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  -   -   2.ЗА МАКЕДОНЦКИТЕ РАБОТИ НАПИСИ ОДФБ СТРАНИЦИ
 (31.10.201 6)     -     71 Вчера е објавена мојата наведена книга таа е подброј во www.brigien.com. 

               60.Во неа се објавенинаписикакопродолжениена оние на првата книгаподреденброј

  90%  ( -   )  10%    БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ ГЕГИ АЗИЈАТИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ И ШКИПТАРИ СЕ САМО
100%   ,        КОЛОНИСТИ ВОН ШКИПТАРИЈА И САМО ЕДЕН МАКЕДОНЕЦ ДАОСТАНЕ ВО

. ,     -     ...Р МАКЕДОНИЈА ТАА ЌЕ БИДЕ САМО МАКЕДОНСКА АХМЕТИ НЕ ЗНАЕ ШТО ДРДОРИ
 (01.11.2001)          ::Денес читаме што стои за Ахмети водач на дворасниотдвоконтинентале народ  

„   ,  ,         ,   Лидеротна ДУИ Али Ахмети вчера се обратипредподмладокотна партијата во Чаир одкаде
        ,     испратинеколкупоракикакоекономска еднаквост и правна држава но и неколкунационалистички

.пораки
             ,  Ахметирече дека албанскиот јазикќе стане официјален јазикна целата територијана Македонија а

              15 .на СДСМ и порача дека нема право на албанските гласови и дека доцнатцели години
                Лидеротна ДУИ истакнадека ќе дојдевреме когаАлбанците ќе се борат за некоја неправда
  ,     .нанесена на Македонец бидејќиМакедоните ќе станеле малцинство

     ,  ,       :Шефот на изборниотштаб на ДУИ БекимНезири испратипоракадомакедонскитепартиии рече
„        :          Имам за вас директнапоракаодАли Ахмети ДУИ не гледа сојузникво ниту една одмакедонските

.      “.партии Наш единствен сојузнике албанскиотнарод
       ,            Ахметине си гознае свое то потекло и какоБелец со обелена коса се борисамо за Велика исламска

  90%    (   )   ,    Албанија со Геги воглавноАзијати Черкезии Татари со монголскиодлики коиза јужните
     -      10%.                         Шкиптариво Шкуптарибиле само дивјаци Шкиптарите вонШкиптарија се само

             ,  За доказ дека тие останале два посебнимногудалечнинародитие меѓусебноне општеле не
  ...       :     .стапувале во бракови и доденес меѓусебноне се разбираат Нив гиобединал само Тито

                   На Ахметии каконегосличниШкиптарив глава им удрилисламотшто гоширисе доденес Ватикан
  ,          на православните простори коиза еврејството со за глобализација водачот САД само

      ,     -.     православието треба и мора да се истреби а Русија да се уништи Само често патидомашниотесан
    - .       не се совпаќа со општиот православниот Православните во заедничка борба против наведеното зло
   .во се ќе успеат

     : 1)            Кутриот тој не знае што дрдори не може Албанците со Македонцитеда се еднаквикогатие во
.    ,   1913     -  Р Македонија се само колонисти и до годинанемаат доказ на сопственост нивната

    , , , , ...      сопственост е издвојувана со пушка нож масакирање убивање силовање Секој онојкој тоа го
       -    :        подржува не е за влудница туку за робија во исламот се учи или ќе гопримишисламот или ќе

 .      ?       - .бидешистребен Па којова гоподржува Само Ватикан со неговата Европа и САД џаните
2 )       .    : , , Албанците какомуслиманиништона православна Р Македонијане и плаќаат струја вода

...    :   ,    .комунали Па што се Албанците Само исламскипаразити цицачина православната крв
3)      ,        БидејќиРамковиотдоговорнема финансиска рамка Албанците не можат да говорат за економска

-         ,     еднаквост за неа може да говорисамо православен конправославен ноне муслиман кон
.  ? ,     -    православен Зошто Затоашто православните за муслиманите се неверници па муслиманите на

      .        ,  невернициништоне смеат да им платат И затоа тешкона православните со исламскипаразити кои
     .ќе ја уништат секоја православна држава

4)          .     Шкиптарскиотјазикмора да се забраниодисторискисамо тн словенскаШкиптарија затоа што
       ( )      .  шкиптарскиот јазиккакои со монголскизборови Мајер ја гнасиоставштината само на тн словенска

-   .        .Шкиптарија за Хомерова Р Македонијаникакотој гнасен јазикда биде државен
5)      .             Тие се гордеат со многубројномножење Ама тоа не е одлика на луѓе на белата раса туку на

        ,       монголската Албанците со ДНК блиска со онаа на Кавказ повисокудел на монголската крвна група
,  ...             .В мешаната АВ со своето беле капче кое се носи вонШкиптаријано не во неа

  (  90%   10%)  100%   100%      БидејќиАлбанците Азијати и Балканци се колонистикои ни ја уништиле или ја
     ,  1     .доуништуваат нашата света и православна Македонија само македонецда остане во Р Македонија

     .таа ќе си биде само македонска  
            ,     Бидејќисекој човек се гордее со она што тој во својотживот постигнал а Ахмети со животински
    ,   ,          инстиктда се одрживидот расата и популацијата Ахметина својата глава да гостави какосимбол
                машкиотполов органи со негода мафта какошто со вековимафтале Албанците коимногу

 ,    ...         -   правосланидевојки момии жени силувале Ова мора да се стави во реди колосек доста беше
          .  -    изродикакошто останал типотАхмети којгоуништува својот тн словенскирод Ахмети гнаса над
    ,     .гнасите со монголскиотшкиптарскијазик гнасен за нашиотХомеров јазик

Risto Ivanovski    „   “   :  (1815)    ; Бидејќипишам за нашиотХомеров јазик гододавам ова Пасоф Хомеров јазикбил словенски
 (1907)   ;  (1830)    ,      Чулкас Хомеровиот бил словенски Фалмераер во Елада имало Словени ноне Хелени со коине

(   ,   300-  . . . .);  1913    ,   АлександријскиПтоломејов јазик само од та г п н е Критјаните годинагоразбирале бугарскиот но не
  1868 -     .катаревуса од година катаревуса бил само реформиранкоине
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    ПРОДОЛЖУВА ШТЕТНОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРАВОСЛАВИЕТО
            ,    Оваа годинабеше објавен напис со којсе гледаштетноста врз нашето православие кое во себе

   ,      .    ,  имаше мноштво повеќебожнитрадиции одВатиканда се доистребуваат итн Ова не било се во
      ,    Европска Заедницаправославните гоприфатиле католичкиоткалендар процес се уште

.             недозавршен Во ваквата нечесна играбила вклучена Цариградската патријаршијакоја за време на
    .      15       крстоносните војнибила подВатикан Токмуи затоа Русите во век не сакале да гобранат

,     -     ,  ,   Цариград којбил унијатскина неверници неверницитеќе ја уништат Русија а Ватикан Европа и
      .   :САД се борат православието да гоуништат Еве гонасловот

„Menja se kalendar, od slede e godine Boži  slavimo u decembru?!ć ć
Dokle e se pravoslavcima u svetu Isus Hristos, sin Božji, dva puta godišnje ra ati, 25. decembra po ć đ
aktuelnom i 7. januara po starom kalendaru, trebalo bi da odlu i Svepravoslavni sabor, ije održavanje č č
Carigradska patrijaršija priželjkuje 2015. godine, a koji teži jedinstvenom kalendaru
Vaseljenski patrijarh Vartolomej za 9. mart ove godine sazvao je poglavare svih kanonskih pravoslavnih 
crkava na sastanak u Carigrad (Istanbul) radi planiranja organizacije Svepravoslavnog sabora za idu u ć
godinu.
Kako se ocenjuje u Carigradskoj patrijaršiji, taj skup treba da bude ozbiljan napor ka jedinstvu pravoslavnog 
sveta i unapredi saradnju pomesnih pravoslavnih crkava.
A dokle e se pravoslavcima u svetu Isus Hristos, sin Božji, dva puta godišnje ra ati, 25. decembra po ć đ
aktuelnom i 7. januara po starom kalendaru, trebalo bi tako e da odlu i Svepravoslavni sabor, ije đ č č
održavanje Carigradska patrijaršija priželjkuje 2015. godine.
Na tom Saboru pitanje jednoobraznosti kalendara za sve pravoslavce trebalo bi da bude jedna od deset 
predvi enih tema.đ
Jer, zajedni ki kalendar, kako je odavno ocenjeno u Konstantinopolju, “nije samo pitanje verodostojnosti č
pravoslavnog, odnosno hriš anskog identiteta, ve  je i od pastirskog zna aja“.ć ć č
Teolog Pjer Sologub iz Pravoslavnog bratstva Zapadne Evrope na me upravoslavnoj konferenciji u Parizu đ
pre nepune dve godine izneo je stav da “reforma liturgijskog kalendara nije teološke ve  tehni ke prirode” i ć č
da “julijanski kalendar nije adekvatan za ra unanje praznika, jer nije u skladu sa astronomskim kalendarom”.č
On je naveo da prema pra enju drevnih tabela za ra unanje Pashalije, pravoslavna crkva greši i ne prati ć č
opšta pravila prihva ena na Nikejskom saboru 325. godine”.ć
Sveštenik Vladimir Hulap, prorektor Duhovne akademije u Sankt Peterburgu, govore i na temu “Pastorski ć
problemi reformi liturgijskog kalendara u Rusiji“, istakao je da je u toj zemlji “neophodna edukacija za bolje 
razumevanje ove reforme”.
Verski analiti ar Živica Tuci  tvrdi pak da kalendar nije dogmatsko, ve  religijsko-kulturološko pitanje.č ć ć
– Me u kanonskim pravoslavnim crkvama, bilo da se drže novog ili starog kalendara, oko tog pitanja đ
uglavnom nema sporenja, uprkos paradoksu da im se Isus Hristos dva puta ra a u razmaku od dve nedelje. đ
Ne postavlja se kao problem ni to što sa aspekta novog kalendara, srpski sveštenik ili vernik ako se, na 
primer, zatekne na službi u Gr koj crkvi ili Grk u Srpskoj crkvi, dva puta u 14 dana može da slavi razli ite č č
datume Hristovog ro enja – kaže Tuci .đ ć
– Ali, ako imamo u vidu da je ovo vreme dehristijanizacije u itavom svetu i da se hriš anima s podsmehom č ć
postavljaju pitanja da li zaista znaju kad im je Sin Božji ro en i kad je vaskrsao, smatram da bi svi hriš ani đ ć
trebalo da se usaglase i barem da velike Gospodnje praznike slave istog datuma. Bilo bi uzalud o ekivati dač
svi oni koji se drže aktuelnog gregorijanskog kalendara pre u na stari. Tim pre što je odavno poznato da taj đ
julijanski kalendar astronomski nije ta an – dodaje Tuci .č ć
Protojerej stavrofor prof. dr Radomir Popovi  u studiji pod nazivom “Budu i Sveti i veliki sabor Pravoslavne ć ć
Crkve”, navodi da je pitanje kalendara po ev od 1971. godine nekoliko puta razmatrano na č
me upravoslavnim pripremnim konferencijama i to sa dva aspekta, teorijskog i prakti nog, te da je zauzeto đ č
stanovište da nema kanonskih predispozicija po pitanju kalendara, izuzev pitanja Pashe (Vaskrsa).
- Usaglašeno je da svi hriš ani slave Vaskrs istog datuma. Komisija je tako e konstatovala da je novi ć đ
kalendar ta niji od starog, makar što se ti e matemati kih i astronomskih izra unavanja. I da se treba se č č č č
više starati o ta nosti datuma Vaskrsa, kao i nepokretnih praznika tokom kalendarske crkvene godine. č
Komisija je imala u vidu i prilike u pojedinim pomesnim Crkvama, pre sveg a pastirske razloge (Ruska 
pravoslavna crkva, Srpska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija), tako da je kona no rešenje ovog č
pitanja ostavljeno svakoj pomesnoj crkvi da ga uredi prema svojim mogu nostima – naveo je Popovi .ć ć
- Postignuta je saglasnost, kad je re  o kalendaru, da kad se vernici na u na teritoriji odre ene pomesne č đ đ
crkve da su dužni da poštuju kalendar koji je u bogoslužbenoj i liturgijskoj upotrebi. Poslednji put je 
kalendarsko pitanje razmatrano na pripremnom svepravoslavnom skupu 1982. Zaklju eno je da je trenutno č
prosto nemogu e iz pastirskih razloga da sve crkve pre u na novi kalendar. Tad je prihva eno i miroljubivo ć đ ć
jevan elsko na elo ‘subota je radi oveka, a ne ovek radi subote’ kako bi se izbegli mogu i raskoli – dodaođ č č č ć
je Popovi .ć
Poslednji, Sedmi vaseljenski sabor održan je 787. godine u vreme jedinstvene hriš anske crkve, a pripreme ć
za budu i po ele su pre gotovo pola veka, podse a Tuci .ć č ć ć
– Ovo je, rekao bih, poslednji pokušaj patrijarha Vartolomeja da se ubrza održavanje Svepravoslavnog 
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sabora. Pravoslavne crkve još nisu zajedni ki razmotrile svoju poziciju i utvrdile zajedni ki put za tre i č č ć
milenijum, koji je po eo pre 14 godina. Pred njima su, tako e, pored eventualne jednoobraznosti kalendara, č đ
drugi važniji izazovi. Klju na i sporna pitanja su diptih, odnosno odre ivanje redosleda u poretku pomesnih č đ
pravoslavnih crkava, zatim pitanje davanja crkvene autokefalije i autonomije, kao i preciziranje uloge 
vaseljenskog patrijarha kao prvog me u jednakim poglavarima u pravoslavlju. Ako bi se tokom martovskog đ
susreta u Istanbulu i priprema usaglasili oko spornih tema, ili ih skinuli sa dnevnog reda, Svepravoslavni 
sabor bi realno mogao biti održan idu e godine – smatra Tuci .ć ć
Kako je govorio pokojni patrijarh Pavle?
Kad je re  o prelasku na novi kalendar u Srpskoj pravoslavnoj crkvi još patrijarh Pavle je, u svom kapitalnomč
delu “Da nam budu jasnija pitanja naše vere”, izneo stav da o tome kona nu re  treba da donese č č
Svepravoslavni sabor, a ne da se to pojedina no ini u pomesnim pravoslavnim crkvama koje se još drže č č
starog julijanskog kalendara.
U vrhu SPC smatraju koji kalendar Crkva koristi je njeno unutrašnje pitanje. Ima i mišljenja da bi 
eventualnom promenom kalendara došlo do velikog raskola u SPC, možda i ve eg nego što je bio u prvoj ć
polovini 20. veka u Gr koj i Rumuniji, kad su tamošnje crkve prešle na novi kalendar.č
Julijanskog kalendara pridržavaju se danas, pored Srpske pravoslavne crkve, još patrijaršije Jerusalima, 
Moskve, Gruzije i manastiri na Svetoj gori Atoskoj.
Ove crkve nepokretne praznike slave 13 dana kasnije nego što to predvi a gregorijanski kalendar, što zna i đ č
da, na primer, Boži  pada 25. decembra po novom ra unanju vremena, odnosno 7. januara po starom ć č
ra unanju vremena“.č

    (1903 )      МАКЕДОНЦИТЕ СО СУЛТАНОВА НАРЕДБА ГОДИНА МОРАЛЕ ДАСЕ БРИШАТ КАКО НАРОД
    ,        . Султанова наредба за иметоМакедонија преведендокументодОсманов јазикна нашмакедонски
       ( ).        :Наредбата била пишана во името на ТОЈ БОГ Таа во потполност се пренесува какошто гласи

„        ’319  (7  1903).Ова е дешифрирање на високата шифрирана телеграма година април
        .Со висока наредба на неговотовеличество султанот се известува

  ,        Отсега па натаму во претставките и соопштенијата поврзаносо работите на    царските вилаети на
,     ( ) ,      Румелија категоричносе забранува терминот називот Македонија кадешто се споменува како

 .локалноиме
    26 “. (         )Итна достава на вилаетите март Снимката со преводотна македонские превземена одФБ  

     (5  . . .),      ,    ИметоМакедонија гонаведува Херодот век п н е кое постоеломногувреме предтоа и тоа со
 ,           .   своите Македонци коисо генерацииси имале своја македонскадржава со свои кралеви Во Елада

     .   ,    - .  секојградси имал свој владететел Македонијабила држава а Елада само град држави Елада
  -  .    ,   ...  била подМакедонија никогашобратно Следимакедонскинародимало ноникогашеладски Тоа

                 .штоденес на англискијазикза Елада се говориза Грцисо свој грчкинароде најголемфалсификат
-    -     ,    .  Град држава бил и Рим тој создал своја Римска Империја подкоја подпадналаМакедонија Потоа

  ,    .     ,  таа била поделена отфрлувајќигоиметоМакедонија Имало судирво христијанскиотправец а
               последенримскицаркојсакал РимскотоЦарство да биде еднобил Јустинијансо службен латински

-     .        јазик поднегобил и папата Само потоа македонскиотАлександријскиПтоломејов јазиккоине
( . )      .   ,    тн старогрчки покрајхристијанскибил и државен јазик Имало тема Македонија какоиМакедонска

   I .         .  династија со Василиј Македонски ДурииМакедонскаренесанса која се пренела во Италија Тогаш
       ,       .биле пренесенимноштво ракописии книгина коине коибиле преведенина латинскијазикитн

 1054     ,   1071      Во годинаконечносе одвојува христијанството а од годинаРим со исламот заеднички
  .   ,      војуваат против православието Следат крстоноснивојни со коиПравославнотоЦарство било

,   .      ( ).   поделено оплачканои уништено Во РимскотоЦарство имало Римјани Ромејци Ромејцибиле
   19 .       -     Еладците и во век Во неа се употребувал христијанскиот јазиккоине однегосо реформа

