! 
Се знае дека во Австро-Унгарија, сите православни биле под српската православна црква, па затоа сите биле сметани за 
Срби, иако мнозинството биле Грци, Македонци, Бугари ... 

 Kando Kandov Податоците за премин од католицизам во православие како од страна на татковата (златната) 
линија така и од страна на мајчината (сребрената) линија ги соопштува самиот Никола Тесла на средба со Хрватското 
иселеничко друштво во САД. Тој тогаш рекол: „Почестен сум за оваа покана затоа што моите предци беа Хрвати. А сега 
се чувствувам припадник и на Србите и на Хрватите“. Таков податок има и на почетокот на неговиот дневник што се чува 
во музејот во Белград. 

 Petar Petrov Kando Kandov Треба да се биде крајно внимателен, особено кога се работи за српски извори затоа 
што изобилуваат со конструкции и шпекулации кои треба да истакнат некои нивни потреби или желби, дали 
југословенското единство, дали српството, зависно од дневните потреби. 
Зошто немаат орегинал од “Душановиот Законик“, или било каков орегинален документ сио царскиот печат и потпис? 
Или имаат ама не ги прикажуваат, затоа што ќе излезе дека Србите во тоа време воопшто не биле народ, туку класа 
крепосни селани во феудалниот поредок. 
Иво Андриќ, роден Хрват од Босна, за Србин го прогласија ... 

Kando Kandov За да не бидам голословен приведувам цитат од дневникот на Тесла: "Drago mi je što me i Hrvati 
smatraju svojim jer su moji preci hrvatski koljenovići Draganići iz Zadra. Kao hrvatski plemići u 16. stoljeću došli su u Liku i tu 
ostali. U Liku su moji prepreci došli preko Novog Vinodola. Preci moje majke, Kalinići, također su hrvatski plemići iz Novog 
Vinodola. Moj pradjed stjecajem okolnosti morao je otići u Bosansku krajinu (turska Hrvatska) i tamo se oženio pravoslavnom 
djevojkom i prešao na pravoslavlje. On je imao isturene prednje zube pa ga je narod prozvao Tesla prema alatki kojom se 
obrađuje drvo i otud i moje sadašnje prezime Tesla. To je zapravo nadimak. Moj djed je bio časnik u ličkoj regimenti, a moj otac 
pravoslavni prota!“ 

Kando Kandov Цитат: „Србите во тоа време воопшто не биле народ, туку класа крепосни селани во феудалниот 
поредок.“ 

Kando Kandov Да, на времето го читав Душановиот законик (струшката варијанта) и бев шокиран. Таму стои: „Сабора 
Сербова да ниест“. А на друго место, прафразирам: „Ако во еден катун има серб а дојде влах или арбанас - сербот да го 
отстапи местото и да си замине“. Воопшто целиот законик е во корист на Власите и Арбанасите, кои ја сочинуваат 
тогашната „властела“. Казните за Сербите секогаш се драстични а за Арбанасите и Власите се благи. 

Petar Petrov Тоа значе дека СЕРБОТ е категорија на зависен/крепосен селанец во феудалната хиерархија, а не 
националност! 
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Igor Dimitriev ne, toa znaci serb ili serbi se sarmatsko pleme i vo hierarhijata se podolu od vlasite isto i vulgarite od volga se 
podolu od vlasite t.e. vlah. 

Risto Ivanovski Според Г.Острогорски, Влав бил пастир... 

Risto Ivanovski Игоре, тоа што си Влав ништо не ми пречи. Само поимот Влав ништо нема поголемо и подобро значење 
од оние кои за тебе се погрдни... 

Risto Ivanovski За Кавендиш- Линг, Власи бил според Велес или Волос- тој бил словенски бог. 

Konstantin Atanasovski Тесличкови во Велес. Во гимназијата од Спротива има, веднаш до влезната врата, на ѕидот 
лево, едно име Јован Тесличков, во рамка со други имиња. Од Тесличков до Тесла нема големо растојание во букви. 
Никола Тесла, кога дошол во Белград, отпатувал во Велес да си види сестра ( или братучетка). На српски сестра и 
братучетка се изговара исто. Патувал со кочија. 

БИДЕЈЌИ РУСКИОТ ЈАЗИК НЕ ГИ ОБЕДИНАЛ НАРОДИТЕ ОД ВАРШАВСКИОТ ПАКТ, НИТУ 
СРПСКИОТ НАРОДИТЕ ВО СФР ЈУГОСЛАВИЈА, КОИ ПРОИЗЛЕГЛЕ ОД СТАРО-СЛОВЕНСКИОТ, 
САМО ТОЈ КАКО НАЈСТАР СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ОД 9 ВЕК ЌЕ ГИ ОБЕДИНИ СИТЕ СЛОВЕНИ 
Царскиот двор на Источното Римско Царство во 9 век го задолжил Константин Филозоф да го 
реформира Александријскиот Птоломејов јазик коине, кој со Апостол Павле постанал христијански 
јазик, и создал старо-словенски јазик. Тој бил црковен и државен јазик во ...Романија и Русија. Тој 
останал службен во Русија и на крајот на 18 век. Место како што Германците се обединувале со 
германскиот јазик на србинот Лутер за време на србинот Бизмарк, заведените модернисти во Русија 
го отфрлиле старо-словенскиот јазик и како службен јазик од него создале руски јазик. Само така 
започнал процесот на раскинување на словенското ткиво- раскинувањето било во вековите кога 
Германците се обединувале со Лутеровиот јазик. Со протестантскиот Лутеров јазик се обединиле и 
католиците чиј службен јазик бил францускиот- во употреба и во Русија. 
Раздорот меѓу Словените го продолжила Германската школа. Следи Браќата Грим...да го заведат 
Вук Караџиќ, кој исто така како Русите од старо-словенскиот јазик создал падежен српски јазик. 
Браќата Грим, Гете...ги обединувале Германците, а Вук Караџиќ виенски злобник создал нов јазик. Со 
Вук Караџиќ Германската школа успеала- се раскинало словенското ткиво на еден народ со говорни 
разлики (јазици) се создал нов руски и нов српски јазик, непознати во историјата. 
Бидејќи тој нов руски јазик не успеал да ги обедини народите од Варшавскиот пакт, ниту српскиот 
народите од СФР Југославија, народите од Варшавскит пак и СФР Југославија може да ги обедини 
само старо- словенски јазик. Па за обединувањето на најбројниот европски народ Словени никогаш 
не било доцна. 