   ,      1868 .произлеголеладскиот јазиккатаревуса којЦариградската патријаршија гопризнала година
     ,     = -  =  Конечно се забранилои иметоМакедонија заменето со името на Рим Ром споредРим Рум
. ,        .     Румелија Меѓутоа Македонцитепонатаму си гозадржале своето имеМакедонци И за тоа потполно

       1903        да се запре следела султановата наредба од годинада се забраниисконскотоиме Македонија
 .          , ,   .иМакедонци Ваквото настојување без завршетоктрае се доденес со Ватикан Европа САД иНАТО

     ,   АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕ ПОЗНАВАЛ НИКАКВИ ГЕРМАНИ САКСОНЦИ И ФРИЖАНИ
(04.11.2016)   -   „        Денес читам на ФБ страницитенаслов Саксонцитеи Фрижаните биле дел одвојската на

     “-      .АлександарМакедонскии се нарекувале Македонци ваква глупост е само европскифалсификат
    „The History of the Works of the Learned - Published in the year of 1699“- : Ова било споредделото стои

„   ,    ,  e   Саксонцитеи Фрижаните споредофицијалната светска историографија се дв сроднигермански
      племиња коиво првиотмилениумодНа    :  (   шата Ера гинаселувале Саксонија денешна северна
),  (      ),     Германија Фризленд крајбрежјетона Холандијаи северозападна Германија а подоцнаи островот
.Британија

 ...   ,  1699-  .,         Но Споредоваа книга издадена та г се верувало дека Саксонцитеи Фрижаните дошле од
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  ,         .Индија во Европа и всушност претставувале дел одвојската на АлександарМакедонски  
      ,         Авторотвели дека Тие се нарекувале Македонци предда се населат меѓу германскитеплемиња во

.Европа  
      „ “  „ “,   -   o-Авторотисто така гоповрзува називот Фрижани со Фриги или Бриги еднооддревн

e “.македонскит племиња  
      ,        АлександарМакедонскине познавал никаквиси Германи Саксонции Фрижаникоиби живееле во

. ,     .        , Европа Напротив во Европа имало само Келти И затоа во употреба не биле поимите Германи
  .           Саксонции Фрижани Во книгата за АлександарМакедонскина Квинт КуртијРуф недостасувале

  .    „        1648  првите две книги Па следикако прво издание со суплементите на Френсхајмизлегува година
          1670 ...“.       во Страсбурга уште еднотакво издание се печати во година Бидејќипрвите две книгиодна

  ,      .       .  Руф биле изгубени тој Келтите гизаменува со Германи Тој какоГерманец си гивнел Германите Тој
     ,          .бил фалсификаторза Германите кај Руф а во другата книгабило исто со Саксонцитеи Фрижаните

,    ,      : „     Напротив состојбата била сосема обратна што се гледа кај самиот автор Авторотисто така го
  „ “  „ “,   -   o- e “.поврзува називот Фрижани со Фриги или Бриги еднооддревн македонскит племиња  

   ?   ,       ,   - Зошто било вака Говедотона Келтите што останало се доденес во Европа било само балканско
,        ,   ,  бригиско со краткироговикоисе надносуваат над главата денес познатофризиско најмасовна раса

 .           .  ,   во Европа Па и сите другираси говеда во Европа се само балкански Не случајно симболот на
     ,    ....Викинзите биле роговите на бригискотоговедо денес носениодДанците  

            19 ,     Бидејќиевропскотоговедосо долгироговиостанало диво се дои во век а белците низ трите
       -    ,  = , стари континентисе селеле само со волскиколи воловите биле штроенибикови а Бикот Зевс

100%    -  .       .Европа била со балканско малоазискипотекло Секој којинакупишие најголемлажго

   -   ВИЗАНТИЈА НИКОГАШ НЕ ПОСТОЕЛА ИМАЛОМАКЕДОНСКИ ПОЛУОСТРОВ
    ,     .    Постоело само ИсточноРимскоЦарство но никогашбило каква Византија Бидејќиимало судирмеѓу

       ( ),    (16 )  цариградскитецареви и римските коибиле Франки Германци германскиотавтор Волф век го
  -  :внел поимотВизантија еве напис

„Ta njihova izmišljena Vizantija se za 1000 i kusur godina postojanja zvala Rimsko carstvo, Basileia 
Rhomaion, Rhomanía, Imperium Romanum, Romania, ili Rum na arapskom. Rimsko carstvo je imalo 
dvojezi ni naziv latinski i gr ki i nijedan nije bio „Vizantija“.č č
Dve najpoznatije izmišljene zemlje su Nedo ija, iz bajke o Petru Panu i Vizantija, iz bajke o lažiranoj đ
balkanskoj istoriji. Država pod imenom Vizantija nikada nije postojala! Kada naša deca u e o tome u školi, toč
je isto kao kada bi u ili o Nedo iji.č đ
U dokumentima Vaseljenskih i Pomesnih sabora Hriš anske Crkve ne postoji re  Vizantija. Tako e nema ni ć č đ
Konstatinopolja ni Vizantiona ni Vizantinaca. U mesecoslovima Hriš anske Pravoslavne Crkve ne postoji ć
nijedan vizantijski svetitelj.
Od 1054. pa sve do 1557. godine, Rim je pokušavao da preuzme kulturno nasle e isto nog dela Rimskog đ č
carstva, odnosno Novog Rima. Me utim, svi ti napori Rima bili su bezuspešni. Tada se javila genijalna đ
zamisao. Izmisli e novo ime isto nom delu Rimskog carstva i nazva e ga Vizantija.ć č ć
Termin Vizantija ili Bizant izmislio je nema ki “istori ar“ Heronim Volf 1557. godine, pri u je raširio Monteskječ č č
i vatikanski agenti koji su hteli da slavu Rima prisvoje isklju ivo za sebe“.č

     (1808)-         Сличнонаправил и германецотЦојне тој говнел поимотБалканскии одМакедонски
   ,        .  Полуостров дошлодоБалкански какошто било со Пиринејскии АпенинскиПолуостров Бидејќи

        ,      планината Балкан не се протегала низ цел МакедонскиотПолуостров имало предлозии за Илирски
.      ( , 11-12 ). ,    Полуостров Па одИлирикпотекнале Русите Нестор век Меѓутоа Германците во се
,    (  , )   ...победувале а ниеМакедонците споредЦојне Балканци само сме губитници

       ПАПИТЕ СО СВОЈОТ ВАТИКАН ОСТАНАЛЕ ЛАЖГОВЦИ СО МИЛЕНИУМИ
 ,   ,  , , 1992,  . 78, : „    ГеоргиОстрогорски Историјана Византија Наша книга Скопје на стр пиши Над тој хаос

    :  .   , ,      се дигнала една нова сила Римската црква Благодарејќии нејзе Рим којстанал терен за варварски
,      .       пресметки повторнодобил значење на светскицентар Во времето когаХуните ја пустошеле

,     ,      ,   I Италија а Вандалите гоограбувале Рим во текотна најдлабокотополитичкоопаѓање папата Лав
(440-461)    силно гоистакнал приматот   .       V , на Римската црква Во догматските споровиво текотна век

           ,    во коидоаѓале доизраз борбата околу власта на одделните црковнисредишта Рим одигралмошне
 “.значајна улога

 V           .      750 Во век се говориза примат на Римската црква која била ништожна Таа таква останала и во
                 годинакогадругпапа си прогласил свој примат во името на КонстантинВелики којсо векови бил

.     .мртов Таква била историјата на Ватикан
      750     -  .  Токму со приматот со фалсификатотод годинадоденес се доистребува ло православието Ова

       ,       продолжилои со Полјакотпапа злогласникврз православието чија слика на масата стои кој
     .цариградскиотпатријархсо свој масонскипрстен  

     15     ,       Цариградсо својата патријаршија во век биле унијатиподВатикан порадишто Русите негоне го
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.        -    бранеле Ватикан извршил преврат во Русија со Октомвриската револуција тогашВатиканне успеал
    . -   -         да гоубие рускиотпатријарх Ватиканско масонскиНАТО сака ло да ја уништиРусија какошто го

         90%   (   уништијаправославниотнародна Балканот во полза на Албанците ГегиАзијати Черкезии
)    .      - Татари браќа на Хазарите Евреи Евреите со глобализацијата Европа ја исламнизирале

           ( , христијанскиостанале уште само државите на Варшавскиотпаки СФР Југославија Македонци Срби
 ).              иЦрногорци Тешкона православниотнарододЦрниотПапа и темните монголскиХазари со своите

  -  -          балканскибраќа кавказко црноморскиАлбанци Арнаути коигиобединил само во СФРЈ католикоти
 .масонотТито

Goce Adzievski Site go slavevme 1 vi Maj kako Den na trudot, a vsušnost e poslava na Sveti Josip po Katoli ki .č

Zlatko Kuzmanoski 1       (   -     "  " Мај имаше и некое поспецифичнизначење освен паганското мислам дека тогашбеше робиндеј
 ).           ...во Англија Мислам дека беше поврзанои со некојпразникна тајните друштва

Zlatko Kuzmanoski  1  (  ) Adam Vajshaupt       На Мај неговиотроденден во Инголштадтгооформил тајнотодруштво
" ".    1776 .   ,   30   1     "  ". Илуминати Тоа било во година Многупредтоа ноќта помеѓу април и Мај е славена како Валпургијсканоќ

          .    ( )      А оддревните се славел првимај какопразникна пролетта На тој ден ноќта сите излегувале маскираниво околните
     .         .      шумида ја прослават новата година Таму се впуштале во слободниодносисекој со секого Кога после девет месециќе

         " "...се појавеле плодовите на тој празникнив гинарекувале Робинсон

     ЦИЈАНИДОТ ВО БОРБА ПРОТИВ МЕТАСТАЗНИ КЛЕТКИ
 4  (02.11.1972)         - Јас години работев каконаучен соработникво Баварскиот завод за сточарство

/ -   04.111976         Груб Минхен Германија и годинадокторирав исхранана животните во Универзитетот за
  - .земјоделскинаукиВиена Австрија  

          ,  ... За докторирањепоисхрана беше неопходнода се посветам на биохемија физиолошка биохемија
       „    “ (1998),  Ова беше поводво мојата прва книга Средоземјетопрадомовинана Европјаните кое

  ,  доживеа триизданија во поста        ,     нокотна животои развитокотна човековиотрод да пишами за
-        ,   .  цијанидот тој е заедничкиотров на клетките на човекот животните и растенијата Неговото
   - ,    ,      делување е врз цитохромот ц основен чинител во дишењето процес којсе одвива во

  .митохондриитена клетките  
       ,      Бидејќицијанидотделува во дишењето на сите клетки а метастазните клеткипобаруваат повеќе

,             кислород со мали количинина цијанидвнесени во организмотметастазните клеткинедишејќисе
.      -      7 -   уништуваат Во првите моинаписина ФБ страницитеимав препоракапо бадеми горчливиотнаш

     .     „   17,   стар бадем содржеше доволноколичинацијанид Денес прочитав да се зема витаминВ које
            ,      цијанидили е заснован на цијанидво количининедоволнода гоубие човекот а тојмногуполесно ги

       .       100 убива болесните клеткизафатени со карциномво организмот Тој витаминда се зема нпр
...“.дена

      -  ,         За бадемите и цијанидотпишев во ФБ страниците што беше во врска со исхраната на Македонците
 ,        ,      , во Пакистан какои труењето на НапалеонБонапарта со арсен а дента јадел една порцијабадеми и

  .         ,      умрел одарсенцијанид Какошто тој бил отруен со арсен преку виното истото се случило и со
 -        ...АлександарМакедонски арсенот бил познат и за време на Архелај

         ...Ова е само мој повторендоприносконболните одрак

Risto Ivanovski     - , :  -     ,  ,  Бидејќисе јавија неколкуФб пријатели дополнувам На Фб страниците се јави иШешељ којпиши како
      .    .              тој се излекол одракна ц џигероти дебелотоцрево Во прилогда се наведии маслото одкајсииодкајМакедонцитево

    .    -   .Пакистрани масло одконоп Важна е здравата храна никакогенетскимутирана

     ,     БИДЕЈЌИ БИТОЛЧАНИ БИЛЕ ТРУЕНИ СО ЦИЈАНИД МАКЕДОНЦИТЕ ПОД ЕЛАДСКА ОКУПАЦИЈА
  ,     , БОМБАРДИРАНИ СО НАПАЛМБОМБИ СРБИЈА БОМБАРДИРАНА СО ОСИРОМАШЕН УРАНИУМ

  2001     ,     МАКЕДОНИЈА ВО ГОДИНА ДОЖИВЕА АГРЕСИЈА ОДНАТО КОЈА САКА РУСИЈА ПОТПОЛНО
  ,         ДА ЈА УНИШТИ ДРЖАВИТЕ СОЗДАВАЧИ НА НАТО ОСТАНАЛЕ ПОТПОЛНО КРИМИНОГЕНИ И

    АРАМИСКИ ЗА НА МЕЃУНАРОДЕН СУД
      .         Австриска Бугарија учествуваше во поделбата на Македонија Таа не беше задоволна што за себе го

       ,   „     приграбиПиринскиотдел на Македонија со македонскитеМакедонци однеа во еден ден врз Битола
 3.000       200 “.  „      паднале гранатисо отровен гас и убиле луѓе Следи од конзулскиБитола станала град

,        .    страдалник најбомбардираниоти најоштетен градво Европа поВерден Првата светска војна градот
   80.000 ,     1918 .   18.000 .     ја дочекал со жители а по завршувањето во г имал едвај жители По тој поводќе

   ‘ -  ’ “.    ? „...    биде отворена изложба Битола градстрадалник Каков бил отровот гранатите коисодржеле
 “...„  200   ,     “...„  отровен гас тие душипотоа починале им се распаѓале белите дробови гранатите содржеле

 “.цијановодороднакиселина  
       .      Вакво зло македонските Битолчанидоживеале одавстриските Бугари Па Австрија ја создала и
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             Шкиптарија со монголскишкиптарскијазиксо когосе монголизираат Белците во Шкиптаријаод својот
.         ...тн словенскироддело на Австрија и Италија со Ватикан

         .   Русите ја ослободиле циганскаЕлада со својот индискимузичкиинструмент Рускиот дипломат
,    ( . ),  ,        Каподистрија претседател на Елада тн Грција бил убиен и донесен за крал баварскипринцОтон

   ,   ,      .   со своето баварскознаме доденес еладско а Баварија останала сосед на Австрија Австриецбил
,     ...Хитлер којбил водач на Германците

               На Елада со Балканските војнии беше приклучен Егејскиотдел на Македонија со своите македонски
...         ...       Македонци Тие во неа се бореа за свои националниправа Во времето когаеладските Циганикои

    ,      ,     се циганчеа со индискиотбузуки и немале точациза свои потреби Британија со братската САД
     .      македонскитеМакедонцигибомбардирале со напалмбомби ТогашМакедонцитеим служеле за
           испробување на таквите бомбикакораскинуваат тела на обесправените православниМакедонциист

    -         народсо православниотбратскиРуси овој експериментбеше вторна редпосле австријскиот
    ...цијанидкојгоспречува дишењето
, , ...      .   - Ватикан САД Германија имале трет експеримент за доистребитн словенскоправославно ткиви

,              -   Србите и тоа со бомби со осиромашенураниумкојсе распаѓа за повеќе илјадигодини дотогашќе
       ...има штети на озрачените и нивните следнигенерации

     ?           Па дали ова било случајно Двете атомскибомби во Јапонија биле само врз православни Јапонци
   .    -     90%   - припадницина Руската црква Круготне се затвора во негобиле Албанците Геги со кавказко
  -  ,        црноморскопотеклоАлбанци Арнаути убијци уништувачи на се православно и продавачи на
 ,     .православниоргани на се носителиНАТО бандитите

        , , ...     2001   За да се си ја остварат својата цел Ватикан САД Германија со својата НАТО во годинаврз
.   -    ,    ,   Р Македонија одНАТО вско Косово извршија агресија албанските бандитигинаоружуваа а на

       .         Македонцитене им дозволија само својата македонска Р Македонијада си ја одбранат одУЧК која
            ,   на православните учка им се качи само да ја доисцицанашата православна крв браќата на

 -           . американските каубојци тие си гопоставиле за претседател Борис Трајковскислужбеникна САД Тој
                какода годели својот имот се што барале американските бандитисе прифатил оставајќигина

       .      цедилоМакедонците во Шкиптаријабез никаквинационалниправа Народотза неговите злодела не
            -        успеа негода му судии досудиза предавство тукуНАТО си има л своја постапка какода гиотстрани

   ...лицата со еднократна употреба
, , ...         (  ),    Ватикан САД Германија се борат да ја присвојат и отуѓатУкраина Киевска Русија пошто ќе

  -         .  ,    следии Русија тие одлучиле да се доистребисе што е тн словенскоправославно нивните земјида
 ,   .            гиразрушат се нивнооплачкат Па тие останале криминогении арамискикоисе спремниза на

     - ...меѓународенсуд за своите повеќевековнизлостори проклетници

         ЈУСТИНИЈАНОВОТО РИМСКО ПРАВО БИЛО САМО БАЛКАНСКО НО НЕ И ИТАЛИЈАНСКО
 ,   ,  , , 1992,  . 93, : „ , ГеоргиОстрогорски Историјана Византија Наша книга Скопје на стр пиши Всушност

…  ,         ,    Јустинијан Се разбира не тој туку Велизар гиводел големните освојувачкивојни не тој туку
      …“.Трибонијанја извршил кодификацијата на римскоправо  

. 102: „          Стр Карактеристиченбелегна Јустинијановото законодавство е истакнувањето на царскиот
.       апсолутизам Со правнотообразложение на монархиската власт Јустинијан  Corpus iuris civilis овиот

              .  силно влијаел врз развојотна политичкитеидеине само во Византија туку и на Запад Римското
          . , ,    право во сите времиња било темел на правниотживот на Византија Запад напротив се запознал со

    XII …“.римскотоправо дуриво век
        ,     240 . . . .  Па римскијазикбил латинскиотна ГреикотЛив Андроник чиј бил латинскиод г п н е Меѓутоа

      VI ,     XII .Јустинијановотоправо на Балканот бил од век а за Запад дури век

    -   АЛБАНЦИТЕ СЕ САМО ДВОКОНТИНТАЛЕН АЗИСКО ЕВРОПСКИ ИСЛАМСКИ БУЛУК
    ( ).         ,  Албанија била на Кавказ Страбо Албанците какопешадијцисе бореле од страната на Дареј а

  .   -  .   противАлександарМакедонски Белците биле пешадинци Монголите коњаници Монголите на
    .     .Кавказ стигаат во новата ера Тие го јавале монголскиоткоњ  

       ,          Ген на монголскикоњсе среќава во Косово каде била внесен и монголскигени на долгопашноста во
      .       .   нашата раса праменкаовца со кратка опашка Па и затоа косовскиотсој е долгоопашен Од Кавказ

   , -   ,       ,  било донесенобелото кече ДНК блискост на Кавказ повисокудел на монголската крвна групаВ а
    , , ...со тоа и мешата АВ традиции обичаи
 19             (   Во век меѓуШарПланина и Врање биле колонизираниоколу еденмилионАзијати Татарии

),    ,         (  Черкези коимногусе множат а на ОтоманскотоЦарство им служеле какоакинџии монголскилесни
 )-     ....      .   коњичкиодреди тие се предсебе масакрирале За нашисваќања тие биле дивјаци Овие биле

.Гегите  
      .  = .    Гегите биле колонизираниво северна само тн словенска Арбанија Шкиптарија Бидејќитие биле
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  ,        .   само монголскикоњаници шарпланинскиотсој на праменката останал со кратка опашка Гегите за
    .        ,    јужнитеШкиптариостанале само дивјаци На овие дивјациим е потебен само камшик со којтие

   .можат да се раководат  
   ,       -      Нивни водач е оџата а какооџисе водачите на партиите сите нивнидејствија почнуваат од

-     ,     ...џамиите тие убиват и масаркриратправославни палат и рушат православницркви
   (90%)   (10%)          Вон Шкиптарија Гегите иШкиптари гиобединал само масоноти католикотТито само во

.           ,    СФРЈ Обединувањето било само со малцинскиотшкиптарскијазиксо монголскизборови со когосе
    .  .домонголизираат Белците во само тн словенскаШкиптарија

      18           На новиотшкиптарскијазикнепознат во век во Шкуптарија за првпат е отворенашкола само во
1924 ,                година дело на Италија со Ватикани Австрија со Виена која била водач на католицизмотдо
1918 -  1912    .        година до годинанемалошкиптарскадржава Па таа со своите непознатиШкиптарисе

     .варела и доварувала само во Виена
       ,  ...      ,   Со тоа штоШкиптарите не стапувале во бракови не општеле и не се разбирале со Гегите тие биле
     .   .  (1924),  ( )  два различнинародисо далечно потекло Следи споредГ Вајганд Тоските Шкиптарите биле

  .        ,  поинтелигентиод Гегите БидејќиГегите каконародбиле понеинтелигентиодТоските авторот
    -   .разликува генетскидва различнинароди Белци иМонголи  

         ,  ,  Бидејќисамо исламот гиздружилТоските со понеинтелигентнитедиви Геги се потврдува Тоските
          .    ? 100%  никогашне биле и не можеле да бидат било каков народ Што биле Тоските одродени

.  !      ,      .   тн Словени Па само одродениотнема народнодостонство тој со секојќе се здружи Ова било
,     .   ( , , ...),  , повод Албанцида постанат и тн словенскимуслимани Македонци Срби Босанци дуриТурци

      (       -   ) .  ама иЦиганисамо за пари Циганотбил мудар а не какодругите барем нешто заработил итн Ова е
   -       ,    во спротивностна Македонците тие какодостоинствен народсекогогопризнаваат никогоне го

       .принудуваат и затоа никогои не гопоткупуваат
       .        .Здружувањето било само за да се биде посилен Посилниоте само силен арамија на се православно

 ,    1913       ,   Не случајно албанскиотимотдо годинаостанал оплачкани украденправославен имот и од
  1913       .Србија од годинасе добива доказ за сопственост итн

   ,             Со тоа што Ватикан Европа и САД со својата воена профитна организацијаНАТО доденес се
 ,        -  македонскоуништуваат а се подржуваат само Албанците какодвоконтинентален азиско европски

,      .булук излишное понатаму да се говори  
       ,    ,  За Албанците било одличношто тие биле муслимани подржуваниоднаведените бандити а

...         -    Македонците какоправославни со своите браќа Руси мораат да исчезнат наведените бандитиод
19        . ,   300,    350 -  век се борат да не се обединат тн Словени спореднекои а за други милиони најброен

    ( - 1815, - 1907...).народсо Хомеров јазик Пасоф Чулкас

Risto Ivanovski  (09.11.2016)  -   : „         Денес на ФБ страницаите беше објавено Еди Рама признадека Трампе опасност за
     ,            .нивните интересии односисо САД тврдејќидека неговата држава можное да ја изгубинаклонетоста на Вашингтон

           ,        Тие се во потполнапаникапо победата на републиканскиоткандидатДоналдТрамп бидејќиоднегоне можат да ја
           ,     .очекуваат поддршката за државата и власта какошто тоа бвеше до сега се коментира во дипломатските кругови

     ,   ,            Заедно со своите менториодТирана Албанците одКосово гифрлија сите картина кампањата на Хилари Клинтони не
     .гиштедеа парите за нејзината кампања

-           ,          Албанцитеимаа какообврска да донираат за кампањата на Хилари која е нивен сојузникуште одвремето когаБил
           ,   ,   Клинтонбеше Претседател на САД и во кое време беше бомбардирана Југославија беше бегалска криза застана зад

  .        ,      ,  терористите одКосово Дека Албанците се плашат одпобедата на Трамп потврдии албанскиотпремиерЕди Рама кој
      ,       -  .изјави дека ТрампкакоПретседател на САД ќе биде опасност за Албанија и албанско американските односи

   ,,      ,            Тој изјави дека Трампе срамота за нашата цивилизација закана за местотона Американа светската сцена и може да
   -    “.предизвикаопасноантиалбанскорасположение изјави премиеротна Албанија

Risto Ivanovski  2: „Premijer Albanije Edi Rama estitao je u sredu Donaldu Trampu pobedu na ameri kim izborima za Број č č
predsednika, ali i izrazio žaljenje što veliki „prijatelj Kosova i Albanije Hilari Klinton nije uspela“.

Albanci u Tirani i na Kosovu su plašeni zbog prethodnih izjava Donalda Trampa da je Kosovo kvazi država i da je leglo narko-
mafije. Oni su tako e uplašeni da bi Tramp mogao da vrati Kosovo Srbiji.đ

Poznato je da su Albanci bili veliki finansijeri kampanje Hilari Klinton i da su otovreno pružali podršku kandidatu demokratske 
stranke.

Rama je na Fejsbuku objavio da e odnosi dve zemlje nastaviti da ja aju u interesu zajedni kih vrednosti, ali i dodao da „veliki ć č č
prijatelj Albanije i Kosova, Hilari Klinton nije uspela“.

„Ameri ki narod je danas napravio svoj izbor. Veliki prijatelj Albanije, Kosova i svih Albanaca Hilari Klinton nije uspela da postane č
prva predsednica u istoriji SAD“, napisao je Rama.

Rama je dodao i da je uveren da e strateški odnosi Albanije i SAD nastaviti da ja aju, dodaju i da je Albanija odli an prijatelj i ć č ć č
saveznik naroda i ameri kih vlasti“.č
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 -   ФЕРИД МУХИЌ ДУШЕВНА РАСТРОЕНА ЛИЧНОСТ
   „    ,      “,   Секојонојкој најавува исламизација на Европа и пролевање крв за Република Српска е душевно

 .     ?  !     ,     растроена личност Па које тој ФеридМухиќ Тој не знае дека Србите Хрватите и Босанците се
   .      ( - 1815, - 1907...)   .еден те ист тн словенскинародсо Хомеров јазик Пасоф Чулкас само верскиподелен

     ,       ( 1824),       Па тој треба да се обедини процес којгозапочнал Јан Колар а не тојмеѓусебнода се
.      доистребува ДуриФеридМухиќзаговара пролевање крв,      какодосегада немало доволнопролевање

  .  ,       ,    крвмеѓу тн словенскиПравославни КатолицииМуслиманисамо какотри верски ноне етнички
.     .     95    FB- народи За обединувањето на сите тн словенскинародисум посветил книгии мноштво написи

   .    ,    -    објавени во две книги Каква личност бил академикот еве што беше објавено гопренесувам во
:потполност

     :      РАДИКАЛЕН ИСЛАМИСТ И ПРОПАГАТОР НА ГЕНОЦИД ФеридМухиќнајавува исламизацијана
,      !Европа и пролевање крв за Република Српска

November 9, 2016
,  ,      ,  Кандидатот независниотексперт организаторна нелегалниборбисо кучиња радикалниотисламист

      ,        и подбуцнувач на меѓуетничкиконфликтиФеридМухиќ смета дека не постоидругјазикосвен
,       ,       Босанскиот односносите другисе дијалектина истиот и дека Република Српска е најгеноцидното

         ,      парче земја кое некогашпостоело и треба да се укине заборавајќина признаниетона неговите
            сонароднициодБиХ дека токмуИзетбеговиќзаедносо Клинтонорганизирале геноцидврз

      Сребреницаза да се оправда нивната интервенција
    ,    :       ФеридМухиќза српскиот јазик Србите и Српската Република Сите во Босна мораат да прифатат

  ,        ,      . дека се Босанци и тоа е така и тука нема разговор бидејќисите зборуваат на босански јазик
            ,   Српскиоти хрватскиот јазиксе само источна и западна варијанта на босанскиот јазик које

    200     .стандардизирансо правописоколу годинипредречникотна Вук
        ,       По поводсрпскотооспорување и нападотна босанскиот јазик тој вели дека Бошњаците мораат да

    :   ,  ,  ,     .покажуваат гнев а не бес гневот е моќ отвара очи исправа неправда ја враќа свеста и самопочитта
  ,        ,   ,     Треба какоАнгличаните кога гинападнаХитлер да се пролее крв поти солзи нода се одбрани
   .             својата и наша Босна Република Српска е најкрвавотопарче земја на планетата и уште има во
   ,     .        своето име одредницаРепублика тоа е чист државен атрибут Тоа треба да се укине така што

         .постојанотреба да се вика дека тоа е геноциднакреација
 ,           Ваквите радикални исламистичкиставови ФеридМухиќгидополнува и дообјаснува во неговото

  „    “,            последнодело Исламската иднинана Европа во која тврдидека Европа на крајот ќе мора да се
        .соочи со неминовната исламизацијаи да гоприфати поразот

,             .Реторика чија најголема сличностможе да се најде токму во пропаганднитепоракина ИСИС
,       ,       Сепак останува прашањето дали за ова Заев знае и дали свесно застанува позадиваквите

     .радикалниставови и гледишта на Мухиќ

Risto Ivanovski FB-     INFOMAX MK.написот е објавен во

Mihailo Ljuben Apostolov     ,        Мухиќнее осамен во тоа косовскиотакадемиксо санџачкопотеклоАлија Џоговиќзастапуваше
             .          исти ставови какои мр Рагиб Сијариќи затоа и се разидовне какопријатели Се што е умереноза мене е прифатливо а

   .екстремизмотне водиникаде

Ivanka Ika Petrovska ‘‘...           „    ФеридМухиќгидополнува и дообјаснува во неговотопоследнодело Исламската иднинана
“,                    Европа во која тврдидека Европа на крајот ќе мора да се соочи со неминовната исламизацијаи да гоприфати
..‘‘поразот

       -      /ЦИА ДАНЕ СЕ ЗАНИМАВА И СО ИСТОРИЈА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НЕ БИЛ ИЛИР АЛБАНЕЦ
       :     И АЛБАНЦИТЕ НЕ СЕ ИЛИРИ ЗА ИЛИРИДА ТУКУ ШКИПТАРИТЕ ЕПИРЦИ А ГЕГИТЕ КАВКАЗЦИ

              Една групаМакедонциодБогданциподнеле барање да си основаат свое здружение за Античките
.                 Македонци Еден однив во Фокус ја раскажа маката што тие Македонцине можеле да гозаведат
.        -        здружениет Па државата тоа нимне им годозволувала ние сме биле само Словени дојденциод

  -   џенемите а дворасно двоконтнталските Албанцием    -     .домородцием и Илири кај нас се е можно
        ,    ,     Без никаковповодеденШкиптаркојживее во Битола попотеклоодПреспа чиј внукбил кандидатза

  . ,         ,     претседател на Р Македонија какодокторпоисторија со парче хартија одКосово во Фокус се јави
  ,  ,    ,         со албанската ЦИА која тврдела АлександарВеликибил Илир а не дека тој и неговиоттаткобиле

 .    ,  ,       самоМакедонци Со ваквиотодроденпреспанец дрзокшкиптар сум водел со неделирасправиии
  ,     ,          -   ,  во Битолскивесник за когоимав и наслов тој по крв ми е брат но не подуша крвта била брсјачка а

 ,      (   )   (100%   душата албанска отиАлбанцисе ГегиАзијати Черкезии Татари иШкиптари само одродени
. -      ,     -  ).тн Словени одродениотостанува само изродна човештвото порадишто однив ЦИА шкистрадаме
   ,     .  (16 )-     ,  За да се потврди што биле ШкиптаритепишиМ Барлети век јужноодДримбил Епир а северно

 .    ,  .  (1924),  :    само Илирик СледиШкиптарите со Власите споредГ Вајганд биле браќа тие биле само
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,   .       .    Епирци а ЦрногорцитеИлири Во историјата Србите биле Тракии Илири Дуриспоредкиевскиот
  (11- 12 ),    .      свештеникНестор век Русите потекнале одИлирик Слединародноторускотворештво било

   ,    -       ...поврзаносо реката Дунав но не со Карпатите споредХеродоткај Карпатите биле населениТраки  
   = ,         ,  БидејќиЕпирцибиле Шкиптарите Тоските ЃорѓиКастриот бил само крал на Македонијаи Епир но

   -  .  ,      . ,   не на некаквиЦИА шкиИлири Не случајно ЦИА се борипротив православни тн Словени чеда на
  ,            . јазикотна Хомер а во полза на Албанците со гнасниотшкиптарскијазиксо монголскизборови Доказ

     ,     .  ( ) .дека таквиот јазикбил и монголски Шкиптарите тешкогинаучуваат тн словенски Хомериви родови
    ,      ,     ,   Па коибиле тие Албанци во коиима и монголскитипови чиј бил и АлександарМакедонски за ЦИА

,   = .     (   )  : Албанец само суперИлир Албанец Па за ЦИА Белците Македонцитеи Илирите биле Монголци
  19            ,  Само во век меѓу Врање иШарПланина биле колонизираниоколу еденмилионАзијати воглавно

  ,     ,     =   90%.  Черкези и Татари коиденес се само Геги а Гегите одвкупнитеАлбанци Турцичинат Каква
- ,     90%        пародија дрскост Албанците со мнозинство Геги се залагаат и прогласуваат Илирида а тие

   .      ?           имаат дуримонголскиодлики Па што да се направи Тие да си се вратат на Кавказ и заедносо
      ,        .  Хазарите да си создадат своја држава Хазарија а не овде во Македонијаи поширокоБалканот За

     , ...,           неа ќе финсираат ЦИА Хазарите Ротшилд Сорос а не овде сите тие да ја упропастат само нашата
               .македонскаМакедонска која е само македонскаМакедонијаи затоа таква за навек и ќе си остане

   ,    .   АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ПОЗНАВАЛ АЛБАНИ НИКАКО ШКИПТАРИ И ТОСКИ И НОВ
  ( . )         АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ТН СКЕНДЕРБЕГ ЗА НИВ НЕ ЗНАЕЛ ДУРИ НИТУ ЗА ГЕГИТЕ

  .        Историскипостоела Македонија НејзиниотАлександарМакедонскигипознавал Албаните од
      ,       .  кавказка Албанија коисе бореле против него а од страна Персијанците со кралотДариј Неговата

    .     ,  ,  мајкаОлимпија била одМолосија Александарне познавал никаквиШкиптари ниту Тоски никако
-               Епирци само за време на НеронМолосија била преименувана во Епир и тоа само според

  .          .македонскиоткрал Пир Па следида се говорисамо за МакедонцииМолосци
   ( . )     ,     БидејќиЃорѓиКастриот тн Скендербег се борел какоАлександарМакедонски тој бил наречен Нов

 -     .      . , АлександарМакедонски со ист наслов објавив книга Во книгата се говорисамо тн Скендербег
    .       -    затоашто тој не бил обрежан БидејќиОсмановиот јазикбил персискисо татаро турскизборовиод
   (13 ),     .султанотМехмедКараман век на персискиСкендербил Искендер  

     ,    .     , Ѓорѓигопознавал азискиотпоимАрнаут ама не поимотГега Тој не познавал никаквиШкиптари ниту
.  ,   ,             Тоски ПоимотТоски какои Албанци било дело само на Рим за врската со Италија со Албана и
,   .        ,    Тоски какоиталијанскинаследници Тоа многуубаво се чита кајМаринБарлети којгоупотребува
 .            ,    иметоАлбани Со тоа што доденес во Шкиптаријане се прифатил поимотАлбанци тој немал врска

 . ,        : „       со нив Пак поимотТоскиима некаква основа со името Тусако Рамон му гопредал клучот од
...  ,    ,       тврдината славниотНеополитанер капетанНарсонде Тусако бил применво Кроја каконамесник