ИСТОРИСКИ И РАСНО ОПРАВДАНО Е ОБЕДИНУВАЊЕТО НА ЕВРОПЈАНИТЕ САМО СО ЈАЗИКОТ 
НА БЕЛАТА РАСА СТАРО-СЛОВЕНСКИ НИКАКО СО АНГЛИСКИОТ СО МОНГОЛСКИ ПОИМИ КАКО 
ОД ПЕКИНГ=ПЕ (ГРАД) КИНГ (ВЛАДЕТЕЛ), ЗАВРШТОЦИТЕ ИНГ, УНГ..., САМО ГРЕВ И СРАМ ЗА 
БЕЛИТЕ ЕВРОПЈАНИ 
Славистите пишат дека Ведите во Индија имале словенска митологија и санскритски јазик бил 
словенски. Ведите биле Белци- Белците стигнале во Кина...и Јапонија. Во Јапонија ја има крвната 
група А 38% на белата раса со генетски прилив до 40%. Кај островото Окинава (=окина ва) има 
потонат град со пирамиди на Белци со писменост, оставштина на белата раса. Според французинот 
Луј Леже, Египтјаните имале словенска митологија итн. 
Јазикот на фараоните бил како коптскиот, кој бил како словенскиот јазик. За време на Македонците 
Птоломеите од старо-египетскиот, дворасен јазик на Белци и Црнци, произлегол коине (тн.старо-
грчки), само од 300-та г.п.н.е., и коине го заменил старо-египетскиот. А од дворасниот сиријски 
арамејски јазик произлегол новоперсиски и тоа само по 515 г.п.н.е. Во времето на Птоломеите од 
старо-египетски бил создаден коптски јазик, на кој како народен јазик говореле фараоните пред да 
постоел дворасниот старо-египетски јазик. Она што го направиле Птоломеите, истото го направил и 
Константин Филозоф- тој од дворасниот јазик коине ги остранил зборовите на Црнците и создал јазик 
на Белците, како што било со коптскиот...  
Бидејќи Римјаните говореле само варварски= пелазгиски (Дионисиј, 1 век н.е.), се сакало да се има 
дела од коине и за Римјаните. Следи во 240 г.п.н.е. од Греикот (Гркот) Лив Андроник создал латински 
јазик и ги превел коинските дела. Латинскиот бил само наследник на македонскиот Александријски 
Птоломејов јазик коине (тн.старо-грчки).  
Само македонскиот коине бил наследник на дворасниот старо-египетски јазик на Белци и Црнци, кои 
живееле во Египет се до со Месопотамија: Сумерите биле Белци како Египтјаните само со закосени 
очи. Пак, Акадците биле „црноглави странци“- само Црнци. 
Коине со Апостол Павле постанал христијански јазик. Во Римското Царство службен бил латинскиот, 
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а црковен јазик коине. Со Ираклиј во Источното Римско Царство коине станал единствен службен 
јазик. Како христијански јазик од 9 век бил старо-словенскиот... 
Бидејќи коине и латински не биле народни јазици, тие денес се мртви. Со тоа што тие биле тешки за 
учење, во вториот милениум се правеле мноштво вулгарно (народно)- латински јазици. Таков бил и 
францускиот на Франките (Германците)- тој бил католички јазик. Пак, Србинот Лутер создал 
протестантски германски јазик- со него се обединале не само протестантите Германци туку и 
католиците (во ...Баварија, Австрија и Швајцарија). 
Па се разликуваат западно од Германија да се говорат романски јазици кои се дворасни на Белци и 
Црнци, а источно од Франција готски- трорасни уште и монголски со завршетоци их, инг, унг... Исто 
така, за владетел е кинг, а на германски кениг, дури Викинк=вик кинг, како од главниот град на Кина 
Пекинг=пе (град) и кинг (владетел), со погрешно значење на англиски и германски крал. 
За да се потврди одродувањето на Европјаните доказ е и словенскиот темен вокал- тој не постоел во 
коине и латински а до денес го имаат одродените Словени: Романци, Власи, Шкиптари, 100% 
Французи, Португалци итн.  
Бидејќи Европа било едно те исто генетско- географско подрачје на еден те ист народ со еден те ист 
јазик само со говорни разлики, за словенските јазици неразбирливите јазици се само повеќерасните 
јазици постанати само како вулгарно коински/латински јазици и готски, само грев и срам за 
Европјаните.  
Ќе следи обединувањето на Европјаните само со старо-словенски гордост за Европјаните, кои во 
двата милениуми од новата ера говореле со јазици на Белци, а сега веќе расно се одродуваат- 
Француската фудбалска репрезентација е со повеќе Црнци отколку со Белци, а Марсеј станал 
арапски= исламски град итн.  
Иако Европјаните со векови биле расисти, тие со векови не се расно свесни- ним им удрило в глава 
само богатството, за кое сите раси ги истребувале...плачкале и што не друго. Токму и затоа тие до 
денес се борат за грабежи на туѓи национални богатства... повеќерасна ефтина работна рака, 
одродувајќи се од својата бела раса и христијанството. Тие тоа и го уништиле на православната 
тн.Византија- таа постанала исламска. Токму и затоа Европјаните останале христијански грешници 
без свој повраток. 
Денес Европа веќе масовно се исламизира. Зошто ? Расно и верско достоинство нема ништо 
заедничко со богатството на Европа, кое било туѓо од туѓи простори, дури од други континенти. 
Значи, Европјаните и европските САД-џани се само изроди на белата раса и христијанството- никој 
ним не им може да им помогне, оти грешник= грешник. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА НА ГЛОБАЛНИТЕ ИДИОТИ ЌЕ ГО УНИШТИ СВЕТОТ  
Денес (16.10.2016) на ФБ- страниците го видов овој напис: „MASOVNI MEDIJI OVO ĆE PREŠUTJETI 
Sirijka otkrila zašto je NOVI SVJETSKI POREDAK uništio Siriju!“ 
Autor: Z. K.Subota, 15. Listopad 2016. u 15:37  
Činjenično je da je Hrvatska po naputcima te elite morala predati banke, novac, gospodarstvo, hrvatske 
ljude, vojsku i sve druge blagodati u vlasništvo nekoga drugoga, novog poretka te da danas Hrvatska nema 
ništa, niti za obranu niti za život. 
Mlada djevojka suočena s patnjom koju proživljava u Siriji, vrlo svjesna opasnosti koje se kriju iza pojma 
Novi svjetski poredak na YouTube kanalu dala je kratko objašnjenje zašto Novi svjetski poredak (odnosno 
tajna društva Iluminata i masona ili kako Šeks voli reči – gremiji) pod svaki cijenu žele uništiti Siriju. Sve što 
je djevojka rekla apsolutno je točno, a po njezinom obrazloženju mržnje, usmjerene na Siriju od strane 
Novog svjetskog poretka jasno se vidi zašto taj Novi svjetski poredak za razliku od Sirije voli Hrvatsku, koju 
su vladajući odavno predali u ralje masonerije i Novog poretka koji se u ovom trenutku uzdiže! 
1.) Sirijski središnja banka je u vlasništvu države – drugim riječima, ona upravlja nacionalnom valutom tako 
da ona služi sirijskom narodu, a ne globalnim bankarima koje kontrolira Rothschild iz zemalja Novog 
svjetskog poretka 
2.)Sirija nema duga kod MMF-a 
3.)Sirija je zabranila GMO proizvode kako bi očuvala zdravlje svoga naroda 
4.) Sirijsko stanovništvo je vrlo dobro obaviješteno o Novom svjetskom poretku – njihovi mediji i sveučilišta 
otvoreno raspravljaju o utjecaju globalne elite 
5.) Sirija posjeduje masovne naftne i plinske rezerve 
6.) Sirija se jasno i nedvosmisleno protivi Izraelu 
7.) Sirija je jedna od posljednjih sekularnih muslimanskih država na Bliskom istoku 
8.) Sirija ponosno održava i štiti svoj kulturni nacionalni identitet“. 
Се потврдува, глобалните идиоти сакаат да го уништат православието, а Македонците, Србите, 
Црногорците ... како Русите се православни и еден те ист пелазгиски народ. Следи за нив исламска 
Албанија и Велика Албанија не е случајност, 90% Азијати Геги (воглавно кавказко- црноморски 
Татари и Черкези), браќа на Хазарските Евреи, со Библија и еврејство само од 444 г.п.н.е.- никако 
порано. Па Македонија и Македонците се многу постари од пред 5 век п.н.е., како што била Сирија, 
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Ирак, Египет, Либија= Ливија- Ливан-Либан, на Фениките со богови од македонски Олимп, на чии 
врвови на бродовите била поставена главата на Пастувот= Посејдон на балканскиот коњ кој доспеал 
во Египет. И затоа погребалната кола на фараоните ја влечече нашите говеда од расата буша... 

ПОИМОТ СРБИН, БУЛГАРИН, АРБАНАС И ВЛАВ СЕ ОПШТИ ПОИМИ БЕЗ ЕТНИЧКО ЗНАЧЕЊЕ 
Олга Луковиќ- Пјановиќ во својата книга „Срби...народ најстарији“, Досије, Белград, 1990, пиши дека 
поимот Срби се употребувал во Германските простори, Балтичко Море, северно од Кавказ, Црно 
Море и реката Дунав, јужно од нив...во Сирија, дури Египет. Бидејќи на три континенти (Европа, Азија 
и Африка) не можел да живее еден те ист српски народ, се потврдува, поимот срб бил општ со едно 
те исто значење на наведените три континенти. Ова говори, поимот срб= срп го употребувала белата 
раса која имала еден те ист јазик. Авторката го наведува французинот Сипријан Робер, според кој 
поимот срб означувал само срп, коса...Исто така, таа наведува едно предание, Србите служеле кај 
Александар Велики (Македонски, Р.И.), кои се бореле со борни колици на чии колца имало српови... 
Се потврдува, поимот србин означувало само србџија, косач..., а со срп се жнее жито. Не случајно, во 
народното творештво нашиот човек не му ја псуел српската мајка во присуство на србинот туку само 
жетварската мајка. Па каде има рамница таму е житница, таму има Срби...во Пелагонија Српци... 
Во Мала Азија имало владевина Угарит=угар ит- ит трето лице еднина на Бригите= Брсјазите кои ја 
создале Анадолија и Ерменија (Херодот), а имало и Фригија. Бидејќи поимите се правеле со в- н- т, 
од в(б) + Угарит = бугарит + л = булгарит=булгар ит: вулгар= булгар - л = бугар=б угар, а ридовите 
само се угарат. Па Угарит бил само ридчест предел. Угарењето е со цел да се подобри плодноста на 
почвата. Следи кога кобилата пометне се вели, таа се избугарила... Дури бактеријата на јогуртот е 
булгарикум, а гравот е само вулгарис... Со наводот, се потврдува, поимот вулгар= булгар е општ 
поим, а никако етнички. 
Арбан=ар бан: ар=ор= ора= оран= ораница. Само нива. Па бан= бан- човек управител. Нивџијата е 
само земјоделец, а не овчар. Овчар бил влавот. Следи според Г.Острогорски, Влав бил пастир... За 
Кавендиш- Линг, Власи бил според Велес или Волос- тој бил словенски бог.  
Бидејќи Власите и Арбаните (Шкиптарите) ги имаат сите бригиски= брзјачки гласови, дури нашето ѕ 
со кое ние се разликуваме од сите други народи, заклучокот е јасен. Ако кон ова се додадат Вуковите 
гласови, а Вук Караџиќ творел во 19 век, Вуковите гласови кај Власите и Арбанците се само од 19 
век. Се заклучува, никогаш немало било какви етнички народи Власи (овчари) и Арбани (земјоделци). 