 .      1284     “.  ,   на кралот Така за прв пат во годинасе внесува името Тусако Се заклучува немало никакви
,  ,    ...    -    .Албанци нитуШкиптари никакобило каквиТоски што биломногуподоцна со влијаниетона Рим  

    (   )      .     Она што пишат Албанците ГегииШкиптари за нив се е само лага Дека Албанците се само
    :      100%    најголемилажговциеве гидоказите оставштината на семејството на Ѓорѓија била само на наш

-  19      ;      , 100%  јазик до векшкиптарскијазикне бил познат во нивните книгисоборцитена Ѓорѓија наши
,       (    ),      ; луѓе се претставани со бело кавказкокапче кече на наш јазик а Ѓорѓијаносел само наша капа

       .    Scendarigo Georgius Castriotis.   смешен е доказот со печатот на ЃорѓиКастриот На негостои И што
  ?       (    )   прават албаништата Тие негопосмртноси гообрежале кастратиле ноне кастрирале иаково

      .     ...       неговиот гробнемало однегони трага Дурикрајнитедве букви ис одпечатот неуспешноси ги
-     .бришат очигледензлосторна Албанците злосторници  

          ,    Па неговиотпечат бил само на македонскиотАлександрискиПтоломејов јазиккоине на когопишел
     -         нашиотвеликанна великаните ГригорПрличев тој одпрвиотеладскикрал Отондобил награда
 : =  =  .         дефтерОмер дефтер дефтер вторОмер Кораис гореформирал коинеи создал нов јазик

,    1868 .катаревуса службен само од година  
  ,   , = ,      ,    Григорна охридски на битолскиГлигор р л во Скендербегне гинаведува Гегите коисе среќаваат

  -      19        само кајСердарот Гегите биле познати само во век когаживеел и творел Брсјакот Григор
.Прличев  

   (   ),      ,   19 , Гегите какоАзијати Черкезии Татари колонизиранимеѓу Врање иШарПланина само во век
   .              било дело на Османите Ова се образложува со тоа што тие кајОсманите биле познатисамо како

  -       .Татарии Черкези ЧеркескиредОсманите имале во својата војска  
      .   ,  (  [ = = ЦИА за да создаде раздорна тн словенскиправославен Балкан Албанците Геги гега гага

]  )  ,   .          крадење иШкиптарите гизлоупотребува и тоа успешно Следи таа да се бави и со историја со
 ,      / ,     политичкицели прогласувајќигоАлександарМакедонскиза Илир Албанец иакоодАлбанците Геги

 90%-  10%.     ,      се Шкиптари БидејќиГегите се монголскитипови споредЦИА АлександарМакедонскине
         - .само да бил Илир тој какоАлбанецбил и Гега монгол
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    500    ,   ... БИДЕЈЌИ ВО ПОДУНАВЈЕТО ВО ГОДИНА СЕ ГОВОРЕЛ СЛОВЕНСКИ КАКО И ДУБРОВНИК
 490 , .        VI  . .,  ОКОЛУ ГОДИНА ТН СЛОВЕНИ НА БАЛКАНОТ НЕМАЛО СЕ ДОСО ВЕК Н Е СЛОВЕНСКИТЕ

      -       ?!ИНВАЗИИ И ПРЕСЕЛБИТЕ СЕ НАЈГОЛЕМА ИСТОРИСКА ЛАГА ДО КОГА НАС ЌЕ НЕ ЛАЖАТ
     95    -    2 ,    Досега за нас сум објавил книгии мноштвоФБ написиобјавени во книги а последната книга

„   . -    “  „ .  “     ,Потеклотона тн Словени само тези и теории НУБ Св КлиментОхридски не ја внесе во каталогот
     .      -    ...затоашто во неа потеклотона тн Словениостанале само тези и теории само лаги за Македонците  

  :    /        Еве гидоказите нема ниеденматеријалендоказ наодза преселбина некоиживисуштества Словени
  .     ,    = ,  населенина Балканот Авторите пишат за словенски јазик којбил само варварски пелазгиски на

  ,  .  . , „...    ,  когоговореле Македонците Хелените итн СпоредД Оболенски северниотбрегна Дунав од
  ,       500 “,      Белграддо сливот бил населен со Словени уште во година а за Дубровачкихроничарво
        490 .      позадинана просторотна Дубровниквладеел Остривој околу година Па во Подунавјето и на
   .  .Јадранот се говорел тн словенски јазик

,      .   V       Меѓутоа Словените никоји не гипознавал Римјаните до век не познавале никаквиси Склавини
( . )-   VI     .   ,   тн Словени тие во век се појавуваат на Балканот Склавините биле Повеќебожци а Римјаните

 .       ,   I   (  )    само Христијани Па Склавиниимало се дореката Рајна а Отон со Самуил потоа цар и еден брат
(   )   = . -    ( - 1815, - непознат којбил говореле само склавински тн словенски тој бил Хомеров Пасоф Чулкас
1907...).             . , . -Ова говорина Балканотживеел еден те ист народсамо со говорниразлики Пак тн старо

 ( )      -     грчки коине бил само македонскиАлександријскиПтоломејов јазик прв еладски јазиккатаревуса
  ,   1868 .       .бил реформиранкоине прифатен од година На коине творел и Брсјакот ГригорПрличев

    .  ,  ( )   , БидејќиСклавиниимало на тн германскипростори Франкот Германецот Отон говорел склавински
     , , , , ...   а Склавиниимало и во Шпанија Романците Унгарците Австријците Германците Шпанцитеникако
       ,        не смеат да бидатСловени какои ние очигледензаговорна рускиотпансловенизам и германскиот

.        ,    ,пангерманизам Па во Европа народен јазикбил само Хомеров Склавините биле само Повеќебожци
        ,          . а не етничкинародкојживеел на цел Балкан дореката Рајна и западнооднеа со доШпанија Следи
 = = .  ,     . = .  на варварски пелазгиски тн словенски јазик којкакосклавинскибил тн Хомеров тн Платонов

 .     ,      .   говореле Македонците Тие биле господарина Балканот а на негопостоела српскадржава Еве го
   (12.11.2016)     -  ,    доказот којденес ми беше воочен на ФБ страницата споредДубровачкиотхроничар

 -           :Петар Лукарич тој пишиза династија предда се населат мајмунскитенеандеталскиСловени
Boban Nikolić
November 10 at 3:17pm • 
Srpske dinasticko -vladarske porodice Dubrovacki hronicar Petar Lukaric (di Giacomo di Pietro Lucari) u 
svom djelu "Copioso ristretto degli Anali di Ragusa" koji se sluzio najstarijim dubrovackim dokumentima i 
analima ("Annali nostri") pise da su u srpsim zemljama i zaledju Dubrovnika, upravljali ovi srpski velikasi: 
Ostrivoj (Ostrivoi) oko 490.god Svevlad (Svevlad) oko 535.god, Tatilo Svevladovic III 541.god, Selimir 
(Selimir) oko 550.godine Tatilo Svevladovic VI 552-563. god, Selimir I Svevladovic 564-585. god, Vladan I 
Selimirovic sin Svevladovica V 585-620.god, Car Zvonimir I Drvanov ili Drvenarov 632-670.god, Budimir 
zvani Svetopelek poslije 671. godine Kralj Budimir I Zvonimirov Drvanic II 675-680.,god, Svetolik I Budimirov
Drvanic III 680-692.god, Vladislav I Svetolikov Drvanic IV 692-709.god, Tomislav I Vladisavljev ili Svetolikov 
sin Drvanovic V 709-722.god, Sebislav ili Zebislav I Tomislavljev Drvanovic VI 722-749.god, Razbivoj I i 
Vladimir Sebisavljevi Drvenovic VII 749-753.god Vladimir I Sebisavljev Drvanovic VIII 753-773.god, Hranimir
I Vladimirov Drvanovic IX 773-782,god, Tvrdoslav I Hranimirov Drvenovic X 782-787.god Ostrojilo ili Strojilo 
II Vladimirov Drvanovic XI 787-791.god, Tolimir Ostrojilov Drvanovic XII 791-799. god, Predislav I Tolimirov, 
Drvanovic XIII 799-805.god, Krepimir I Predisavljev Drvanovic XIV 805-830.god, Svetozar Krepimirov 
Drvanovic XV 830-835.god, Radoslav Svetozarev Drvanovic XVI 835-850.god, Caslav ili Cestislav I 
Radosavljev Drvenarevic XVII 850-862. god, 860-880. godine - Srbi primaju hrišcanstvo Petrislav I 
Radosavljev Drvanovic XVIII 864-879.god, Pavlimir ili Bela I Petrisavljev Drvanovic XIX 879-910.god Belina 
ili Pavlimirova zena Drvenarevic 910-930.god, Tresimir I Belin ili Pavlimirov sin Drvanovic XXI 930-960.god, 
Prelimir I Tresimirov Drvanovic XXII 960-982.god, Hvalimir I Prelimirov Drvanovic XXIII 982-986.god Leget I 
Kresimirov Drvanovic XXIV 986-989.god, Silvester I Beloslavljev Drvanovic XXV 989-993 Tugomir 
Silvesterov Drvanovic XXVI 993-997,god, Hvalimir II Tugomirov Drvanovic XXVII 997-1003.god, Petrislav II 
Hvalimirov XXVIII 1003-1010.god, Vladimir Sveti II Petrislavljev Drvenarevic XXIX 1010-1015.god, Dragomir
I Hvalimirov Drvanovic XXX 1015-1019 Dobroslav ili Vojislav I Dragomirov Drvanovic XXXI 1036-10551054. 
godine - Hrišcanska crkva podeljena je na Istocnu (pravoslavnu) i Zapadnu (rimokatolicku) Neda I i najstariji 
joj sin Gojislav Vojislavljev Drvanovic XXXII 1055-1057 Mihajil I Vojislavljev Drvanovic XXXIII 1057-1073 
Radoslav II Vojisavljev Drvanovic XXXIV 1073-1089 Bodin I Mihajlov Drvanovic XXXV 1089-1100 Dobroslav
II Branisavljev Drvanovic XXXVI 1100 1102 Vladimir III Mihajlov Drvanovic XXXVII 1102-1114 Djuradj I 
Bodinov Drvanovic 1114-1117 Grubes I Branisavljev Drvanovic XXXIX 1117-1124 Djuradj Bodinov 
Drvanovic XC 1124-1143 Grdinja ili Gradinja I Branisavljev DrvanovicXCI 1143-1154 Radoslav III Gradinjin 
Drvanovic XCII 1154-1160 1166. godine - Pocetak vladavine Stefana Nemanje.

: „Istori ari koji pišu o ovoj dinastiji kažu da je došla sa severa od Lužica da je u oslabljeni Дополна č
Rimskom carstvu pomogla svojoj bra i na Balkanu da zva e Rimski jaram. ć ć Prestonice su bile na Prehvali ili 
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Prevalcu na Šar planini kod Gostivara i u Skadru. Naša ima na Prevalcu iznad Prizrena na Šar planini mesto
Kraljev dvor u ataru Gornjeg sela u Sreda koj župi“.č

    .   ,      БИДЕЈЌИ ЕВРЕИТЕ ГО ИМАЛЕ ТН СЛОВЕНСКИ БОГ ПЕРУН СО НИВ КАКО СО МАЈМУНСКИТЕ
   -        СЛОВЕНИ ЌЕ СЕ ЗАВРШИ И ХАЗАРСКАТА ИСЛАМИЗАЦИЈА СО ВЕЛИКА АЛБАНИЈА НА МОНГОЛИ

   .       ,    Еврејството било само еднобожество Во Библијата постоимногустара еврејска историја дурии со
,         ,     , потопот а тојдословнобил само препишанодГилгамешовиот еп одкогобиле пронајдениплочките

   ,    .        , со што се потврди потопотбил само украден Украденисе сите личностии дејствија во Библијата со
   ,  100%    ,    ,   нови имиња и дотерувања кои биле одМесопатамските списи а спореднекоиавтори се бара

   .             ?и врска со Египет Па дали овој библискиарамилукможе на наједноставен начинда се докаже
 ,         .    Библијата учи персискиоткрал Кир гиосободилЕвреите одВавилонскозаробеништво Ова е само

,            .   :    лага со која се овозможилобез обѕирнода се краде се и сешто Еве годоказот Најстариизвориза
    6/5  . . .   6/5    5 ,   :  Библијата биле само од век п н е Бидејќиво век е и век состојбата се менува еднобожната

           ,   еврејска историја започнувала само со Вавилонскиоткрал Набонидкојбил само еретик порадишто
      ,        (539).  Вавилонскиотповеќебоженнародсе борел против него а од страна на персискиоткрал Кир И

    .      ,       затоа еврејствотобило само потоа Со тоа штоНабонидбил еднобожец тој не можел да има свои
 .      -    .  , заробенициЕвреи Следи Кир не ослободилникаквиЕвреи Евреи никогашпи немало Или инаку

   444 . . . .         ( ).    кажаносамо од г п н е когаво Ерусалим се читала поМојсеј историјата Ездра Па таа година
  5  . . . ,        539 . . . .,    била во век п н е Значи ништонемало билошто за еврејството пред г п н е а за историјата по

       444 . . . .       - Мојсеј почналода се чита само од г п н е И АлександарМакедонскине познавал никаквиЕвреи
            .тој иаковладеел дореката Дунав не гипознавал нитумајмунскитенеандерталскиСловени
            .     Од изворите се чита дека Библијата била пишана само на сиријскиарамејски јазик Со тоа што тој

       ,   .    арамејски јазикне бил еврејскитуку само сиријски само еврејскиарамилук Бидејќинемало никаков
 ,     ,    .     .  еврејски јазик еврејскинародникогаши немало а и денес нема Па подСирија била Палестина И

 ,                се пиши Евреите коибиле преселенипрекуАфрика во Шпанијаи Португалија имале ист јазиккакои
  .        ,    нивните соседиФениките Па Палестинските Евреи имале ист јазиксо Феникијците коибиле само
    .   ( ...),      = Пелазгисамо со нашитн Олимпискибогови Зевс најглавенПосејдонкојбил само Патодавател

 ,   Patifik=  = ,    =   патодавател споредисо пат тивик тивок со Вавилонска Кула Небокатница небо катница
    = = ...,    +  = =  ,со својот и наш зигурет сигурет осигурет какои Семирамида в Свемирамида свемирамида

     = = . = . .   , јазикотво Палестина бил само варварски пелазгиски тн Хомеров тн словенски Не само тоа дури
    ,        .  коњотво Феникија бил балкански неговата глава била поставена на врвот на бродовите Следи само

 = , = .       ,   : балканскиотПастув Посејдон Бикот Зевс Какошто ние сме биле мајмунскиСловени а и Евреите
   ( ) : „  ,       Ангелија СтанчиќСпаиќ Спасиќева пиши Приказната вели какоИлија присоздавање на човекот

: ‘      ’. ,         , рекол Нека биде какоеден однас Значи дека тоа прво верување било верување во многуБогови
    , ,  “.        .одкоиИлија бил прв перви значи Первун Па и Евреите каконас биле неандерталскиСловеништа

   ,       .     Бидејќинемало еврејскинарод немало преселби на било каков еврејскинарод Па следи се ширело
,    -        еднобожеството со потеклоодЕгипет Историскипрв монотеист бил египетскиотфараонАменхотеп

IV (1389- 1358. .  . .),        (        г предн е којсвоето име гопроменал во Ехнатон онојкојму е угоденна богот
)...    ,             Атон Тој историскибил докажан какои Хирам ноникакобило која еврејска личност какошто бил
.      .  ... ...     = Мојси Тоа било донесенои во Македонија Во Стоби не дошле Евреи туку еврејството

  .         ,  еднобожествотона Ехнатон БидејќиЕвреите со својата Библија со присвоенитуѓитрадиции не
 ...  ,      .        плаќале данок во Цариград па тие оттаму биле и избркани Со тоа штоЦариградбил главен град

 ,       -   ,   ,       на Православните со нив би моралода се заврши окоза око заб за заб а не какошто било кај
  ,   , = .  ,      Кришна во Индија Хорус во Египет склавинскиот тн словенскиХора којбил Исус со обединителот

,       .       Александар СтоицизмотодЕгипет без робовииМитра Еврејството се раширилона Кавказ кај
.    .    - .Хазарите И Русите станале Евреи Мајка му на Владимир еврејка

        ?     ,    Па на кој јазикговореле Евреите низ Европа Палестинските Евреи со шпанскијазик а Хазарите со
.      100% .     100% . - јидиш Токму тој јидишјазикод тн словенскипросторине бил тн словенски мнозинството

  . ,  .   .зборовибиле тн словенски со тн словенска синтакса итн
           .  Хазарските Ротшилдии палестинските Рокфелерови се носители на злото во целиотСвет Бидејќи

      ,        .     овие изродине си гознаат потеклото и со нив ќе мора да се заврши Со нивнотоконтролирање од
    ,           , нив да нема повеќе злостори ќе се спаси целиотСвет и Балканот со исламаската Велика Албанија

 90%      -  - 100%   .со ГегиМонголисо потеклоодкавказко црноморскитепростори БРАЌА НА ХАЗАРИТЕ

,       ЕВРЕЈСТВОТО РУСКИОТ ПАНСЛОВЕНИЗАМ И ГЕРМАНСКИОТ ПАНГЕРМАНИЗАМ СЕ НАЈГОЛЕМО
      300-350-   = .ЗЛО ЗА МАКЕДОНЦИТЕ И ОБЕДИНУВАЊЕТО НА ТЕ МИЛИОНИ ПЕЛАЗГИ ТН СЛОВЕНИ

         ,   За Македонцитеи нивната Македонијанајстарата историја ја опишува Херодот што гопродолжуваат
 . ,      .      следните автори Меѓутоа ниеденисторичарне гинаведува Евреите Ова било само порадитоа што

     .       ,     100%никогаши немало било каквиЕвреи За нив се пишисамо во Библијата со еврејска историја со
 .             присвоена историја Ова се потврдува и со доказотшто ниту АлександарМакедонскиЕвреи никогаш

 ,     -   444 . . . .       , не познавал нитуможел Евреи да познава тие од г п н е почнале да ја учат таа нивна историја
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   .      , , , . ,непозната кај ниеденисторичар Па нив не гипознавал Херодот Тукудид Платон Аристотел Следи
     .            и АлександарМакедонскиЕвреи не познавал Ова се чита кај сите античкиавторикоипишеле за тој

 -      .        АлександарМакедонски ниеденавторне гипознавал Евреите Само во книгата на Квинт КуртијРуф
       . ,    -    се наведува нештоновишто не било познато Всушност неговата книгабила фалсификат па во неа

   . „        1648  недостасувале првите две книги Прво издание со суплементите на Френсхајмизлегува година
          1670 ...“.     во Страсбурга уште еднотакво издание се печати во година Токму тој гивнел непостоечките

,       ,     -      Евреи дуриКелтите тој гизаменува со Германи а Молосија ја именувал Епир тој не постоел се до
,       ,      .   Нерон којговнел поимотЕпир местоМолосија и тоа споредмакедонскиоткрал Пир Кога Евреите

    ?             во историјата биле познати Само во Александријаи тие тогашникаконе биле Евреи туку самите се
  .           : изјаснале за Хелени Следи поимотХелени и Евреи не означувале било каквиетничкинарод Хелени

 ,    -    .биле Повеќебожци а Евреи само Еднобожци тогашимало верскинароди
             ,    Какошто тие два поимине означувале било каквиетничкихеленскии еврејскинарод исто така ниту

       .   -   поимотСловени не означувал било каков словенскинарод Доказотбил едноставен Русите пишеле
 .       „  “,      , со рецки Па тие биле само Рецкариили роцкинарод утврденоод тајната мисија на Македонците

 ,   ,       .  Солунските Браќа КонстантиниМетодиј испратениодцарскиотградна царевите Цариград Русите
       860 ,       за првпат за Словени се изјаснале само година што прв гонапишал цариградскиотпатријарх

.           ,     Фотиј Па ова било само споредБожјоСлово одмакедонскиот јазиккоине којбил прв христијански
   ,      -     јазиксо Апостол Павле а познат какоАлександријскиПтоломејов јазик Апостол Павле не гопознавал

    ,       .   529 - службениот јонскијазикво Атина којбил службен и кај АлександарМакедонски Дуриво година
        ,    .тогаш ЈустинијанПрви ја затворилПлатоновата академија во Атина која била само повеќебожна  

   860       ,     ,   БидејќиРусите до годинаникогашне биле Словени споредслово а имало и БожјоСлово кое го
  ,        -   ширеле Солунските Браќа руските автори ја одбегнуваа реченицата напишана на Фотиос Русите се

  .      -    , изјаснале за Словени Само Русите не се единственилажговци лажговциостанале сите Европјани
      .    1   -  ,  што се гледа со авторотДионисијХаликарнишки Тојживеел во век во Рим тој запишал Римјаните

   . ,    - . .     говореле варварскии пелазгиски Значи само на наш јазик тн словенски Рим госоздале Етрурците
    .        ,      коибиле ПелазгикакоМакедонците Па Перунбил не само богна Етрурците тој бил дурии еврејски

  .     ,   ,        и рускибог БидејќиРусите пишеле со рецки коибиле руни а со рунипишеле Европјаните со своите
,    .  ,  ,   = . .Германи во коиимало тн Кирилчичнислова се потврдува Европјаните биле Пелазги тн Словени

    Deutsch- ?    .   ,    . Кои биле Германите и ерите Какошто бил тн словенскибогПерун таков бил и Герман Дури
=     .        -  ?  Деут Теут доилирска кралицаТеута Па што има врска со билошто балканско илирско Според

, ... , ...     .  британските германските автори Британија Источна Германија имале илирсконаследство Што
  ?   .       -   ова говори Европа била балканска Па домашнитеживотниво Европа биле балкански без нив сите
  .         1808    , тие би изумреле Ако се земе во предвиддека Балканот до годинабил МакедонскиПолуостров

     .        ,   а страдаме само ние православни тн словенскинародисо еден те ист пелазгискијазик со говорни
,     ,      . разлики заговоротврз нас одеврејството рускиотпансловенизам и пангерманизам е очигледен

      (1824),           , Она што гозапочнал Јан Колар којтврдел Словените се еденнародкојтреба да се обедини
  .   300-350 ,     -      .а денес тн Словени се милиони се уште не е завршен за обединување никогашне е доцна

         ?    , Зошто не успеала замислата на Колар и другиследбеници Виновнибиле рускиотпансловенизам
            ,   германскиотпангерманизами Ватикан со еврејството коисе борат се македонскода уништат со свој

    . ,     -    јазикпелазгискикојбил тн словенски какошто бил службениотцрковно словенскинајомразенна
                Ватикан и глобализацијата на палестинските и хазарските Евреи во полза на исламот и тоа со едина

     .        -  .  .цел се православнода се истреби Ова може да се спречи само со едно само тн словенскоединство

, , , ... ...     ( ) ХЕРОДОТ ТУКИДИТ ПЛАТОН АРИСТОТЕЛ АРИЈАН НЕ УПОТРЕБУВАЛЕ ПОИМ ГРЕИКИ ГРЦИ
-            ПРЕВЕДИТЕ ОД АНГЛИСКИ ЈАЗИК СО ГРЦИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СЕ САМО ФАЛСИФИКАТ

 -    : „  ,    ,   На ФБ страницитеимав наслов Македонецотпиши Македонцитене биле Грци тврдејќипостоел
  ,   “.  (16.11.2016),   ,   посебен грчкинарод непознат во историјата Денес на мое изненадување гопрочитав

...   ,    ,     ,      одговорот на мојот напис сум бил во заблуда не сум бил доволноупатен какошто беше со моето
,   1808 пишење Балканот до годи    -      ,  на бил МакедонскиПолуостров споредонашто сум гопишел сите

       .     ,     .со мене и со нас ќе се исмејувале Бидејќијас не снимамфилм исмејувањето ќе биде само пишано
, , , … ...     ( )    Херодот Тукидид Платон Аристотел Аријан не употребувале поимГреики Грци туку само едно

,   ,      -      .  Хелени Хелада доХелас неспоиво со билошто на Грци грчкинародникогаши не постоел Поимот
          I-      Греикизапочнува да се употребува за време на ФранкотОтон тогашФранките владееле со Рим

( ).         ,   I  Ватикан ПоводбилоштоМакедонската династија господарела со Јужна Италија па Отон сакал
              Македонската династија која била само на Франките со катличкиотВатиканда им ја препуштат Јужна

,      .  I    -    Италија што таа и не гоприфаќала Отон испратил делегација во Цариград таа била така прелошо
 ...     ,        прифатена Како одговорна таквиот однос на повратната посета царотодМакедонската династија

   ( ),         .   бил наречен Греик Грк што се чита одизворите на ИсточнотоРимскоЦарство Следимакедонски
:  ... ...  ,    IX        одговор О варвари Греики Се потврдува се до во век не бил во употреба поимотГреики

( ).Грци
         ( ).          Кој автор во своја книгагоупотребува поимотГреики Грци Само кај Квинт КуртијРуф за прв пат се
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  .       IX ,      употребува поимотГрци Па нејзиннајстарманускриптбил во век а книгата била печатена само
 XV .             ,   во век Токму со поимотГрциза книгата за АлександарВеликина Руф се потврдува поимотГрци
   .  ,        ( ),    не бил во употреба Следи заклучок поимотГрцибило дело само на Рим Ватикан никакобилошто
 .           ,  со Балканот ДуриРим гонаметнал името Грциза припадницитена Цариградската патријаршија а

  16    .         Фолф во век говнел Византија Бидејќиникогашнемало Византијциниту Грцигопотврдиле повеќе
.     (XIX ),  ,        ( ).автори Таков бил и Фергусон век којпиши во Елада немало Грцитуку само Римјани Ромејци

     ?             Па во што е проблемот Авторите коипишат на англискијазиктоа Хелени гопреименуваат во Грци
    .            коиникогаши не постоеле Во преводите оданглискина македонскијазикместо Хелени стои само

.   ,      ,      . Грци И затоа македонските какои читателите на англискијазик се само заведениза некаквиГрци
         -   ,  , .Ова се потврдува со авторите коипишат на германскијазик тие пишат изворно само Хелени Хелас

Risto Lavot             РИСТО ТИ БЛАГОДАРАМ ЗА ПРЕКРАСНОТО ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ГРЦИТЕ ЕВЕ НЕКОЛКУ ГОДИНИ ГИ
               НАПАГАМ СИТЕ КОИ ГРЦИТЕ ГИ ВМЕТНУВААТ ВО АНТИКАТА ТАМУ ЗАНИВ НЕМА МЕСТО ТИЕ ТОГАШ НЕ

.            1832 !!!ПОСТОЕЛЕ ОВА МАНИПУЛАЦИЈА Е ДЕЛО НА АНГЛИЧАНИТЕ КОГА ЈА ФОРМИРАА ГРЧКАТА ДРЖАВА ГОДИНА
  !!!              ОТОГАШ ПОСТОЈАТ ГРЦИ И НА ДОНСКИ ГО НАПАДНАВ КОГА САКАА ДА ГИ ПРАВАТ ВИДЕАТА ЗА МАКЕДОНИЈА

                 . ГОМОЛЕВ ДАНЕ ГИ СТАВААТ ГРЦИТЕ ВО АНТИКАТА НО ТИЕ НЕ МЕ ПОСЛУШАА И НАПРАВИЈА ПАК СО ГРЦИТЕ ЈАС
  !!!  !!! !!!ГИ НАРЕКОВ ПЕТОКОЛОНАШИ МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА АМИН

Risto Ivanovski   .          -       . Јас со А Донскинеколкупатипрекусвои книгии написина ФБ страниците за Грците тоа му гоукажував
       .        . ,  Истотои Томе Чукалка одБитола со А Донскителефонскиразговараше дека немало Словени и Грци Меѓутоа Донскине

    -     ,   .може без Словени и Грци такви се сите неговикниги пишувања и кажувања

Risto Ivanovski       -   -      .,     Донские одшколата на академикд р Блаже Ристоски тој кадешто е рецезентитн сите книгисе со
.   100%   ,   .Словени Како Блаже е иДонски а и други

Risto Ivanovski     .  ,       -  Разлика меѓумене и Донски Споредмене Хелените не биле посебен народодМакедонците нивниот
  = = . ,    .  ,      јазикбил варварски пелазгиски тн словенски само со говорниразлики Донскипиши Грците иМакедонцитебиле два

      .     ?    -     различнинародикоимеѓусебноне се разбирале А каде сме ние Ние говориме словенски јазик ние сме само Словени
( ).Дојденци

Risto Lavot           .    КАКО МОЖАТ МАКЕДОНЦИТЕ ДА БИДАТ ГРЦИ КОГА ВО АНТИКАТА НЕМАЛО ГРЦИ НИТУ ПАК ДРЖАВА
.     !!!  !!! !!!ГРЦИЈА МИЖИ БАБО ДА ТЕ ЛАЖАМ МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА АМИН

    -       ГРЦИ И ВИЗАНТИЈЦИ НИКОГАШ НЕМАЛО ХЕЛЕНИТЕ БИЛЕ ПЕЛАЗГИ КАКО И МАКЕДОНЦИТЕ СО
= = . =  . = .  . ,  ВАРВАРСКИ ПЕЛАЗГИСКИ ТН ХОМЕРОВ ТН ПЛАТОНОВ ТН СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ПАК КОИНЕ

( . - )      -  ТН СТАРО ГРЧКИ БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК САМО ТОА
   -             Балканот биломало генетско географскоподрачје и на негоможело да живее само еденист народ

    ,    = = . = . = . . со еден те ист јазик којбил само варварски пелазгиски тн Хомеров тн Платонов тн словенски
         .    . :Дека поимотварварии Хелените не постоеле пишеле повеќе автори Следи без такви народи Еве  

, I, 3, : „  ...     ...     , Тукидид пиши Не помалку допредТројанската војна Елада предХелен синотна Деукалион
        ,     .  и областите биле названипоимето на одделниплемиња најповеќе поимето на пелазгите Одвај

                 когаХелен и синовите му се укрепиле во Фтиотита и другите градовизапочнале да гивикат на
,               помош тогаштие племиња вследствено на општењето со тие започнале еднослед другода се

   ,           .  нарекуваат со името хелени пришто тоа долгоне можело да се наложинад сите Најдоброто
    .          è    докажувачко за тоа е Омир Тој живеел многупокасноодТројанската војна и во с никадене ги

       ,      ,     нарекол сите учеснициво војната со општоиме а гинарекува Елини само тие коибиле дојденисо
  .    ;       , , Ахил одФтиотида Тие биле првите Хелени останатите тој гиназива во песните данајци аргосци

.       ,      ,     ахејци Омирне госпоменува и името варвари зашто какоштоми се чини самите хелениуште не
    ,    .    , биле оспособениподедноиме противположнона името варвари И така одделните племиња

   - ,             живеејќиво своите градови држави ако и да се разбирале помеѓусебе и покаснобиле наречени со
 ...“. (    -  , . .)името хелени Хелени бил нов поим со Хомер Р И

            .Во Илијада не со употребувало името варварии затоа без Хелени и варвари
      .    .За ХеродотХелените во Јонија биле варвари И Македонците биле варвари

    ( )   ( ),      БидејќиМакедонцитебиле варвари Демостен и Пелазги Јустин а варварскии пелазгискијазик
      ,      1  . .,  говореле Римјанитешто гопотврдилДионисијХаликарнишки којво Рим живеел во век н е се
   ,       .  .     заклучува во Мала Азија Балканот и Италија се говорел само тн словенски јазик Тој бил венетскии

-    .илирски таква била и Италија
      .   , ,  (=  ). ,  За доказ дека овој јазикбил тн словенскипишатПриск Јордан Прокоп прокоп Всушност тие

   -            пишат не за Словени ниеденавтор таквиживисуштества испраенина две нозе не познавал туку
     -  ( )  .  само Склавиникоибиле само Повеќебожци Римјаните Ромејци само Христијани Христијански
       -   300-  . . . .јазикбил само македонскиотАлександрискиПтоломејов јазиккоине само од та г п н е  

    300-  . . . .     -  3  . . .   Следи само по таа та г п н е Илијада била преведена на коине во век п н е само во
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.     .   ( - 1815 .,  1907 .)   Александрија Таа била пишана на тн словенски јазик Пасоф г Чулкас г на којговореле
-   1913     ,     1868   Критјаните тие во годинагоразбирале бугарскиот јазик но не еладскиотод годинакојбил

  .само реформиранкоине
            ,   Дали коинебил еладски јазике доказотшто АпостолоПавле гопознавал коине којстанал

 ,          .      христијанскијазик но не јонскиоткојбил службен во Атина и Елада Тој бил службени кај
  .        529    I  АлександарМакедонскиитн Јонскиот се задржал во Атина и во годинакога Јустинијан ја

  ,    .затворилПлатоновата академија која била само повеќебожна
 ,             . Авторите мислеле коинебил хеленски јазики затоа Хелените коинеби морале да гоговорат

      ,        , Бидејќикоиненикогашне бил народен јазик во Елада се говорел само нашиот словенски јазик
   (1830)...  (1904)...   ,   потврденоодФалмерајер Силвестер Па авторитемислеле Хелените биле

.         ( ),    словенизирани Со тоа што тие имале и словенскиакцент Фалмераер дуритемниотвокал
( . , 1941 ),    . ,         М Фасмер којбил само тн словенски никогашнемало било каков другпосебен народсо

   .             различен јазикодМакедонците Ова се потврдува и со доказотшто ниеденантичкиавтор не навел
-    ,  I     ,     преведувач кај Херодот се чита Александар говорел во Елада без преведувач којне постоел кај

 .ниеденавтор
  ( )             I   Поимот Греики Грци никогашне бил во употреба предна власт да стапиФранкотОтон којбил

 . ,        1557 (      католичкицар Пак називот Византија прв пат се користиво нешто повеќе од стотина годинипо
         ,    падотна Константинополодстрана на германскиотисторичарХеронимВолф во неговотодело

Corpus Historiae Bizantinae,            кадешто се вели дека називот Византија потекнува од стариот град
,              Византион којсе однесувал на една колонија која постоела на Босфор предформирањето на

.Константинопол
    ,        ,   Во написите сакав да укажам ако некојМакедонецсака да допринесе за македонштината тој треба
    ,    .          да биде свесен што пиши не да говоритн словенскинародина Балканот се повеќе народитуку тие
           .     ,    се еден те ист народсо ист јазиксамо со говорниразлики Истото било и за Еладците коисе само

 . .       14- 15      20  одроденитн Словени Во нив има приливЦиганиво век на Пелопонез и во век
          колонизираниправославниАзијати какоприпадницина Цариградската патријаршија Грцикои

 .     . ,    (   ).говореле турски И Шкиптарите биле одроденитн Словени а Гегите Азијати Черкези и Татари

           ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ ИМААТ ИСТ ВАРВАРСКИ ЈАЗИК КАКО ШТО БИЛ ЈАЗИКОТ ВО АТИНА
, , ... ,           Херодот Тукудид Платон пишат Хелените имале варварски јазиккојбил пелазгискина којтворел

.     ,      -  :Платон Ист јазикимале античкитеМакедонци чии говориостанале се доден денешеннаследен
     - . ,  2000    „   Институтот за национална историјаодСкопје Р Македонија во година ја издаде Историјата на

 “.   ,  . 408, 409  485 :    македонскиотнарод Во том први на стр и стои Наследницитена архиепископот
  „  Теодул биле добриза   ‘  ’  .      штитницина ромејската власт во Македонија Во тоа особено се истакнал