ДО КОГА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, МИНИСТЕРОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ И ДРУГИ НА ГРЦИЈА СО 
НАЦИОНАЛНИОТ МУЗИЧКИ ИНДИСКИ (ЦИГАНСКИ) ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ ЌЕ ОСПОРУВААТ СЕ 
МАКЕДОНСКО НА МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ ?! 
На Балканот живеел еден те ист народ кој говорел варварски= пелазгиски јазик (Херодот, Тукидид, 
Платон), кој бил само словенски. Еве ги доказите: Според германскиот лингвист Пасоф (1815), 
Илијада била пишана на словенски јазик. Ова го потврдил и грчки лингвист Чулкас (1907)- според 
него, Славо- Македонците во Лерин говореле ран Хомеров јазик. И што станало со него ? Кутриот 
самиот се самоубил. Таква му била судбината кога тој ја кажал вистината. Ова се потврдило дури и 
во 1913 година. Критјаните во таа година го разбирале бугарскиот јазик, и тие сакале да и се 
приклучат на Бугарија, но не на Грција со својот грчки јазик од 1868 година на Кораис- тој бил 
реформиран македонски Птоломејов Александријски јазик коине, само од 300- та г.п.н.е.- Илијада на 
коине била преведена во 3 век п.н.е. во Александрија. За со Бугарија се чита во член 5 во 
Букурештанскиот договор. 
Текстовите на пелазгиски јазик од Крит ги читал Еванс- тој го познавал српскиот јазик. Следи 
бугаринот В.Георгиев да го открие клучот за читањето на Критските текстови. За изненадување, тој 
од својот клуч се откажал. Него го прифатил Вентрис, чија мајка била Полјакина- тој загинал во 
сообраќајка. Зошто ? Грешката била што тој го презел клучот од Георгиев. Дали со ова се се 
завршило ? Грешник бил и Џон Тоуб од Торонто (Канада)- тој утврдил, племете Хунзи во Пакистан 
говорело словенски јазик. Тој тоа одма го соопштил во Атина. И што станало со него ? Многу 
едноставно- му дале кафе и тој пупка! После таа пупка, тој го ставиле в дупка. Само дупката била на 
суво место, и органските ткива на неговото тело не можеле да се распаднат. Неговото семејство 
цели десет години си ги барала остатоците на својот покоен од „кафе пупка одма в дупка“. Дупката ја 
откопувале и таа одма закопувале- во сувото тло бактерите не можеле да делуваат. И по десет 
години конечно телото било спремна да се врати во Торонто, само со превоз и во мртовечки сандук 
со неговите коски кои како неоргански бактерите не можеле да ги разградат. 
Се говори само за народ Пелазги, кој живеел во Мала Азија, Балканот, Италија (според Дионисиј, 
Римјаните во 1 век н.е. говореле варварски и пелазгиски, само словенски) итн. Во 14- 15 век на 
Пелопонез се населиле Индијци (Цигани), чиј музички инструмент бузуки е со индиско (циганско) 
потекло, спротивно на она што се говори во Илијада се до 1913 година, кога бузуки била пренесена 
во окупираниот дел на Македонија од циганска Грција.  



 229 

Ова говори, Грција нема никакво право да оспорува се македонско- за оспорувањето на се 
македонско не се виновни грчките Цигани туку само македонските главашини со усти со затка не 
само од по АСНОМ- ска Македонија до со 1991 година туку и оттогаш се до денес. Следи да се 
засрамат сите надлежни лица, македонски установи, партии... 

МАКЕДОНЦИТЕ И ЕЛАДЦИТЕ (ТН.ГРЦИ) ИМАЛЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК- ТН.СТАРО-
ГРЧКИ (КОИНЕ) БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК 
Во Р.Македонија има-ло три групи на автори кои пишеле што се денешните Македонци: 1) 
Македонците биле Словени- Дојденци на Балканот; 2) Антички Македонци- Домородци на Балканот и 
3) И за најмудрите автори- Македонците биле мешанци: Словените дошле на Балканот, на него ги 
нашле Македонците, и тие меѓусебно си се измешале. Со тоа што денешните Македонци говорат 
словенски јазик, според нив изгледа дека античките Македонци биле словенизирани. Очигледна 
циркузијата.  
Што биле Хелените и Македонците следат доказиве: 
1. Херодот пиши за Александар Македонски I- Александар говорел дека тој бил Аргеец. Тој само 
излагал, говорејќи за Аргос Орестикон и Аргос на Пелопонес, за божемното хеленско потекло. Не 
случајно, Ф.Н.Борза истакнува- Теменидите треба да изчеснат од македонската историја. Па тие 
биле дело само на Александар I. Приказната за Теменидите е преземена од Тукидид и од Еврипид 
дури направено во време на Архелај (413- 399) итн. 
2) Според Херодот, Тукидид, Платон...Хелените говореле варварски= пелазгиски јазик. На ист јазик 
говореле и Римјаните, потврдено од Дионисиј Халиокарнишки- тој во 1 век н.е. живеел во Рим. Следи 
Македонците биле варвари. Па според Херодот, и Хелените во Јонија биле варвари. Се заклучува, 
Македонците и Хелените биле едно те исто со еден те ист јазик варварски= пелазгиски- Јустин пуши, 
Македонците биле Пелазги. 
3) Следи Хелените и Македонците имале исто пелазгиско потекло. Значи, меѓу нив немало ништо 
различно ни раса, ниту јазик. Секој оној кој говори за разлики меѓу нив, тој не само што другите ги 
лажи, тој и самиот се лажи- лажговците се штетни за вистината за која се борат Македонците. 
4) Старо- грчки јазик всушност бил само македонски Александријски Птоломејов јазик коине (тн.старо 
-грчки), чија прва граматика и прв речник биле напишани во 300- та г.п.н.е. Токму и затоа Илијада на 
коине била преведена само во Александрија, и тоа само во 3 век п.н.е. Бидејќи Римјаните сакале да 
имат преводи на Хомеровите дела Греикот (Гркот) Лив Андроник само во 240 г.п.н.е. направил 
преводи на латински. Значи, латински јазик бил нов, не од Римјанин, ниту Латин туку само од Греик 
итн. 
5) Со Апостол Павле коине станал христијански јазик- тој го познавал коине, но не јонскиот јазик на 
Хелените во Јонија кои биле варвари. Значи, нивниот јазик бил само пелазгиски. 
6) Во Источното Римската Царство службен јазик бил латинскиот, а црковен коине- за време на 
Јустинијан се пишело на латински. Само со Ираклиј коине бил единствен службен јазик. 
7) Бидејќи ваква била состојбата, во Елада се говорел само варварски= пелазгиски= тн.словенски 
јазик. Ова било повод, авторите да пишат, во Елада имало Словени, но не Хелени со јазикот коине. 
8) Со доаѓањето на баварскиот принц Ото, кој бил прв тн.грчки крал, во Елада службени биле сам 
коине и германски, и дополнително француски јазик. Па во Елада не биле во употреба атичкиот, ниту 
баварскиот на кои и не се пишело- дека во Елада на атички не се пишело доказ бил Лукијан (2 век 
н.е.). Аријан пишел на латински, коине и јонски.  
9) Кораис во Парис го реформирал коине и го создал катаревуса- тој службен јазик станал само од 
1868 година. 
Од изложеното се потврдува, во Хелас=Хелада=Елада се говорел само нашиот варварски= 
пелазгиски= тн.Платонов= тн.словенски јазик, како што биле и македонските говори- од време на 
Архелај во македонскиот кралски двор службен бил јонски јазик, што било и за време на Филип, 
Александар Македонски... 
Следи Еладците биле само одродени Варвари= Пелазги= тн.Словени, никако инаку. 