  ,    ,       ахиепископотТеофилактИфест познат какоТеофилактОхридски којбил на чело на Охридската
    11     12 “.         архиепискпијаконкрајотна век и почетокотна век Тој имал неговиписма и две житија за
    .     „  “, Тиверполскитемачениции КлиментОхридски За негоМакедонијабила варварска земја

 „ “  „ “,   „  “,     Македонците простаци и варвари нивниот јазик варварски јазик името на реката Вардар
„ “,     „ “...„       варварско на Кичево исто така варварско АрхиепископотТеофилакт во едносвое писмо

 :    ,   “...„   “ отворенопризнал Бидејќиживеам меѓу варвари сум станал простак во варварска земја
     „ “...„    “...„Македонија започнале самите да се варваризираат живеејќиподолгомеѓу варварите варварски

“... „ “...„ “...„   “ .       , јазик поварварен варвари породМакедонец итн Кон ова да се надоврзе поимотварвари
   ,       .    користен за античкитеМакедонци какошто за ФилипМакедонскиговорелДемостен Следида се

  „   “.говории породМакедонец
 :           Следи заклучок ДОСТА БЕА ЛАГИТЕ И НАВРЕДИТЕ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОИТЕ СОБРАЌА

.       . ,    ТН СЛОВЕНИ КОИ ДОДЕНЕС ГОВОРАТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК ЗНАЧИ ИТНО ДАПРЕКИНАТ
     .      РАЗГОВОРИТЕ ЗА СЕ МАКЕДОНСКО И ТН СЛОВЕНСКО СО ОДРОДЕНИТЕ ЕЛАДЦИ СО

 .ЦИГАНСКАТА БУЗУКА

               ВО АТИНА СО СЕТА ЕЛАДА ВО ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ НОВА ЕРА СЕ ГОВОРЕЛ САМО НА НАШ
 -   =      -ВАРВАРСКИ ЈАЗИК ЈАЗИКОТ НА АНТИЧКИТЕ ЕТНИЧКИТЕ МАКЕДОНЦИ СЕ ДОСО ДЕН ДЕНЕС

 , , ...,    ,    ,  СпоредХеродот Тукидид Платон Хелените говореле варварски јазик којбил само пелагиски на
  .  ,   .   .  когоговорел Платон Според Јустин Македонцитебиле Пелазги Пелазгибиле Хелените Хелените

    ( ).     ,    во Јонија биле варвари Херодот Варварскии пелазгискиговореле Римјаните што гопотврдилдури
       1  . .     ,  ДионисХаликарнишкикојво Рим живеел во век н е Варварски јазикговореле и Склавините зашто

 , , ...       .  пишатПриск Јордан Прокоп Варварскиговореле ентичкитеМакедонциво вториотмилениум Ова
      ,    -     се чита дурикај ахиепископотТеофилактИфест познат какоТеофилактОхридски тој бил на чело на

     11     12 .  ...    Охридската архиепискпијаконкрајотна век и почетокотна век Тој проповедал не само на
 (   )    -  -    . коине АлександријскиПтоломејов јазик туку и на црковно словенски јазик тој произлеголодкоине
        (   - )    . Следида се говориза два службени јазици коинеи црковно словенски и народенсамо варварски
,              .Значи народен јазикво првиотмилениум старата и двата милениуминовата ера бил само варварски
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, I-247, : „…   [ ]     Фалмерајер пиши целиотПолуостров Пелопонес после големата катастрофа под
    …“.     ,     Копронимуспостанал словенскии варварски Следи народен јазикбил варварски а не коинекој

 . ,   .бил христијански Значи само службен јазик  
, I- 278, : „...          Фалмерајер вели Како главен опфат за целотоиспитување важи извештајот на

:      “.Порфирогенет цел Пелопонес бил славинизирани варварски
 : „   ,      934 Оболенскипиши а КонстантинПорфирогенет опишувајќигоПелопонез непосреднопосле

,      746-747, ‘       година вели дека поголемата чума од целата земја била словенизирана и станала
’ “.     = .    : „    варварска Овде кај негое склавинска варварска Исто така Оболенскинаведува Кон крајотна

      ,     дванаесеттиот век Михаил Хонијат учениот атинскимитрополит пониженодоткритиетодека
         ,     неговата паства одбедните селани коизборуваат на народен јазик не ја разбираат неговата
    ,     : ‘    блескава престава за старите Грци гизапишал следните значајнизборови После долгиотпрестој во

    ’ “.   : „       Атина и самиот станувам варварин Свети Јован наведува Учењето на рибаротшто правишатори
       “.  (1865)    „  “-блеска на нивниотварварски јазикповеќе од сонцето Хан пишиза коине византискиот јазик

     .           па тој бил само христијанскијазик Во прилогсе наведува иМеморандумотза античките границина
   . . , . ., . .  24  1881 .  : „   Грција одмајорот Ј С Ардаф С Б Р Е февруари година Тој пиши Оваа заедничка одбрана
       , ,     é  довела до сегашна употреба на еден општ јазик грчки но останатите одАмфилокијанците с уште

 “.се Варвари  
    ,    1865    1868 .   Следи Кораис создава еладски јазик службен не во туку само од година Катаревуса бил

   ,   .     ,       со датив и генетив но не димотики Бидејќиво Елада немало датив коинене бил еладски јазиктуку
       ,   .на Птоломејците одМакедонија коигоимале дативот а и денес

     = .      „   Овде народен јазикбил само варварски пелазгиски Оболенскинаведува дека во Грција денес се
         “.      сведува на приличноголемиотбројна топонимисо словенскопотекло Ова гопотврдилиМакс
 .-        ,    . .   Фасмер итн тој пишии за темниотвокал во Елада којбил само тн словенски За словенски

,   .топоними потврдиле и други
 (1830)        .  ,     Фалмерајер потврдилдека во Елада се говорисо тн словенскиакцент какои дека Еладците

  .          ,    биле словенизираниХелени Тој во Елада не видел Хелени да говорат со коине туку само Словени
  .     ,    -    со словенски јазик Бидејќикоинебил мртов јазик хеленскиотнародбил мртов жив бил само
.     .тн словенскинародсо варварски јазик

Pater Yios Akis     ,  ...     ...      Бидејќикоинебил мртов јазик хеленскиот колку е голема лага коине е јазикотна православните
     ,.        ,    ,црквиво вековите на своето постоење коинехеленскиот јазике јазикотна православните цркви јазикотна Новиот Завет

    .на јазикотна Вселенските Собори

     19  20    .   .   ВО ЕЛАДА СОСЕ АТИНА ВО И ВЕК ИМАЛО САМО ТН СЛОВЕНИ СО ТН СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
    .     ( )НО НИКАКО ХЕЛЕНИ СО ТН ВИЗАНТИСКИ ХРИСТИЈАНСКИ ЈАЗИК КОИНЕ АЛЕКСАНДРИЈСКИ

    . ,      .      БидејќиЕладците биле само тн Словени тие говореле само со наш тн словенски јазиккојбил само
= , , . = .  ,    .  , варварски пелазгиски значи тн Хомеров тн Платонов јазик во когоимало тн словенскиакцент

  .             темен вокал итн Па Елада отсекогашбила само македонска на Македонцитекоибиле само Пелазги
( ), = .     è   19  20 .    Јустин Пелазгите тн Словени во Елада опстоиле с до со и век Следи збркитенастанале

  ,   =         само со коине којбил хеленски повеќебожен јазикодАлександријапотоа само христијанскии
.  ,     ,   тн византискијазик а европската историографијанаправиле фалсификат Хелените говореле

  ( ).хеленски јазик коине  
     , „        [...]    Еве што Јакоб ФилипФалмерајер пиши Родот на Хелените во Европа е уништен и ниту една

               капка благороднаи чиста хеленска крв не тече низ вените на христијанскотонаселение во денешна
“.   ,      ,  ,     Грција Со наводотФалмерајер што било и со другиавтори се потврдило во Елада живеел еден

          ,     ист пелазгискинародкакоМакедонците чиј пелазгискијазикимал мноштво говори коидоденес во
.     .Р Македонија опстоиле и се развивале
. . ,  . 48, : „(1)   .     , Х Р Вилкинсон на стр пиши Грчкотонационалнодвижење Кон крајотна осумнаесетиот век

  ,     ,    ,   грчкотонационалнодвижење во форма на литературнаренесанса беше во полнек предводеноод
     (1753- 98),          човек каковшто беше Регас авторна грчкиреволуционернипеснии организаторна тајно

,    (1748- 1833),         друштво и АдамандиосКораис којгииздаваше грчките класиции помогнаво
       ...“.реформата и во прочистувањето на грчкиотлитературен јазик

. 53: „             Стр Филеинистите на неокласичарите беа грубопродрманиодделотона Фалмерајершто се
  1830.             појави во Тој тврдеше дека класичните Грцибиле комплетнозбришаниза време на периодот

              ...“.на варварската инвазија и декамодерните Грциво никојслучај не се наследницина Елините
    „         “  За Хелените да бидат комплетнозбришаниза време на периодотна варварската инвазија и

„   ( )        “     модерните Грци Еладци во никојслучај не се наследницина Елините моралода ја има
„  “.   „  “      .  варварската инвазија Па таа варварската инвазија би била одинвазијата на Словените Бидејќи

       /        за таква словенска инвазија нема ниеденматеријален наоддоказ за преселбипрекуреката Дунав на
,     .  ,   ,    Балканот единствендоказ бил само тн словенски јазик којбил пелазгиски каковшто бил

. = . ,  ,        .тн Хомеров тн Платонов збркитенастанале што Фалмерајермислел дека хеленски јазикбил коине
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,   = ,     ,    ,  Секако коинебил хеленски повеќебожен којнемал врска со Елада туку само со Александрија и
  300-  . . . .         = = . , тоа по та г п н е Токмуи затоа во Елада се говорел само варварски пелазгиски тн словенски

  .  = .  .којбил тн Хомеров тн Платонов јазик  
  (1830)   (1904),          СпоредФалмерајер и Силвестер во Елада немало Хелени со јазикоткоине туку само

.               Словени Следи Кораис гореформирал коинеи неговиотеладски јазикстанал службен јазиксамо од
1868 .            - година И затоа Словените какопосебнинародисе најголема историска лага на берлинско

 ,      - .виенската школа со тешкипоследисе доден денес
      19  20      = = БидејќиЕладците отсекогашсе до со и век говореле само на нашиотварварски пелазгиски

.  ,     ,          тн словенски јазик на никаковдругнароден јазик треба да се прекинеда се расправа за се
,     -         ,   македонско што зависи само однас никојдругдосега не гозанимавало за нас Македонците што ќе

  .            ,    .  биде за навек Следи конечноеднаши засекогашредотда нибиде само на нас а на никојдруг Кој
 ,       ,      .       инакумисли тој не само нас да не лаже тој и самиот си се лаже Па одсамлажениотништои не

.бидува

Pater Yios Akis         ;затоа што денес Грците зборуваат КОИНЕ и таму словенски

Pater Yios Akis  , . ,  .има словенски катаревуса тука немаше синхронизација

      ? „         ШТО БИЛ НАЦИОНАЛНИОТ ЈАЗИК НА ЕЛАДА ЕДЕН ЈАЗИК КОЈ НИКОЈ НЕ ГО ЗБОРУВАЛ НИТУ
       “.      ?  ПАК ГО ЗБОРУВА НИТУ ПАК ЌЕ ГО ЗБОРУВА ПА КАКВА НАЦИЈА БИЛА ЕЛАДАСКАТА САМО

 СВОЕВРЕМЕН ФАЛСИФИКАТ
. . ,   ,  , , 1992,  . 136, : Х Р Вилкинсон Картите и политиката Македонска книга Скопје на стр пиши

„ . ...  ,    ,        damnosa hereditas, Г Вајганд Грчкиот јазик какои да е не можеше да се ослободиодсопствениот
 .           Античката традиција Разликата меѓу грчкиоти народниотјазикбеше една карактеристична одлика

  во историјата на      è   .     јазикотпочнувајќиоддревниотпа с до современиотпериод Тојмора делумнода
                  гообјаснии неуспехотна грчкиотјазикда опстане на поширокаобласт отколкушто е тоа само на

.    (1789-1856),         полуостровот Грчкиотпоет Соломос беше во голема мера свесен за опасноста од
   , ‘               употребата на националниот јазик еден јазиккојникојне гозборувал ниту пак гозборува ниту пакќе

 ’,       1832,       гозборува нои покрајнеговиотпротест во традицијата на мртвиот јазиксе претпочитуваше
         ( )   ,   athairévous повеќе отколкуонаа на живиот какооснова за рук службен јазикна Грција и Кораис К

        1917       или прочистен грчкиот јазиккојсе одржадо годинаи покрајопозицијата на многумина
          (1854- 1929)“.еминентнилуѓе одкултурата каковшто беше и Јон Психарис

  „              Следи коине мртвиот јазиксе претпочитуваше повеќе отколкуонаа на живиот какооснова за рук
( )   “  „  , ‘          службен јазикна Грција отколку националниот јазик еден јазиккојникојнегозборувал ниту пак го

     ’ “.                зборува ниту пакќе гозборува Е токму со тој јазиккоји никојне гозборувал се создал нов еладски
-  .             народ само лакрдија И од таа европска лакрдијадоденес страдаатМакедонците со јазикод

 .постледенодоба

-   Д р Петар Поповски Pocituvan moj drag Ivanovski, dozvoli mi edna dopolna. Imeno koga vo Moreja (Belomorska Makedonija) 
dosle predcite na deneshnite Elini od Istocna Sahara, Juzna Etiopija, Somalija i Nigerija (pripadnici na pleminjata: Uboi, Hausi, 
Guti, Mavri, Karamani i Danajci), najnapred vo maloto primorsko gradce Helea (Sonceva), po sto go dobile svoeto novo ime, 
nivniot jazicen fond se sostoel od samo 16-et do 18-et zborovi. Herodot na nekolku mesta od svojata “Istorija” kazuva deka tie 
celosno go prezele jazikot od domorodnite Pelazgi-Belcite (vo sovremenata objektivna nauka definirani kako proto-Sloveni), t. e. 
od drevnite Makedonci. Spored Falmerajer, Vasmer i drugi ucheni, tie primitivni pleminja megjusebe se razbirale so “mimiki”. Toa 
e vistinata. Se drugo e gola ideologija. (        „ - “-  „ “  , . )Петар Поповскине се откажал однекакви прото Словени за мимики не знам Р И

Risto Ivanovski      . -        . Пелазгискиот јазикбил само наш тн словенски тој бил наш уште однашето постледенодоба
      .           Македонцитеодпостледенодоба си останале Домородци Токмуи затоа Македонцитемораат конечнода прекинат за се

     ( ) .македонскида разговараат со циганските бузукските Еладци

    .  .    19     ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО ТН СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК СИТЕ АВТОРИ ОД ВЕК КОИ ТОА ГО
    -  ( . - )   300-  . . . .ПИШЕЛЕ БИЛЕ НЕПОДОБНИ И ЗАБРАНЕТИ КОИНЕ ТН СТАРО ГРЧКИ БИЛ ОД ТА Г П Н Е

      ( . - ) : „ ...       Еве што во Википедија за коине тн старо грчки стои Коин е популарнаформа на грчкиотјазиккоја
    ,   300 . . .  300 .      се развила во посткласичниотпериод односнопомеѓу п н е и година Овој јазикисто така се

 , , ,    ...“.нарекува александриски хеленистички патристички заедничкиили библискигрчки
   БидејќиАлександарМакедонскив     ,      .  еќе со децениибил мртов коинене постоел за негово време Ова

       ,      300-  . . .,     се потврдува дурии со наводотво Википедија каде се говориза од та г п н што се објаснува и
   со преводотна Или -    (   )      јада таа на коине АлександријскиПтоломејов јазик била преведена само по таа

300-  . . . .     .         3  . . .та г п н е и тоа само во Александрија Следи таа на коинебила преведена само во век п н е
 ,      .       Наведенотообјаснува Хомеровиот јазикбил различен одкоине И акодвајца говорат со двата јазика

      .      ?    меѓусебнотие не можат да се разберат Каков бил тој Хомеров јазик ГерманскиотлингвистПасоф
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(1815) ,    ,       пишел Хомервиот јазикбил словенски што гопотврдилемноштво европскиавторизабранети
 -           - .   ,во Европа тие можат да се најдат кај извонредната српска авторкаОлга Луковиќ Пјановиќ А и други
  .           (1907)  , -кајдругиавтори Па за Хомеров јазикпишидурии еладскиотавтор Чулкас кој запишал Славо

      .         Македонците во Леринговореле Ран Хомеров јазик Ова гопотврдиле и македонските авторикоисе
     .             бавеле со тој наш Хомеров јазик Затоа е битна и врската со јазикотна Македонцитекоје составен

  -        21     одмноштво говори токмумакедонските авторисо битолскиговород век гоотгонетнале текстот
    .          ,    одКаменот во Розета Египет Бидејќина негоистиот текст бил и на јазикоткоине коинебил наполно

      .     ,    различен со знаците и јазикотна Македонците Истото било и со староегипетски одкогопроизлегол
-    .       ,   .коине коине гозаменил староегипетски Па овде се говориза Хомеров јазик коинеи староегипетски

       .     ?    ,Дали има другидоказидека врз наш тн словенски јазикима заговор Иако античките авторипишеле
     ( ),  .      (  Етрурците биле ПелазгикакоМакедонците Јустин а тн словенски јазикбил само пелазгиски руски

  ),           . .  и другиавтори Европјаните се плашат етрурскиот јазикда госпоредуваат со сите тн словенски Па
   ,             нив гизафаќа запрепастување тие негода госпоредат со говорите во Словенија и Далмација како

  .     ?      ,    најблискина етрурскиот И што прават Европјаните За тие нештои да работат етрурскиот јазикго
              .споредуваат и со јазиците во Централна Азија и Централна Африка кадеживеат Монголии Црнци

   ,           Бидејќиваква била лингвистиката не е чудоАлбанците со мнозинствоАзијати со монголскитипови
  , ...           , да се Илири Скоти По се изгледа Европјаните со децеднииостанале да бидат вистинскискотој што

         .       .е ист случај со Еладците за коикакоодроденитн Словени се говоримакедонскиоткоинебил грчки

    - 19  . .  КОИНЕ БИЛ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК ВЕК Н Е ТАКАНАРЕЧЕН СТАРОГРЧКИ
CODEX ALEXANDRINUS

           5  . .   Александровиотракописе еден однајзначајните ракописипишанна коинеод век н е Текстот е
  .              напишанво Александрија Ова е најстариотпознат ракопискаде се користиголема буква за да го

    .  1621 ,    Lukaris  означи почетокотна новата делница Во година ПатријархотКирилАлександриски го
     .  Lukaris     пренесол ракописотодАлександријаво Цариград Патријархот бил вклучен во еден

 комплексен    ,    .   конфликтмеѓу турската власт Католичката црква и Патријаршијата Британската влада
  Lukaris           .   гоподдржува којгоиспраќа ракописотна Џејмс Стјуарт во знакна благодарност Ракописот е

     ,    .     испратенодстрана на Томас Рое англискиотамбасадорво Порта Кралот Џејмс починал пред
     1627.  1753      ,   1973 ракописотда пристигнево Англија Во годинапредадене на Британскиотмузеј а од

      (  1.  V-VIII) [1]годинасе одржува во Британската библиотека Ројал Д

Vasilev Kiril  ==     =   ?????   ЧУДНА РАБОТА А ШТО ПРАВАТ НАШИТЕ ИСТОРИЧАРИ АКАДЕМИЦИ ВО МАНУ ЗА ШТО
   ?????БАРААСАТ И ЗЕМААТ ПЛАТИ

Vangel Atanasovski Treba Makedonci da dojdat na vlast za Risto i drugite Makedonci slicni na nego da vlezat vo MANU i da ja 
napravat makedonska. Sega so MANU rakovodi Taki Fiti???