ХЕРОДОТ И БИЛО КОЈ ДРУГ АНТИЧКИ АВТОР НЕ НАПИШАЛ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ СО ЕЛАДЦИТЕ 
МЕЃУСЕБНО СЕ РАЗБИРАЛЕ СО ПРЕВЕДУВАЧ- ТИЕ БИЛЕ ЕДНО ИСТО ПЕЛАЗГИ 
Јас како баирчанец и битолчанец се запишав Поморско- војно техничката школа во Пула, 12 класа- 
по 1960 година. Тогаш сфатив дека поимот Словени бил политички- Словени биле Македонците, 
Србите и Црногорците, а Илири само Хрватите и Словенците. За ова добив одговор, Хрватите и 
Словенците не сакале да бидат Словени...Во старите поморски карти видов дека Европа не била 
населена. 
Продолжив сточарство во Средното земјоделско училиште- Битола, Земјоделски факултет- Скопје и 
Баварскиот завод за сточарство во Груб- Минхен Германија како научен соработник (02.11.1972 до 
02.11.1976), и докторирав исхрана во Универзитетот за земјоделски науку во Виена Австрија на 
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04.11.1976- на 31 година...  
Со моето дванаесетгодишно сточарско школување се убедив, 100% Европа била населена со 
балкански домашни животни. Следи сите Европјани имаат балканско- малоазиско потекло. Бидејќи 
поради чумата на говедото и грипот на свињата, кои кај Белците се создале малата сипаница и грип, 
била создадена крвната група А на Белци вегетеријанска за житарици и мешункасти растенија со 
балканско- малоазиско потекло итн. Не случајно, постои само ДНК- оддалеченост од југ кон север, а 
никако обратно. Ова било повод, Македонците да им се ДНК- блиски на Критјаните, но не на 
Подунавците и Заткарпатците. Секој оној кој пронајде било каков доказ/наод на Балканот донесен 
северно од Подунавјето и од Заткарпатите е за Нобелова и друга награда- словенските преселби со 
нивните инвазии биле само лага. 
Следи Европјаните биле еден те ист народ со Балканците и Малоазијците, кои биле Пелазги, како 
што биле Римјаните. Римјаните во 1 век н.е. говореле само наш тн.словенски јазик, кој бил варварски 
и пелазгиски (Дионисиј Халикарнишки). Истиот јазик го имале и Етрурците, создавачи на Рим, кои 
како Венети пишеле со рецки (руни) и го имале богот Перун, се истоветно како со Венетите Руси. 
Имало Киевска Русија, а во Италија Киево итн. 
Како што Етрурците, Римјаните...биле Пелазги, Пелазги биле Македонците и Еладците (Херодот, 
Тукидид, Платон...Јустин...) Токму и затоа Македонците и Еладците говореле еден те ист пелазгиски 
јазик, за чии говори било потребно толкувачи на говорните разлики, никако преведувачи- Херодот и 
сите следни антички автори не пишеле за било каков преведувач, кога во Елада имало мноштво 
говори, како што било и во Македонија.  
Кога отишол Самуил со еден свој брат кај Отон Први, кралот на Франките (Германците), тие 
меѓусебно говореле склавински (тн.словенски) јазик- Римјаните до 5 век не познавале Склавини, а на 
Балканот склавините се појавиле во 6 век- Склавините биле Повеќебожци, а Римјаните Христијани. 
Отон Први бил христијанин, и вршел христијанизирање- христијаните биле Франки, а Склавините 
останувале Повеќебожци.  
Па што биле Франките ? Според Франковиот хроничар Фредегар (7 век), Македонците и Франките 
имале исто потекло (Пријам)...За британските и германските автори Британија и Источна Германија 
имале илирско наследство, а Илирите биле Балканци. Нашето балканско говедо буша било наречено 
и илирско, кое е единствено во Европа, познато и како фризиско: фриз= бриз= бриг- Бригија во 
Македонија и Фригија во Мала Азија. Според Херодот, Бригите ја создале Анадолија и Ерменија, 
следела и Фригија. До денес Турците ги задржале нашите бригиски (бриг= брг= брз=брс- Брсјак) што 
се гледа во турските филмови. 
Како се одродиле Европјани од својот пелазгиски јазик ? Македонците во Египет го создале јазикот 
коине (тн.старо-грчки), наследник на староегипетски. Негов наследник бил латинскиот- двата станале 
христијански јазици. Бидејќи латински бил неразбирлив и тежок за учење, се правеле вулгарно 
(народни) латински- таков бил Франковиот (францускиот), кој не бил народен во 15, 16...век. Тој бил 
службен не само во Германија, дури и во Англија...Следи англиски, а и германски на србинот 
Лутер...Само така, народот во Европа се одродил од својот изворен јазик.  
Пак, во Елада народен јазик бил само тн.словенски, а еладски јазик направил Кораис како 
реформиран коине, кој службен јазик бил од 1868 година- само оттогаш Еладците се одродувале. 
Значи, Еладците и Македонците биле еден те ист народ- Пелазги со ист варварски= пелазгиски јазик 
разбирлив за сите- без преведувач.  
За сите вакви мои пишувања објавив 95 книги- Германската национална библиотека има на свој 
каталог 25 мои книги, од кои 6 на германски јазик. Следи Европската библиотека од 32 мои книги 20 
има поставено на интернет. Ова е само тоа што моите биолошки методи наполно се совпаѓаат со 
наводите на Херодот итн. Па ние Македонците сме свои на своето. 

СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ ТВРДИ, ФИЛИП МАКЕДОНСКИ И ДЕМОСТЕН ГОВОРЕЛЕ СО ДВА РАЗЛИЧНИ 
ЈАЗИЦИ ЗА КОИ БИЛ ПОТРЕБЕН ПРЕВЕДУВАЧ, ТОЈ ИЗУМИЛ ДЕКА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ 
САМО ВАРВАРСКИ= ПЕЛАЗГИСКИ= ТН.ПЛАТОНОВ= ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК 
По пропаѓањето на Источното Римско Царство, така наречена Византија од со Волф (1516-1580), со 
него почнале студиите за наведеното царство. Ваквото задоцнување само по уништувањето на 
Царството, од кое се било оплачкано, се мислело, коине бил старо- грчки јазик, кој произлегол од 
Елада. Токму само поради јазикот коине се тврдело, Хелените говореле на коине, а коине бил само 
хеленски јазик. Следи Македонците како варвари биле со посебен јазик од Хелените, и тоа само 
поради коине.  
Со тоа што коине бил само македонски Александријски Птоломејов јазик, чија прва граматики и прв 
речник биле составени од 300- та г.п.н.е., коине немал врска со Балканот и Мала Азија туку само со 
Египет каде владееле Птоломејците. Токму само во Александрија Илијада од службениот јонски јазик 
на Атина со Елада, што било и кај Филип со Александар Македонски, на коине била преведена само 
во 3 век п.н.е. Не случајно, сите дела кои биле преведени и пишани на коине биле само по таа 300- 
та г.п.н.е., и тоа само во Александрија. 
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Авторите пишат, Хелените изчезнале- тие не го говореле хеленскиот јазик коине туку словенскиот 
јазик. Ваков став имал и Јакоб Филип Фалмерајер (1790- 1861)- тој запишал, тие во Средниот век 
сосема подлегнале на словенизацијата и тој народ како таков од тогаш всушност и не постои. 
Се говори за Фалмерајер (19 век) и Фолф (16 век). Па тоа се било само од 16 век. Значи, збрките 
почнале да се јавуваат од 16 век- тогаш се говори за Византијци, и не се знаела вистината. Еве што 
Георги Острогорски, на стр. 6, пиши: „...секогаш не се правеше разлика меѓу античката и 
византиската книжевност“- тогаш се мислело, коине бил антички јазик, на Елада, кој произлегол од 
атичкиот, иако Лукијан (2 век) кажал на атички не се пишело, а Аријан пишел само на јонски, латински 
и коине, но никако на атички говор на кого и не се пишело. Па и Григор Прличев пишел на коине, но 
не на брсјачкиот. Бидејќи еладскиот јазик бил реформиран коина, кој станал службен од 1868 година, 
Григор Прличев не го познавал еладскиот- катаревуса на Кораис. 
По 16 век следел 17 век- Во тој век живеел Ј.Френсхајм. Тој двете први книги изгубени од Квинт 
Куртиј Руф ги напишал според повеќе автори, ама внел дека коине постоел за време на Александар 
Македонски. Книгата на Куртиј за Александар излегува со двете книги на Френсхајм во 1648 и 1670 
година. Се потврдува, за коине фалсификатот бил направен само во 17 век, а авторот Руф не бил 
антички туку од 9 век н.е.- најстар манускрипт бил од 9 век, а книгата е печатена во 1470 и 1472 
година. Очигледен фалсификат на Рим- Ватикан. 
Бидејќи во Елада се говорел само варварски= пелазгиски, на кого говорел Платон, кој бил само 
тн.словенски, Македонците и Хелените во Елада не биле словенизирани туку тој словенски јазик бил 
на Хомер (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907 итн), Секој оној Македонец кој пиши, Хелените и Македонците 
биле посебна раса со посебен јазик за кого бил потребен преведувач, тој изумил дека Македонците 
говореле само на варварски= пелазгиски= тн.Платонов= тн.словенски јазик, и на вистината за 
Македонците и нанесува огромна штета. 
Бидејќи моите книги се само мои, со свои ставови, поради кои не ми беше дозволено да објавувам во 
„Македонско сонце,“ во полза на друго лице, кое станало најбитното, дури снима филм за расата и 
јазикот на Македонците, се создаваат збрки кај Македонците не само овде туку и во странство- 
македонските иселеници, во иднина со штетни последици. 

КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ САМО АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК. САМО ВО 17 ВЕК 
Ј.ФРЕНСХАЈМ НАПРАВИЛ ФАЛСИФИКАТ- ТОЈ ВО КНИГАТА НА КВИНТ КУРТИЈ РУФ ВНЕЛ, КОИНЕ 
ПОСТОЕЛ ЗА ВРЕМЕ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 
Плутарх и ниеден друг антички автор не навел дека за време на Александар Македонски постоел 
коине (тн.старо-грчки) јазик.. Ова било само поради тоа што од времето на Архелај (413- 399) 
службен јазик бил јонскиот од Атина. Јонскиот останал службен и за време на Филип Македонски. На 
неговиот кралски двор бил повикан Аристотел- тој ја донел Илијада напишана на јонски јазик. 
Јонскиот останал службен јазик кај Александар Македонски, а и потоа. Не случајно, Илијада која ја 
сакал Александар Македонски била преведена на коине само по 300- та г.п.н.е. и тоа само во 
Александрија. Значи, само во 3 век п.н.е. Исто така, и делото на Херодот било преведено на коине 
само во Александрија. Истото важело и за сите други автори. Ова објаснува, коине бил само 
македонски Александријски Птоломејов јазик и тоа само од 300 г.п.н.е. 
Важен доказ е тоа што Апостол Павле го познавал само Александријскиот јазик коине, но не и 
јонскиот јазик. Следи со Апостол Павле само коине станал христијански јазик, но не и јонскиот. Коине 
како таков, според авторите, бил византиски јазик. Од него Кораис создал прв еладски јазик- 
катеравуса. Бидејќи јазикот Цариградската патријаршија не го прифаќала, што било се до 1868 
година, катаревуса само оттогаш (1868 година) постанал службен јазик. 
Единиствена книга за Александар во која се говори дека коине постоел за време на Александар била 
книгата на Квинт Куртиј Руф. За него авторите говорат, тој не бил поуздан автор, тој пишел со 
неможен јазик итн. Ова било само поради тоа што негов најстар манускрипт бил од 9 век, а книгата 
била печатена само во 15 век. 
Фалсификатот го направил само Ј.Френсхајм во 17 век: „Тој ги пополнил лакуните во ракописите на 
оригиналниот текст, според податоци, преземени од Аријан, Плутарх, Диодор Сикулски и Јустин“. 
Со тоа што во делото „беше вклучено дополнувањето на првите две неповратно изгубени книги од 
оригиналот, што во XVII век го изготвил проучувачот на делото на Куртиј, Ј. Френсхајм“, 
фалсификатот за коине бил само од 17 век, со тешки последици се до денес. 

ДОКАЗ ДЕКА КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ ЈАЗИК) НЕ БИЛ ЈАЗИК ОД ЕЛАДА БИЛ ДАТИВОТ- 
ДАТИВОТ ГО ИМАЛЕ СЕКОГАШ БРИГИТЕ (МАКЕДОНЦИТЕ), НО НИКОГАШ ЕЛАДЦИТЕ  
Балканот бил мало генетско- географско подрачје. На тоа мало подрачје живеел само еден те ист 
народ- тој говорел еден те ист јазик, само со говорни разлики. Според Херодот (5 век п.н.е.), после 
Индијците најброен народ биле Тракијците. Па до денес за сите автори најбројни останале 
Словените, чиј јазик бил илирски, дури поимот Илири станал синоним на Словени. За Виенската 
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канцеларија Словени биле Илирите. Во прилог се наведува што пишел Полибие- тој докажува точно 
и дополнува дека илирскиот и тракискиот била македонски говори од Хомеровиот јазик.  
Авторите пишат, Хомеровиот јазик бил на Хелените. Значи, тој бил како македонскиот. Македонци 
биле и Леринчани. Еладскиот лингвист Чулкас (1907) пишел за јазикот на Леринчаните- тој бил ран 
Хомеров јазик. За Хомеровиот јазик пишел германскиот лингвист Пасоф (1815). Според него, 
Хомеровиот јазик бил словенски јазик. Заклучокот е јасен, Македонците и Елините како Хелени 
говореле Хомеров= тн.словенски јазик. Фалмераер (1830 година) потврдил, во Елада немало Хелени 
кои би говореле на коине туку Словени со својот словенски јазик, дури и словенски акцент. 
Зошто денес не се разбираат Македонците со Еладците ? Одговорот е едноставен- Македонците до 
денес говорат само Хомеров јазик, а Кораис по налог на берлинско- виенската школа го реформира 
коине (тн.старо-грчки јазик), и тоа само со четири падежи како германскиот, и создал катаревуса, кој 
службен станал само од 1868 година. Бидејќи Еладците никогаш го немале дативот, димотики е без 
датив, што се потврдува, коине не бил еладскји јазик. 
Во Елада и Македонија службен јазик бил јонскиот, што важело и за Александар Македонски. Следи 
јонскиот останал службен дури и во 6 век- Јустинијан Први во 529 година ја затворил Платоновата 
академија во Атина во која се учело на јонскиот, а кај Јустинијан како Римјанин службен бил 
латински, а црковен јазик коине. 
Коине бил дативен поради тоа што Птоломејци како Бриги (Македонци) го внеле дативот, и 
оставштината на Птоломејците во Египет била на битолски говор кој како бригиски= брсјачки го 
содржи дативот: кој (Н), кого (А), кому му, нему му- братучед од чедо брату (Д) и чиј (Г). Токму тој 
коине бил само од 300- та г.п.н.е. и тоа само Александријски Птоломејов јазик- Илијада била 
преведена на коине само во Александрија и тоа само по 300- та г.п.н.е. само во 3 век п.н.е. - од 
смртта на Александар Македонски минале неколку децении, а не само неколку години, месеци или 
денови. Следи заклучокот, за негово време коине не постоел. 

НУБ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ СКОПЈЕ НЕ ЈА ПРИФАТИ МОЈАТА ПОСЛЕДНА КНИГА 
„ПОТЕКЛОТО НА ТН.СЛОВЕНИ- САМО ТЕЗИ И ТЕОРИИ“- ДОСЕГА СИТЕ ГИ ПРИФАЌАШЕ 
Како битолчанец од НУБ „Св. Климент Охридски“- Битола ги добивав ознаките CIP и ISBN. На мое 
изненадување, таа можност на Битола и беше одземена, се морало да биде централизирано во 
Скопје. Јас тоа како битолчанец навреден и понижен не го прифатив. Сите мои книги редовно ги 
испраќав до НУБ „Св.Климент“- Скопје, и се беше во ред.  
Денес (26.10.2016) на мое изненадување од наведената библиотека добив допис, во кој стои: 
„Поради овие недостатоци, Вашата публикација ‘Потеклото на тн.Словени- само тези и теории’ не 
може да се третира како задолжителен примерок и да биде примена во Националната библиотека 
(Закон за издавачка дејност, член 10)“. 
Бидејќи јас понатаму останувам битолчанец, не прифаќам ништо централизирано, како Битола да не 
постои за централизаторите, продолжувам да творам на македонски јазик како досега- битолчанец 
останувам цел живот, без да имам било каква врска со Скопје. 
Наспроти овој македонски став, германски не постои- Германската национална библиотека има на 
свој каталог ставено 25 мои книги, и тоа сите без ципови, исбновци и кобисовци. 
Таква е судбината на мојата последна книга „Потеклото на тн.Словени- само тези и теории“, во која 
се потврдува, словенските народи со своите инвазии биле 100% лага- можеби некои инцијатори 
убаво ги жежна-ло со нивните мајмунски Словени непознати во историјата- им благодарам на 
гробарите на македонштината, на неандерталските Словени. 