Tosho Zdravev  ,  Мосхополсковлавче митаџиискоиздајниче

    -    КОИНЕ БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ЕЛАДА СЛУЖБЕН ЈОНСКИОТ
   , ,  ,      : „  1460.Во книгата на Мајкл Беџент РичардЛи ХенриЛинколнима примедба на преведувачот Околу

,  ,     ,        година еденмонах застапникна Козима деМедичи донел одМакедонија во Фиренца еден грчки
,     Corpus Hermeticum.      ракопис непотполнпреписна делото Авторствотому било припишанона

    , ,    ,   легендарниотегипетскимудрецХермес Трисмегистус иако какоденес се мисли госоставил
   II  II    . непознат писател од и столетие на нашата ера З          анимливо е дека на Козимо во исто време му

    ,     ,  (Ficini)     донеле и некоиПлатоновидела ама тој од својот преведувач Фичини захтевал првода ја
          “. ( : „  преведе Хермесовата книгакоја уште долгое сматрана постара и поважна Стои непознат писател

 II  II    “, . .)од и столетие на нашата ера Р И  
      ,       ,  Бидејќиво Атина службен јазикбил јонскиот којгоприфатил и македонскиоткрал Архелај што

       ,     .  останало кајФилипМакедонскисо својот синАлександар коинебил само Александријскијазик Овој
   ,   .   ,     ,   гопознавал Апостол Павле но не јонскиот Ова било повод коинеда биде христијанскијазик но не

.       I,     .    јонскиот Коине бил христијанскијазиккај Јустинијан кај когослужбен бил латинскиот Па следи тој
 529              во годинада ја затвориповеќебожната Платонова академија во Атина во која службен јазик

  .  ,     -   19   опстоил само јонскиот Се заклучува коинебил само македонскијазик тој во век бил таканаречен
- ,   .старо грчки со тешкипоследици

Pater Yios Akis             ;на кој јазикзборувале за време на Византија иОсманлиската империјаво Солун

Risto Ivanovski   = = .  -       Народенбил варварски пелазгиски тн словенски јазик службен и трговскибил само коине
( =  ( ) .Александријски Птоломејов македонски јазик
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Pater Yios Akis       ,    ;Словените не некогашсте влегол во Солун зоштода зборуваме Словени

Risto Ivanovski        ( . )-       Никогашнемало Словени туку само таканаречениСловени тн Словени видимои книгиРусите не биле
,    ...  Словени Србите не биле Словени во мојата www.brigien.com.

Pater Yios Akis    ,     .тешкода се учат посакувам тоа беше во коине

Risto Ivanovski „...    (1789-1856),           Грчкиотпоет Соломос беше во голема мера свесен за опасноста одупотребата на
 , ‘                ’,     националниот јазик еден јазиккојникојне гозборувал ниту пакгозборува ниту пакќе гозборува но и покрајнеговиот

  1832,                протест во традицијата на мртвиот јазиксе претпочитуваше повеќе отколкуонаа на живиоткакооснова за рук
( )   ...“.службен јазикна Грција

Pater Yios Akis             ,   , Проблемот е во тоа што овој јазикМртвото напишаниод страна на апостолите на Светите Отци
 ,  ,   Thessalian,         .ВселенскиотПатријарх Ефстатиос Солун Ригас на но не онојшто гознаат ништоза тоа

 Мартин Чуре Pater Yios Akis pa i za poimot sloveni ima mnogu za ucenje i citanje samo treba da se procita zosto 
sloveni(SLAVJANI) E GOLEM I SLAVEN POIM I NAZIV ZA PRAVOSLAVNITE.

   19    .      - ВО ЕЛАДА ВО ВЕК ИМАЛО САМО ТН СЛОВЕНИ СО СВОЈ НАРОДЕН ХОМЕРОВ ЈАЗИК
       ( . - ).    СЛУЖБЕН ЈАЗИК ВО ЕЛАДА БИЛ САМО КОИНЕ ТН СТАРО ГРЧКИ СО БАВАРСКИОТ ПРИНЦ ОТО

  -   .    1868   КОИНЕ И ГЕРМАНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНО И ФРАНЦУСКИ КОНЕЧНО САМО ОД ГОДИНА И
  ( . )    .      ПРВ ЕЛАДСКИ ТН ГРЧКИ ЈАЗИК ПРОИЗЛЕЗЕН ОД КОИНЕ СЛЕДИ ЕЛАДЦИТЕ СЕ САМО ИЗРОДИ

  .   ,    НА СВОЈОТ ТН СЛОВЕНСКИ ХОМЕРОВ РОД ЕВРОПСКИ ЗЛОСТОР ВРЗ ЗЛОСТОРИТЕ
            ,   Кај Херодот се чита декаМакедонецотАлександарПрви во Елада говорел со Еладци чиј разговор
                не бил преведуван какососем другјазикнеразбрлив меѓуМакедонците какодржава со свој народи

   -     ,       Еладците со свои граддржави со свои градскинароди нитумеѓуМакедонцитеи Еладците имало
   .         .   толкувачи на говорнитеразлики Истото останало се до со Филипи АлександарМакедонски Па ова

               било само порадитоа штоМакедонцитеи Еладците биле само Пелазгишто гопишеле античките
.      ,   = .  ,    автори И затоа тие говореле само варварски којбил пелазгиски тн словенски јазик а таков бил
        .јазикотна којтворел Хомер и говорел Платонитн

 19     ,     ,  Во век се прави најголемфалсификат Склавините биле прогласениза Словени иако
   =    =  . ИсточноримскоЦарство било склавинско повеќебожносо својот варварски пелазгискијазик

      ,       Оттогашсе говориза посебнисловенскинароди а споредмене само таканаречениСловени
( . )-  .          19     тн Словени никакоинаку И токму затоа ова било поводво Елада во век да живеат само

      ,       ,    Словени со својот акценти темен вокал но никакоХелени со хеленскиот јазиккоине којбил само
.македонски  

        300-  . . . .,      БидејќиАлександријскиотПтоломејов јазиккоинебил само по та г п н е тој не постоел за време
  -          = = на АлександарМакедонски тој немал врска со Елада каде се говорел само варварски пелазгиски
. .         .  ,     тн словенски Бидејќикоинене може да се разбере со тн словенски јазик коинекакохристијанскии
.     ,    .       тн византискијазикбил само службен ноникаконароден јазик Коине какотрговскијазикбил во

   ,              употреба во ОсмановотоЦарство а Елада била поднегосе додека неа Русија и Венеција не ја
.ослободиле

    ,   ,      Кај првиотпретседател на Елада рускиотдипломат Каподистрија државан и христијанскијазикбил
 .      -       21     само коине Тој какорускидипломат бил убиен и нас Македонците се дуриво век сакаат да не

-       .          уништат и бил заменет со баварскипринцОтон Па само тој станал прв еладскикрал со баварското
.           ,        знаме Какошто на баварскине се пишело туку само на германски не се пишело нина еладскитуку

  .     -          -само на коине Истотобило и кај Брсјаците ГригорПрличев не пишел на брсјачкитуку само на коине
     .тој само коине гоучел итн

    ,           -  Кога стапил на власт Ото првиотВладинлист бил објавен само на коинеи германскијазик како
    .     ,     .дополнителен јазикбил ифранцускиот Па никаде гонемало рускиот а и се доденес

     ,     .      Бидејќикоинене бил народен јазик народотнегоне горазбирал Кораис создал прв еладски јазик
     ( ) -      ( = катаревуса којбил само вулгарен народен коине во коинебиле внесенинародни варварски
= . ) .         - пелазгиски тн словенски зборови Какошто на КонстантинФилозоф не се прифаќал црковно
 ,      ,   - словенскиот јазик Цариградската патријаршија гопризнавала само коине а никакоцрковно
 ,      .     1868 -   словенскиот јазик таа и катаревуса не гоприфаќала Ова било се до година тогашконечно

      .       коинската катаревуса била прифатена какослужбен јазик Бидејќии катаревуса бил тежокза
 .  ,     .  . еладското тн словенсконаселение бил создаденпонароденповеќе тн словенизирандимотики
   .  -  21         Понатаму Еладците говореле тн словенски јазик до век бил создаденеладскинародсо свој јазик

  .непознат во историјата
       .   ,    Следи Еладците се само изродина својот тн словенскиХомеров род европскизлосторврз

.               злосторите Ваквиот злосторќе се завршисамо ако Европа нас Македонцитеќе не уништисо нашите
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       .       православни собраќа со православен календарСрби и Руси Очигледензаклучокза едниот те ист
         . ,     православен народкојВатиканочајничкисе борида гоуништи Меѓутоа братството конечнои ќе

-         -  .победи тојможе да се обединисамо со нашиотцрковно словенскиот јазик

Pater Yios Akis      ,         Оваа претпоставка е сосема во ред уште одвремето на борбата противОсманлиите револуционерната
   Phanariotes,     milountan     ,   влада главно составен којзборувал грчкикако тоа време во урбаните центриИСТАНБУЛ Солун
    ,          ,  katharefoussa ИзмирАлександријадурии Трапезунт Првата Уставот и законите беа изгласании напишанна грчки на

      .беше обидза заживување на античките грчки

 (25.11.2016)   2 .000 .Денес имам преку пријатели

       .      -   СЕКОЈ НАРОД МОРА ДАИМА ПО ЕДЕН ЈАЗИК ОВА НЕ ВАЖИ САМО ЗА ЕЛАДЦИТЕ ТИЕ ИМААТ
  ( ).         ,  ЧЕТИРИ ЈАЗИЦИ КОМЕДИЈА ПА КОГА БИ РАЗГОВАРАЛЕ ЧЕТВОРИЦА СО ПО ЕДЕН ЈАЗИК ТИЕ

     ( ).    .  ?  -МЕЃУСЕБНО НЕ БИ СЕ РАЗБРАЛЕ ТРАГЕДИЈА И ШТО СЕ ТН ГРЦИ САМО ТРАГИ КОМЕДИЈА
   ( . ) ,          : Доденес Еладците тн Грци пишат нивни јазицибиле сите коибиле во употреба во Елада
. = . , ,   .     .   тн Хомеров тн Платонов коине катаревуса и димотики Па ова е само комедија Следи ако

       .  , четворицаЕладциби разговарале со поеден тн еладски јазик ти      , е меѓусебноне би се разберале
   .    .   ?  - ,    што е само трагедија Па што бил тн еладскинарод Само траги комедија со тешкипоследици
      = . ..само на штета на јазикотна Пелазгите тн Словени
  ,        (1815),  , Само за потсетување за Хомеровиот јазикпишел германскиотлингвистПасоф споредкого

   .       (1907) -   Хомеровиот јазикбил словенски Дурии за грчкиотлингвистЧулкас Славо Македонците во
    .     ...     ( )  Леринговореле Ран Хомеров јазик И затоа тој се самоубил ЏонТоуб одТоронто Канада во Атина

,     .     ...   соопштил Македонците во Пакистан говореле словенски Тој бил отруен со кафе Критјаните во
1913          1868      годинагоразбирале бугарскиот јазика не еладскиотод годинакојбил само реформиран

 (   ,   300-  . . . .).  ,   коине АлександријскиПтоломејов јазик само од та г п н е Како понароден со повеќе
.  ,  .тн словенскизборови бил димотики

       .       ГригорПрличев во Охридгоучел само коине Бидејќијазикоткатаревуса бил прифатен од
    1868 ,       .   Цариградската патријартпшија само во година тој таквиот јазики не гопознавал Ова било

             .     поводтој своите две дела Сердароти Скендербегда гинапише само на коине Ова е поводнеговите
           .      дела со катаревуса и димотикиво потполностне можат да се разберат Со ова се потврдува дека

     .        .   четирицата Еладци со поеден тн еладски јазикмеѓусебноне можат да се разберат Бидејќиеден
       ,  ,        народмора да има само поеден јазик се заклучува немало еден еладскитуку четиринародисо

     .посебничетири јазицимеѓусебноне разбирливи  
         .  .  ?    Па денес Еладците никаконе можат да горазберат тн Хомеровиот јазик Зошто Затоашто тој бил

100% ,  . ,    .   !  100%   100% пелазгисти само тн словенски којбил и тн Платонов јазик Следи објаснување на
          = .  . вештачкинародЕладцикојникогашнемал другјазикосвен нашиотпелазгиски тн словенски јазик

      ? -  ...!Кој е виновен за ваквата состојба Берлинско виенската школа

Aspasija Asja Tashevska bidejki go ucev dimotiki grcki jazik vo skolo i toj se zborese po doma zatoa mozam tocno da kazam 
deka potpolno se razlikuva od katarevusa koja tesko mozam da ja razberam a i samite denesni obicni grci ne go razbiraat ! No me
zacuduva kolku slovensji zborovi ima dimotiki grcki jazik no za da ne zbunat ja dodavaat nasekade nastavkata - os ,- on !

Konstantin Atanasovski             .        Не им е тој нивниоит јазиксо којсе дојдениодафрика Јазикот којсега гозборуваат им е научен
 .    (    - )    .   одстароседелците Во сегашниотгрчки што говелат дхимотикинароден има премногумакедонскикорени Со наставки
      .          ,  гопреуредуваат во денешниоттаканаречен грчкијазик За ова да им се заблагодарат на кардиналите одватикан кои

           ,     .     .  зборуваат и по педесет јазика и можат да направат и нов јазик само да им се порача Истот е и со албанскиот Дали некој
           ?      .  помислилшто тоа правеле Ришеље иМазарен на кралскиотдворво Парис Прво е шиптарскиа потоа албански Има

 ?нештонејасно

       19        ВО АТИНА СО ЕЛАДА И ЈОНИЈА ВО ВЕК НЕМАЛО ГРЦИ НИТУ ХЕЛЕНИ ТУКУ САМО РОМЕЈЦИ
     .         . На Балканот имало самоМакедонскоЦарство Тоа потпадналоподРимјаните се до со свои Римјани

  : „ ,        ГеоргиОстрогорскинаведува Првобитно византиската историја е само продолжување на римската
,        .  ‘ ’ историја а Византискотоцарство само продолжениена Римската империја Називот Византија

   ,  ‘ ’   .     потекнува одподоцнежните времиња самите Византијци не гопознавале Тие себе си се нарекувале
-  (Римјани Ромеи οί ‘Ρωμαίοι),      ,    нивните владарисе сметале римскицареви наследницина старите

 ...“ .римскиимператори
      1849        БританскиотпатеписецЏорџФергусонБовен во година ја посетил државата и разговарал со

 .  : „ ,       ,  нејзините граѓани Тој соопштил Селаните каково европскиотдел на Отоманската Империја така и
     ,            оние коиживеат на Јонските острови во прилична мера гобеа заборавиле своето потеклои себе не

  ,  , . .    . ,     се нарекуваа Грци туку Романи т е поданицина Римската Империја Тие какопрестолнинана своја
     ,   “.нацијаи религија госметаа Константинопол а не Атина  

     ,      ,     Произлегува дека селото Атина немало важност што гонаведуваат и другиавтори а главен градна
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     .       -  христијанската нацијаи религијабил Константинопол Сите тие какограѓанибиле само Романи со
,      .заклучок без етничкинародГрциилиХелени

 .     . -      ВО ТН ВИЗАНТИЈА НАРОДЕН ЈАЗИК БИЛ ТН СЛОВЕНСКИ ЦАРИЦА ЖЕНСКИ РОД СО КРАЈНА А
  : „        ,     ГеоргиОстрогорскипиши Таа била првата жена која управувала со Византија не какорегенткаво

     ,     .   ,   име на малолетниотилинеспособниотцар туку во свое сопственоиме Во ова време когацарската
         ,     власт изгледала неделива врзана за функцијата врховен заповедникна војската правотона жена да