БИДЕЈЌИ ЈАЗИКОТ КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ СЛИЧЕН СО ПЕРСИСКИОТ, КОИНЕ НЕ БИЛ 
ХОМЕРОВ ЈАЗИК КАКО ШТО БИЛ ЈАЗИКОТ НА ХЕЛЕНИТЕ И МАКЕДОНЦИТЕ 
Според Херодот, Тукидид, Платон...Хелените биле Пелазги, како што биле Македонците (Јустин). 
Следи јазикот на Македонците и Хелените бил варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= тн.Платонов- 
само тн.словенски. Токму и затоа ниеден антички автор не напишал, Македонците со Хелените во 
Јонија сосе Елада меѓусебно не се разбирале, и затоа ним им бил потребен преведувач.  
Отстапување има само кај авторот Квинт Куртиј Руф, чиј настар манускрипт бил од 9 век, а книгата 
била печатена во 15 век. Од неговата книга првите две книги недостасувале- веројатно такви биле 
намерите на Рим со Ватикан. Во нив Ј. Френсхајм во 17 век внел, јазикот коине (тн.старо-грчки) 
постоел за време на Александар Македонски, и тоа наједноставно: одма веќе беше го заборавиле 
мајчиниот јазик и го прифатиле новиот јазик (коине). Бидејќи ниеден човек во светот одма не го 
заборава својот мајчини јазик, за тој одма да прифати нов тек тогаш непознат јазик, е предрско и 
неозбилно. Неговите дрскости биле прифатени со тешки последици се до денес. Ова важело и за 
следниов автор. 
Харолд Ламб, Александар Македонски, Култура, Скопје, 1989, на стр. 274, пиши за Александар 
Македонски: „Веќе имал средство за општење со луѓето; грчкиот јазик кој со општопознатиот трговски 
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говор коине што се разбирале на исток се до Вавилон. Од Вавилон на исток персискиот, јазикот на 
судовите и на трговските центри, бил општо средство за општење. А научниците што ја придржувале 
војската откриле сличности меѓу двата јазика...“. 
Бидејќи персискиот и коине биле слични, тие не биле варварски= пелазгиски= тн.Хомерови= 
тн.Платонови- само тн.словенски јазици. Следи само по 515 г..п.н.е. бил создаден новоперсиски 
јазик- тој го заменил сиријскиот арамејски јазик. Исто така, коине го заменил старо-египетскиот јазик- 
коине бил само по 300-та г.п.н.е. Со тоа што коине бил наследник на старо-египетскиот во Египет, 
каде владееле Македонците- Птоломеите, коине не можел да биде разбирлив со нашиот пелазгиски= 
тн.словенски јазик. Коине како таков не бил народен јазик, и затоа тој морал да се учи за тој и да се 
научи. Коине го учел и Григор Прличев- тој бил наречен дефтер Омер: дефтер= де фтер= втер= втор 
Омер. 

МАКЕДОНЦИТЕ СОЗДАЛЕ ЕВРОАЗИСКАТА ДРЖАВА- РУСИЈА (ХАРОЛД ЛАМБ) 
Харолд Ламб, Александар Македонски, за време на тн.Византија тврди, дека „оттогаш па се до 
неодамна немало взаемно разбирање меѓу исток и запад. Само на север, каде што Македонците 
одвај навлегле, Русија преку бавно и напорно проширување создала евроазиска држава“. Ова го 
нема во македонското издание. За Велс, Јустиниан, како и Константин, поседувал словенска крв. 
Токму тие ја возобновувале античка Македонија, а најголем великан на великаните бил само 
Диоклецијан од Сплит- тој престолнината Рим ја преместил на Балканот итн.  
Следи мојата прва книга „Средоземјето прадомовина на Европјаните“ (1998), им ја посветив на 
Пелазгите, во која наведив дека Македонците ја создале Русија. Книгата ја поклонив и во Руската 
амбасада- Скопје. Во неа бев примен, разговаравме, ми беше обеќано дека ќе ме повикаат... Јас 
одговорив- тоа нема да се случи, руско дело е пансловенизмот наспроти пангерманизмот, 
најнепријателски врз нас Македонците, кои сме антички= етнички. 
Дали ова што го пишувам има врска со било што македонско : Павел Тулаев, Венети“, Пешиќ и 
синови, Белград, 2004, на стр. 101, пиши: „Од Страбон...а во I век н.е...Баш во тоа време, околу 
150.000 коњаници и пешадијци мигрирале од Тракија во регионот Дњепар, за што потврдуваат на 
стотини ковчези со награди на римските легионари, кои ги пронашле археолозите, во време на 
нивните освојувања“. Страбо, во Географија, пиши дека Илирите, Епирците и Македонците говорат 
со ист јазик. Полибиј напишал, илирскиот и тракискиот биле македонски говори. Балканот бил 
Македонски Полуостров, што се менало само со германецот Цојне во 1808 година во Балкански. 
Дали има уште нешто ? Рускиот грб е тн.византиски кој како православен ги краси нашите македонски 
цркви. Во него е вгнезден како коњаник Св. Ѓорѓија. Па тој во Кападокија бил претставен без коњ, а 
во Бригија= Брсјакија постанал коњаник. Како него бил претставен и Крали Марко во Прилеп.  
Тн.Византија од Русија го исклучила христијанскиот јазик коине (тн.старо-грчки)- тој бил 
Александријски Птоломејов јазик. Па таа го оставила црковно-словенскиот јазик, кој произлегол со 
реформа на коине. Владетелите од Цариград и на Русија говореле без преведувач на варварски= 
пелазгиски= тн.Платонов јазик. На тој јазик до денес се говори во Македонија- тој бил/е службен во 
Р.Македонија. 

ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА ПОСТАВИ НА СВОЈОТ КАТОЛОГ 26-ТА МОЈА 
КНИГА „ПОТЕКЛОТО НА ТН.СЛОВЕНИ- САМО ТЕЗИ И ТЕОРИИ“. НАСПРОТИ НЕА, НУБ „СВ. 
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- СКОПЈЕ ИСТАТА НЕ ЈА ПРИФАТИ- САМО ЗЛОСТОР 
Последна моја книга, реден број 95, беше „Потеклото на тн.Словени- само тези и теории“. Со неа го 
заокружив моето пишување, словенски народи и нивни инвазии биле само лага, што се гледа во 
насловите Потеклото на тн.Словени- само тези и теории, Расправии за тезите и теориите, 
Владетелите во Цариград и на Русите говореле со еден ист јазик, Русите и Викинзите имале ист 
народен јазик итн.  
На мое изненадување од НУБ „Св. Климент Охридски“- Скопје добив предмет бр. 11- 44/210 од 
19.10.2016, со кој се вели, мојата книга овде наведена поради немање на CIP и ISBN, „не може да 
биде третирана како задолжителен примерок и да биде примена во Националната библиотека...“. Со 
ова ми е укажано, јас повеќе да не пишувам никакви книги кои не можат да бидат примени од таа 
библиотека.  
Ова е само продолжување на моето ликвидирање, и бркање од работа без право на вработување од 
20.05.1991, доживувајќи најголема сиромаштија во својот целокупен живот. За моето ликвидирање 
имаше сведоци, дури неписмени, кои не знаеа да се потпишат. При тоа, изгубив тесно 7 : 6- од 13 
судски пресуди 7 беа против мене, не сум работел..., и 6 спротивно, дури имаше оформено комисија 
од Претседателот на Владата акад. проф. д-р. Никола Клусев, во чие известување стоеше, нема 
докази и факти. Мојот судски спор за Пр. бр. 987/91 го изгубив.  
Р.Македонија ми го уништи живот, дури ми забрани повеќе да не пишувам за вистината на 
македонска Македонија и македонските Македонци. 
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Денес (28.10.2016)- по пладне Германската национална библиотека на својот каталог ја поставила 
мојата 26-та книга. Бидејќи сите 26 книги се без CIP и ISBN за Германија е битен трудот дали вреди 
или не, а не некакви формалност, кои не важат за преку 60 книги, а важи токму само за последната 
книга, за која Р.Македонија а не Германија мора да ми биде благодарна. Следи на Германија и 
благодарам што кај неа 4 години работев како научен соработник, со што докторирав исхрана во 
Виена, а Германската национална библиотека ме внесе во светската историја во која сум единствен 
во светот кој пиши раса= народ= јазик. 
Во каталогот под број 1 е книгата „Потеклото на тн.Словени- само тези и теории“; под број 2 е 
Римјаните говореле тн.словенски- Власите одродени тн.Словени; под 3 на германски јазик- Народен 
јазик на Европјаните бил пелазгиски (тн.словенски); и 4 Бригискиот= брсјачкиот- прајазик на Белците. 
Па брсјачкиот јазик (говор) бил од постледено доба, што нема врска со тн.домовина на тн.Словени од 
Балтикот се до Урал без никаков материјален доказ/наод. Следи на Германија двојно и благодарам, 
а Р.Македонија двојно ме уништи. Не случајно, Македонците бегаат од Р.Македонија за никогаш 
назад да не се вратат... 

Zlatko Petrovic RISTO ZADNJA REČENICA VAŽI U ZA SRBIJU.A I ISTORIJSKI PROBLEM JE POTPUNO 
IDENTIČAN.SRPSKI KAO I MAKEDONSKI ISTORIČARI PRIMAJU CELOG ŽIVOTA DOBRE PLATE NJIHOVE ISTORIJSKI 
UDŽBENICI SE PRODAJU I KOJIMA UPORNO PIŠU KAKO SMO DOŠLI IZ ŠUMA I MOČVARA PREKO KARPATA PROŠLI 
KOZ NAJMOĆNIJU AVARSKU DRŽAVU TOG VREMENA U EVROPI PREPLIVALI DUNAV I BALKAN JE OD JEDNOM POČEO 
DA PRIČA STARO SLOVENSKI OD VENECIJE DO PELOPONEZA I CRNOG MORA.TAKO KAD SU BUGARI DOŠLI KROZ 30 
GODINA I ODVOJILI VEĆI DEO BALKANA MORALI DA PROGOVORE SLOVENSKI. TO JE NJIHOVA ISTORIJA DA SMO MI 
DOŠLJACI I DA MOŽEMO AKO ZATREBA I BITI PROTERANI. 

МАКЕДОНИЈА САМО НА МАКЕДОНЦИТЕ 
Денес (29.10.2016) почитуваниот Пет‘р Мицков го објави ова: 
„ПО ПОВОД ЧЕСТВУВАЊЕТО ВО ГР. ПЕТРИЧ НА ДЕНОТ 28 ОКТОМВРИ 
Денес официјален Петрич и голем дел од петричани прославија ослободувањето на градот од 
отоманска власт. Македонските патриоти и борци за слободна и независна Македонија никогаш не 
прифатиле овој настан како ослободување, бидејќи идеалот на Македонците секогаш бил поинаков 
од идеалот на нивните соседи. 
Еве што пишува за тоа "ослободување" кристално чистиот македонски патриот Антон Попов во 
својата репортажа "Патни белешки и размислувања": 
"Еве ни во село Бараков. Тука била старата граница со Турција. Оттука на југ е македонска земја. До 
1912 година оттука е поминувал патот за Македонија - цела под турска власт, но и цела во својата 
борба, цела во својот живот, цела за своите идеали, за своите надежи, цела и неразделна во 
остварување на својот идеал - слободна и независна; цела и неподелена за својата иднина, со многу 
енергија за борба, со многу самодоверба во својата борба. 
А ете, дојде коварната 1912 година. Коварна со своите планови за поделба на едно нераздделно 
цело, цинична со своите планови да се тргува со една земја, која не беше "ничија земја" и која доведе 
до очај и немоќ трговците од неможноста на кој и да е од нив да докаже своите права на сопственост. 
... Затоа што тоа не е "ничија земја", туку просто наша македонска земја, наша таткова земја, земја на 
рибарите крај Егеjот, на селаните, на ратан, на работниците, на еснафите, на протераните ни браќа 
по светот, на сите македонски луѓе; бидејќи тоа е нашата македонска земја, бидејќи како што е наша 
крвта,која блика во жилите ни, бидејќи како што е наша крв и месо идеалот да ја видиме слободна..." 

СО ТОА ШТО БУЗУКИ БИЛ РАСИПАН ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ, БИТЛСИТЕ СЕ 
ОТКАЖАЛЕ ОД БУЗУКИ НА ГРЧКИТЕ ЦИГАНИ И СЕ ЗАФАТИЛЕ СО ИНДИСКИОТ ОРИГИНАЛ 
Бидејќи јас сум завршил сточарство, сум се бавел со популациона генетика, биометрија (погрешно 
статистика)..., а докторирав исхрана, се зафатив со биолошки методи да пишувам историја. Според 
биолошките методи, за мене било и е само раса= народ= јазик. 
Во леденото доба белата раса била повлечена во Левантот. Ова се потврдува и со ДНК- постои ДНК 
географско- генетска оддалеченост од југ кон север, никако обратно. И затоа Македонците се 
генетско- географски блиски на Критјаните, но не на Подунавците и Заткарпатците. Па југоисточно од 
островот Крит бил Левантот кој со морска вода се налеал со потопите. Ова се потврдува и со 
јагулата- ако Средоземно Море би било море, јагулата ќе се мрестеше во Средоземно Море, а не во 
Саргашко Море која патувала со милиони години со од постанокот на континентите. Доказ за потопот 
бил и рибата туна- таа не плива по Англиски Канал, затоашто пред 10.000 г.п.н.е. тој и не постоел 
итн.  
Крвната група А настанала со мутација поради чумата на говедот и грипот на свињата кои кај 
Белците предизвикале маласипаница и грип од кои 95% монголски Индијанци само со првобитната 
крвна група 0 изумреле. Крвната група А била постара од 15.000 г.п.н.е., која била вегетеријанска за 
житарици и мешункасти хранива на белата раса, чие било говедото и свињата. 
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Белата раса се преселувала само со волски коли. Сета Европа била населена само со балканско 
говедо- европското говедо било диво. Следи 100% Европа била населена само од и преку Балканот. 
А и сите домашни животни низ Европа биле балкански. Со ова се потврдува, на Балканот нема 
никаков материјален доказ/наод за преселби на Словени кои од неандерталска (мајмунска) Европа 
би го населиле Балканот кој бил населен од уште постледено доба. Бидејќи во Европа говедото и 
свињата биле балкански, Европјани би морале да ја имаат само првобитната крвна група 0 со која 
како Индијанците би изумреле. 
Белата раса од Источното Средоземје стигнала во Индија, Кина...со своите домашни животни. 
Монголската крвна група В била создадена околу 3500 г.п.н.е. и тоа еден милениум по пристигање на 
Белците- најстара мумија на Белци во Кина била околу 4500 г.п.н.е.  
Северно од реката Дунав со Црно Море живееле Скитите, со потекло од југот- тие биле коњари со 
балканскиот коњ, но не говедари со балканско говедо- европското било диво. Бидејќи Склавините 
(тн.Словени) на Балканот биле говедари, а не коњари, Склавините на Балканот биле домородни- тие 
биле само Повеќебожци. Според ДНК истражувањата, Србите се генетски блиски на Подунавјето, но 
никако на од Заткарпатите. Па Србите од Македонците се само географски оддалечени само со 
говорни разлики. 
Наспроти Белците, Монголите и Индијците на Запад се селеле со монголско- индискиот бивол и 
монголскиот коњ. Коњот бил наследник од Средоземјето- тој во него бил познат уште од леденото 
доба. Бидејќи монголско- индискиот бивол до новата ера доспеал до Месопотамија, никогаш немало 
Индоевропјани. Следи Белците од Источното Средоземје се селеле кон Исток, а Индијците на Запад. 
Со тоа што во Индија не можеле да потекнат двете раси, белата и темната, се потврдува, 
Индогерманите (Индоевропјаните) се само најголема лага. Ваквата лага се докажува и со флората и 
фауната- во Индија тие немаат врска со оние на белата раса од Источното Средоземје за житарици, 
мешункасти храни итн. 
Индискиот бивол бил донесен во Грција. Исто така, и свињата. Повеќе пати сум пишел, „Свињите ја 
изигруваат грчката историја“- во Елада (тн.Грција) имало медитеранска свиња како мешавина на 
нашата свиња и индиската (циганската) свиња. На Пелопонез во 14-15 век биле населени Индијци, 
чиј цигански музички инструмент бузуки не се споменувал во ниедно дело во старата ера, како ни во 
целиот прв милениум н.е., а и потоа... Бузуки во Македонија бил донесен само во 1913 година кога на 
Грција со Букрештанскиот договор и била доделена Егејска Македонија. За него се заинтересирале 
„Битлсите“. Со тоа што бузуки тие го прогласиле за расипан индиски музички инструмент, тие се 
зафатиле со оригиналот- индиски.  
Монголскиот коњ кој како средоземноморски претрпел промени, го внел својот монголски ген во 
балканскиот коњ. Во прегледот на генетичарот Луиџи Кавали- Сфорца со монголските јавачи генот 
доспеал до границата на Р.Македонија, што било само во 19 век- тогаш меѓу Шар Планина и Врање 
биле колонизирани Азијати (Черкези и Татари) околу еден милион. Тие се множат како Монголи, кои 
паразитираат врз домородните на Балканот. Кога се говори за Монголите, монголскиот ген на 
монголската овца со долга опашка била само кај косовскиот сој на нашата раса праменка. Не 
случајно, Гегите воглавно Азијати кои се 90% од вкупниот број на Албанци имаат монголски одлики, 
монголски начин на живеење и обичаи како на Кавказот со белото кавказко капче (кече) итн. Гегите 
не се разбираат... со Тоските (Шкиптарите)- тие се два посебни одделни и многу далечни народи. 
Нив ги поврзал само исламот. 

ДОКАЗОТ ДЕКА КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) БИЛ САМО АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК 
ОД 300-ТА Г.П.Н.Е. СЕ НАЈДУВА И ВО ВИКИПЕДИЈА. СЛЕДИ Р.МАКЕДОНИЈА ПОД ИТНО ДА ГИ 
ПРЕКИНИ СИТЕ РАЗГОВОРИ СО ЕЛАДА (ТН.ГРЦИЈА) 
Еве што пиши во Википедија што денес (30.10.2016) од интернет го симнав-презедов: 

„Коин (грчки: Ελληνιστική Κοινή[1] МФА: [kɔɪnɛ̝^], современ грчки МФА: [k�iˈni e ̞liniˈk�i], "заеднички грчки" 

или ἡ κοινὴ διάλεκτος, [i k�iˈni ðiˈale̞kto ̞s], „заеднички дијалект“) е популарна форма на грчкиот јазик која 
се развила во посткласичниот период, односно помеѓу 300 п.н.е. и 300 година. Овој јазик исто така се 
нарекува александриски, хеленистички, патристички, заеднички или библиски грчки. Во антиката се 
користеле изразите коине, хеленски, александриски и македонски;[2][3] за да се нагласи разликата со 
античкиот дијалект. Коин претставувал прв заеднички надрегионален грчки дијалект а покасно 
служел како лингва франка за источниот медитеран и Блискиот исток за време на римското 
владеење. Важен е и како оригинален јазик на кој е напишан Новиот заветна христијанската Библија 
односно Septuaginta (грчки превод на Стариот завет).[4] Коин е главен предок на модерниот грчки 
јазик“. 
Се наведе: „александриски, хеленистички, патристички, заеднички или библиски грчки“. 
Објаснување: на атички не се пишело туку на коине што го навел Лукијан. Покрај на коине и латински 
се пишело и на јонски. Следи Аријан да пиши на трите јазика, но не на атички. Во Атина службен бил 
само јонскиот, кој го прифатил и македонскиот крал Архелај. Ова продолжило и потоа, дури и за 
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време на Филип и Александар Македонски. Се ова наведува на доказот, коине бил само по смртта на 
Александар Македонски, и тоа како „александриски, хеленистички, патристички, заеднички или 
библиски грчки“.  
Коине бил само Александријски Птоломејов јазик, и тоа само од 300-та г.п.н.е. Коине го познавал 
Апостол Павле. Бидејќи тој јонскиот не го познавал, само коине станал библиски јазик. Не случајно, 
за време на Јустинијан Први како римјанин и христијанин латинскиот бил службен, коине 
христијански, а јонскиот повеќебожен јазик. Ова било повод, Јустинијан Први во 529 година да ја 
затвори Платоновата академија во Атина која биле повеќебожна со службен јонски јазик.  
Се кажа дури и следново: „Коин е главен предок на модерниот грчки јазик“.  
Модерниот тн.грчки катаревуса бил дело на Кораис, кој го реформирал коине- катаревуса станал 
службен јазик само од 1868 година. Во Елада се говорел само народниот варварски= пелазгиски= 
тн.словенски јазик. Токму и затоа кога Фалмераер (1830) во Елада дошол во неа не се говорел 
хеленскиот јазик коине туку само словенскиот- таму имало Словени, а не Хелени. 
Бидејќи ваква била и официјалната вистина, Р.Македонија не смее повеќе да има било какви 
разговори за било што македонско со Циганите од Елада (тн.Грција) со својот индијски музички 
инструмент бузуки од 14- 14 век кога на Пелопонез беа населени Индијци (Цигани) мали луѓе со 
темен пигмент, кој денес може да се сретне во нивната циганска (индиска) Елада (тн.Грција).  
Па античките= етничките Македонци останале свои на своето со својот Хомеров јазик (Пасоф, 1815), 
Чулкас (1907) и Критјаните во 1913 година кои го разбирале бугарскиот јазик но не еладскиот од 1868 
година- види и член 5 од Букурештанскиот договор со кого Бугарија се откажала од островот Крит. 
Како што повеќепати Претседателот на државата, Министерот за надворешни работи итн. на 
циганската Елада се македонско оспоруваат и истоветните личности на Р.Македонија се обврзани 
кон својот напатен и уништен македонски народ кој е антички и етнички гласно јавно и официјално да 
даваат изјави, доста беше од вас Цигани од Елада кои го гнасат пелазгискиот род, а таков бил на 
Хелените, Македонците итн. 

МАКЕДОНЕЦОТ ПИШИ, МАКЕДОНЦИТЕ НЕ БИЛЕ ГРЦИ, ТВРДЕЈЌИ ПОСТОЕЛ ПОСЕБЕН ГРЧКИ 
НАРОД, НЕПОЗНАТ ВО ИСТОРИЈАТА 
Македонецот секогаш тврди дека денешните Македонци биле мешанци измеѓу Словените и 
античките Македонци. Со ваквиот став се потврдува, етничките Македонци имале некоја врска со 
Словените, кои на македонските простори дошле од своите словенски простори. Според него, 
античките Македонци биле домородни на Балканот, а за Грците само Грци.  
Ако некој говори за Словени и словенски инвазија, тој е само непријател на македонштината. Па 
Елада (тн.Грција) во ООН носела наши македонски книги, и нејзините претставници за нас велеле, 
ние самите во своите книги тврдиме дека сме Словени. Само така ние не сме знаеле, кој сме и што 
сме. Што се однесува дека ние сме мешанци на Словените и Македонците е наполно неозбилно.  
Исто така, Македонецот истакнува, нашиот јазик бил словенски различен од грчкиот. Токму ова им 
одговара на Еладците, што и Еладците истото го тврдат: ние сме само Словени, и ништо немаме со 
Грците- Грци биле античките Македонци, а ние само Словени. Македонецот до денес не се откажал 
од словенското, од кое до денес и секогаш ние Македонците ќе си страдаме. Па не можеме во исто 
време да бидеме Македонци и Словени- тој треба да си фрли ждрепка, за да се одлучи само за 
едното, никако за двете, што самите себе си се исмејуваме- ние не можеме да бидем ем Македонци 
ем Словени со словенски јазик. 
Досега сум објавил 95 книги, и во сите тврдам, посебни словенски народи никогаш немало; никогаш 
немало преселби на Словени; ДНК на Македонците е блиска со онаа на Критјаните но не со онаа на 
Подунавците и на Заткарпатците. Се ова говори, немало посебни словенски народи со своите 
инвазии на Балканот. Токму и затоа северно од реката Дунав во Македонија немало ништо донесено. 
И на секој оној кој пронајде било што во Македонија донесено северно од реката Дунав е за итна 
Нобелова и било која друга награда.  
Јазикот кој го говореле Хелените во Елада и Јонија бил само варварски= пелазгиски= тн.Хомеров= 
тн.Платонов= тн.словенски како и на Македонците, а коине (тн.старо-грчки) бил само македонски 
Александријски Птоломејов јазик, само од 300-та г.п.н.е.- само коине со Апостол Павле постанал 
христијански јазик... Коине останал службен во Цариградската патријаршија, чии припадници биле 
Грци- поимот Грци не бил во употреба во град- државите на античка Елада, а поимот Византија само 
од 16 век н.е.  
Од изложеното се потврдува, античките Македонци и Еладците биле од еден те ист пелазгиски род, 
чија Илијада била пишана на словенски јазик (Пасоф- 1815... Чулкас- 1907...) и Критјаните во 1913 
година го разбирале бугарскиот јазик, но не еладскиот од 1868 година- еладската катаревуса бил 
само реформиран македонски јазик коине итн. 
Јас редовно во „Македонско сонце“ објавував свои написи. Македонецот не ми дозволи понатаму да 
објавувам. Така јас само македонски бев изолиран итн 
Дури Македонецот тврди, Македонците не биле Грци. Напротив, јас тврдам, Еладците биле 
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Македонци и тоа се до 1808 година кога Цојне го внел името Балкански и го заменал Македонскиот 
Полуостров. Токму и затоа постои и српско предание, во кое се говори, Белград и Смедрево биле во 
Македонија итн.  
Македонецот мене ме исмејуваше за моето тврдење дека Македонскиот Полуостров бил до реката 
Дунав. Неговите навреди беа повод да ја напишам книгата „Додунавска Македонија“, за која беше 
заинтерсирана германската амбасадорка која ја наследи онаа од Баварија учесник во возобновување 
на механизмот на Саат- Кулата во Битола од 17 век, на кого има камен со втиснати атрибути на Зевс- 
орел држи в уста змија итн. Па моите сограѓани Битолчани во 17 век не биле мајмунски 
(неандерталски) Словени.  
Битолчани велат але шо праиш, а Охриѓани аре. Тоа але= аре е богот Арес= јарес= јарец. 
Наведеното значи, По-боже што правиш. Па јарецот ја краси Бригија= Брсјакија. Со рогови на јарецот 
бил претставен Александар Македонски... македонскиот крал Пир и Македонецот Ѓорѓи Кастриот 
(тн.Скендербег). 
Секој оној кој сака да пиши за денешните Македонци и за ним да допринесе, тој ќе мора да се откаже 
од неговите Словени и словенскиот јазик, затоашто таков народ никогаш и не постоел. Следи само 
на тн.словенски јазик се говорело во Елада- кога Фалмераер (1830) ја посетил Елада, тој таму 
забележил дека таму не се говорел јазикот коине. Тој заклучил, таму повеќе немало Хелени кои би го 
говореле коине туку Словени со словенски јазик и словенски акцент. Па тој Фалмераеров словенски 
јазик и акцент бил само пелазгиски, а според Јустин, Македонците биле Пелазги. За авторите 
пелазгиски јазик бил словенски. Значи, само едно те исто без посебни словенски народи и словенски 
инвазии. 
Ако Македонецот не се откаже од авторовите Словени на рускиот пансловенизам и германскиот 
пангерманизам, најголемите непријатели на македонштината, тој понатаму е непријател на 
македонштината. 