     .          ја вршицарската должност било спорно Карактеристичное што во законските одредбиИрина не се
 нарекувала цариц  ( ),      :  ( )“.а василиса туку за себе употребувала машкиоблик цар василевс

      ( =  ),    (  ).     Ирена место да биде само царица а женскирод таа била цар машкирод Овие родовибиле од
 = = . = . = .  ,   народниотварварски пелазгиски тн Хомеров тн Платонов тн словенски јазик различен од

          .    службениоти христијанскијазиккоинекојбил само АлександријскиПтоломејов јазик Па коинебил
  .   +  =  =  ;  =  -  . .само македонскијазик СледиМ Ирена мирена мирена Мирка мирка само тн словенско

     .      , ИМЕТО НА ГЕРМАНИТЕ БИЛО СПОРЕД ТН СЛОВЕНСКИ БОГ ГЕРМАН СО ТРАКИСКО ПОТЕКЛО
           .СО УПОТРЕБА НА БАЛКАНОТ УШТЕ ВО ПОСТАРО ВРЕМЕ ПРЕД ИНВАЗИЈАТА НА ТН СЛОВЕНИ
 ,      6  7 ,    .     Се говори Словените на Балканот дошле во и век а името на тн словенскибогГерман било само
   -  .  (1924),    .     .со потеклоодБалканот споредГ Вајганд тоа било тракискоиме Името гоимале и Германите

       .       /    Тоа се било постароодинвазијата на тн Словени за коинема никаковматеријалендоказ наодза тие
.     преселби Какодоказ се говориса   .  .    =  мо за тн словенски јазик Токму тој бил варварски пелазгискијазик

   .    (  ) ,    300-  . . . .на Хомер и Платон Коине бил македонски АлександријскиПтоломејов јазик и тоа од та г п н е
 =     . ,     =  +  = . Тој Василе ва силе бил само тн словенски што се гледа одВасилеус Василевс ки Василевски

.      (811-813 ): „         Г Острогорскипишиза Михаило Рангабе Михаило Рангабе е прв византускицаркојима
...H.Grégoire, Byz. 9 (1934) 793 sq.         презиме изнел мислење дека презимето Рангабе е од словенско
...“.            = потекло БидејќиСловени немало туку само Склавиникоибиле само Повеќебожцисо варварски

 ,     ,   -    .пелазгискијазик а Римјаните Христијанисо коине очигледнисе заблудите само со огромништети

   19           ВО ЕЛАДА ВО ВЕК ИМАЛО САМО СЛОВЕНИ И ШКИПИТАРИ А НИКАКО ХЕЛЕНИ СО КОИНЕ
 (1830) ,          ( ) ,  Фалмерајер пишел во Елада Хелени немало коиби говореле со хеленски коине јазик туку

   .               само СловенииШкипитари Па следида се говорисамо за Словени со словенски јазиккојбил само
= = . = . = .  .  .    варварски пелазгиски тн Хомеров тн Платонов тн словенски јазик Токму тн словенски јазикбил

  ,         18 -     јазикотна Пелазгите а шкиптарскиотбил нов јазикнепознат до во век шкиптарскиот јазикне бил
 етничкиеднорасе         ( - )    . . н туку повеќерасен со зборовии на Монголи татаро турски што гопишел Г Мајер

       ,      Двата јазика се разликувале одмакедонскиот јазиккоине којбил само АлександријскиПтоломејов
.       ,  ,     јазик Тој со Апостол Павле постанал христијанскијазик православен јазик јазикотна Новиот завет и

   .      .       на Вселенските Собориитн Тој бил наречен и византискијазик Бидејќикоинене бил народентој бил
.           ,    1868мртов Само со реформа на коинеодКораис произлеголпрвиотеладски јазик службен само од
.    ,       ,   1868   година Со наводот се потврдува образованите и трговците гоучеле само коине а од годинаи

...  ,        ,   . . катаревуса Се заклучува во Елада народотговорел само на народниотјазик којбил тн словенски
            (1904)-    20 .За доказ дека немало Хелени со хеленскиот јазиккоинепишел и Силвестер тое е само век

     ,   19   ПРАВОСЛАВНИТЕ ЖИВЕЛЕ ПОДПЕТВЕКОВНО ТУРСКО РОПСТВО НАЈКРВАВОТО ВО ВЕК ОД
  ,  ... 21        АЛБАНЦИТЕ СО ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ ВЕК ТИЕ ЌЕ СЕ ОСЛОБОДАТ ОД АЛБАНСКОТО РОПСТВО

     ,     .    Во Османовата војска имало Черкескиред а војниплатеницибиле Татарите Татарите многуубаво
   .,      .  19       гизнаел Карпошитн што продолжилои во следниотвек Во век меѓуШар Планина и Врање биле

   ,   ,    ,    колонизираниЧеркези и Татари околу еденмилион коимногусе множеле биле крволочниѕверови
    .      -      одкоиПравославните многустрадале Па тие се здружиле соШкиптарите овие за да станат богати

   ,       , , ... масовно гопримиле исламот и на Османите им служеле какоофицери подофицери војници Нивни
    ,       90%-    10%.извршители биле Черкезите и Татарите денес познати само какоГеги се Шкиптарисе само

  .   III (1789- 1807)       Арнаутите биле Одметници СултанотСелим неможејќида гиистрпизлосторите на
,  1795         -   Арнаутите во годинадо солунскиотвалија испратил еденферман за Арнаутите за Османите

  .    : „  , ,   никогашнемало Албанци Тој во негонаведува Бунтовничките елементи Арнаутите на мојата
,        ,         земја поприроданадаренисо див и жестоккарактер уште во мајчината утроба се задоенисо лоши

,    , ,       ...   намери да прават ѕверскинапади убиства кражбии другибезаконијанадмирните луѓе Тие го
     - ..! , ,      уништуваат најубавиот дел одмојата земја Македонија О Боже исчисти ја земјата од гнасните

       ..!  ,      дела на разбојницитеоднивните безаконијаи насилби Презриги исечи гисо мечот на
..!“.побединците  

 ,           .   Не случано Православните не се плашеле толку одТурците отколкуодкрволочнитеАрнаути И како
    ? „... , ,          има спас одАрнаутите О Боже исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојницитеоднивните

  ..!  ,      ..!“       ?безаконијаи насилби Презриги исечи гисо мечот на побединците Какоможе тоа да се изврши
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     ,         -   ...Тојшто вонШкиптарија гинаселил назадда си гиврати во Азија иШкиптарија носителите на злото
      1913       ,  Бидејќиимотите на Албанците се до годинабиле присвоении грабнатиодПравославните кои
   ,   -   1913 .    21 .немале доказ за сопственоста истото е поеднставно сопственоста од г Србија дуриво век

      :       ,    , Па еве ја ишкиптарската гробарскадејност тие за да не гиизгубат имотите дурида станат богати
   .           ,   тие гопримиле исламот И па во Куранот се дава можноста христијанитеда бидат неверници а како

  ,   .      : такви само плачкани силовании убивани Следи албанскиотакадемикСтефана Поло пиши
„    ...         Масовната исламизацијана Албанците во толкуповеќешто теократската држава на Албанците

   “.  ,     ,  . муслиманигисметала Турци Ова говори Албанцитемуслиманибиле само Турци никакоинаку
   18  : „         .     , Наим Фрашериво век говори Сите сме ние браќа иста крв и ист јазик Не велите Турции ѓаури

    “.       ?   , не велето готоа никогаш Па какобиле истребениСулиотите православни Али паша Тепелин
  ,  .   ? „    ,    ,  симбол на албаштината гиликвидирал А како Едниживи гиодрал другиживи гипечел а

  .               најсреќните гизаклал На жените им гиотварале стомаците вадејќиим гиоднив плодовите и сечејќи
  “.    , ...    19 ,   20  21 .  гина парчина Ова годоживеале Србите Македонците не само во век туку и и век Тешко

     ,       (... ...)    .онојкојнив не гизнае а онојкојнив гиподржува НАТО тој е многупокрволочен
      ,     Православните се бореле против православното зло Албанците коикакофашисти со православното

  ,   ...,        знаме двоголав орел се православно истребувале заштомногумногусвоиживотиправославни ги
,   21     ( ...)      ...,   дале тие во век во македонските општини Тетово да не можат да гислават какоспротивност

          ,    на албанските православни крвопијцисвоите балисти крволочниѕверовида гивеличат што важи и
 -   2001         1071 .за УЧК бандитите од годинаподржанаоднепријателите на православието Ватикан од год
     -      ,     21 со своите чеда Европјании САД џанисо воената профитна организацијаНАТО сите братскии во
       ,       .век да гидоистребат Православните браќата на Русите но не и нивниотправославен злосторЕлада

        =      Какодоказ дека Албанците за Православните се само муслимански турскиверскинароде доказшто
      ,      -  на митинзите на Православните се носат икони очигледенпримербеше митинготна ВМРО ДПМЕ на

27.11.2016  -           во Скопје тој претставуваше какопоходна крстоносна војна противАлбанците коинашето
             = . православно гоуништувале и тоа со наш православен двоглав орел којгогнасат Албанците Турци

       ( . ),        . .Со негосе борел и ЃорѓиКастриот тн Скендербег чијмајчини татков јазикбил нашиот тн словенски
     ,       ,   .Бидејќитие негогоправат Албанец во негово време Албанија бил на Кавказ Албанците се лажговци

              Албанците со нашиотправославен двоглав орел сакале да ја остварат својата замисла за таа
                Велика Албанија која би требало да се протегана православнипросторичиицрквибиле украсенисо
          .   ,     нашиотдвоглав орел и тоа во Јужна Србија и наша Р Македонијаи Елада чиј идеологи инвеститор

  .             останала Албанската мафија Основачите на таа таква мафија се оние војнии службенилица во
 ,       ,    Османовотоцарство сите исти какоАли паша Тепелин Јанински крволочниѕверови врз

  .         20 -    православието доденес Нивната крволочност се виде дурина крајна век трговија со органи
   ...ваденина живиправославци

      „   . -   1780 “,    Во прилогсе наведува мојата книга Албанците во Р Македонија само од година какои други
    коисе најдуваат во мојатаwww.brigien.com    ,     ... за потеклотона Албанците нивните ѕверства и се друго
   ,      .Иво Германската национална библиотека Европската библиотека и Баварската државна библиотека  

   =  ,   19 ...  ,  Православните имале петвековнотурско исламскоропство најкрваво во век одАлбанците кое
  ,    21        .преминало во албанско порадиштоПравославните во век ќе мора одалбанскотода се ослободат

Kombi Nacija      .За жал се е ова вистина Според -   Д рПетар Поповски   2       повеќе од миљона Македонцисе убиениза два
,  1700  1900.века од до

Risto Ivanovski         ,  ЗА ПОВЕЌЕВЕКОВНИОТ ГЕНОЦИД ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ ОДСТРАНА НА АЛБАНЦИТЕ АЛБАНЦИТЕ
      .МОРА ДАСЕ ДАДАТНА МЕЃУНАРОДЕН СУД

Kombi Nacija                    ,   По ова се гледа дека муабетот за соживот е фарса исто какошто е фарса муабетот за влез у ЕУ тоа нема
              .       никогашда се случи поштоако влезе Македонијау ЕУ ќе се обединат трите дела Плус нашиот концептна држава каде

   ,             .   сите малцинства се признати горушиконцептотпредсе на околните земји коине признаваат другималцинства Ова и
             ,      .претседателот гокажа самоштонегому се смеат и госметаат за глуп а ја кажа суштината на спорот

Pater Yios Akis    ,   ,    .НаскороАлбанците ќе доминира нивната популацијарасте а твое е намалена

Risto Ivanovski „  19           ,   ,  Во век меѓуШар Планина и Врање биле колонизираниЧеркези и Татари околу еден милион кои
  ,        “.многусе множеле биле крволочниѕверови од коиПравославните многустрадале

      ,   АЛБАНЦИТЕ ЗА СВОЈОТ ПОВЕЌЕВЕКОВЕН ГЕНОЦИД ВРЗ ПРАВОСЛАВНИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ
            ОБВРЗАНИ КОН СВОИТЕ ПРЕТХОДНИ И СЛЕДНИ ГЕНЕРАЦИ АЛБАНЦИТЕ ДА ГИ ДАДАТНА СУД
          ,     Шкиптарите какоПравославни за да си гизачуваат своите православниимоти тие се одлучиле да се

.         ,   ,   исламизираат Бидејќиво исламот било дозволеноневерникотда се силува плачка и убива дурипо
              ,    секоја борба е дозволенои тридена што сака да му се вршиврз неверникот Шкиптаритемасовно го
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 . ,             ,примале исламот Меѓутоа не само тој на Муслиманите им дозволувал тие да гозачуват својот имот
  - ,          тие станувале богаташи аги а уништенитеПравославни гола сиромаштија која аргатувала кај агата

       ,   ,      ,    тој врз неговотосемејство можел се да прави какона добиток којсе борел за коркалеб и тоа кај него
   ,    - …  .      каконегов личен арамија силувач на негова ќерка ќерки иубивач За ова Шкиптарите биле доста

,            -  ( , ...).познати и тоа какоШкиптариа не да се заскриваат зад беднитеАзијати Гегите Черкези Татари
     .     - :Во претходниотнапис наведов некоиподробности Овде наведувам само за ѕверовите Шкиптари
     :   : „       Па еве што пишеле француските чеда ВикторБерар вели Преводувањето на ислам не било дело
     .    18.      на владата туку на големите поседници Околу половината на целипокраинибиле обрезанисо

   ...        наредбата на албанските бегови Словените коиживеат покрајПреспанскотоЕзеро добиле наредба
 1740         .      околу годинаво тек на тридена да се потурчат Албанците биле најголемипосланицина полето

 “.      ,      , на исламизацијата Сите коине гоприфатиле исламот следел ножоти пушката на Албанците браќа
    ,   -      .  по се на ватиканскитеФранцузи Европјании САД чани со воената профитна организацијаНАТО А и

   : „1906         вториотРене Пинонкажува годинатетовската долинаПологимала една четвртина албанско
     (      , . .),  население и три четвртинибугарско подсултановата Бугарската егзархијаво Цариград Р И само

     “,  : „     четиригодиниподоцнапропорцитесе обратни објаснувајќиго Заблагодарувајќина својата пушка
        “.Албанецот се дочепкал до земјата којаму се допаѓала

      18 ,    19 ,       ,БидејќиГегите не биле познативо век туку само во век што се среќаваат и кај ГригорПрличев
         ( , ...),    преѕверскоби било да се обвинуваат Гегите какоАзијати Черкези Татари затоашто тие меѓуШар

       19 .         Планина и Врање биле колонизиранисамо во век И следиШкиптарите каковојнилица во Преспа
  ,       .    извршиле злосторничкичин а тогашво Преспа немало никаквиШкиптари Какошто преспанците биле

   ,          ...само македонскиправославнибраќа истотобило и со македонскитеправославнибраќа во Полог
    ,   ,          Секаде кадешто дошлеШкиптарито макари поединечно тојбил задоен со зло кое доденес ние сите

  ,     -  .  ( 1924),  Православни гопреживуваме а нивниизвршители останале Гегите споредГ Вајганд Гегите
    ( ).         ,биле понеинтелигентниодТоските Шкиптарите А токму Гегите на Тоските им се слепиизвршители

    .      -    ,  а во служба на исламот Па Гегите немале врска со Тоските тие меѓусебноне општеле не стапувале
     .    ,    . .   .     во браковии не се разбирале Тие биле два народи коигиобединал Ј Б Тито во СФРЈ Тој на Гегите
    90% (  10%)        .коивонШкиптарија се Тоски на мнозинство им гонаметнал малцинскиотшкиптарскијазик
    -   ,        , ...Со негосе врши злостор се шкиптаризираат Геги што важи и за Нешкиптарикаково Преспа Полог

         ,      БидејќиАлбанците со векови вршеле и вршат геноцидврз Православните тие мора да се однесат на
 .          ,    , меѓународенсуд Со тоа штоШкиптарите се тие коивоглавнобиле богати многуповеќе од Гегите се

,   .         .потврдува Шкиптарите биле најзлобници И затоа Албанската мафија е шкиптарска од турсковреме
          .     Да се казнат водачот и извршителот и тоа водачот многуструкоповеќе БидејќиГегите биле помалку

  ,        -      .интелигентиодТоските во судењетомора да се земе во предвид па поглупиотпократкода се казни

Risto Ivanovski  (01.12.2016)  -     :Денес на ФБ страницата гопрочитав наведениот текст  
   ВОЕНИТЕ ЗЛОСТОРСТВА НЕ ЗАСТАРУВААТ
             ,   Комитетотна ОН за тортура бара до крајда се спроведат македонските хашкислучаи амнестијата не важи

  ,      ,       Споредмеѓународнотоправо случаите на злосторства противцивилнонаселение случаи на тортура и мачење не
       ,           застаруваат и не може да подлежат на амнестија пишува во извештаите на Комитетот за тортура на Обединетите нации

     .           и на Амнести интернешнел за Македонија Македонскотоправосудство ќе мора да гиотворизатворените четирихашки
 –  , ,        .случаи Мавровскиработници Непроштено Браната на ЛипковскоЕзеро и Водството на ОНА

              2001 .На оваа листа е и случајот со шесте исчезнати албанскицивили во конфликтотво година
    ,           .Споредекспертите за човековиправа обвинетите за кршење на човекови права не смеат да поминат неказнето

                 Комитетот за тортура на ОН одмакедонското јавно обвинителство бара да се отворат нови истрагиза случаите
 , ,        .   Мавровскиработници Непроштено Браната на ЛипковскоЕзеро и Водството на ОНА Овие случаи ѝ    беа вратенина
     2008         .   МакедонијаодХашкиот суд во годинасо ветување дека македонскотообвинителство ќе гиистражи Хашкиотсуд

      -            процесуираше само еден случај одМакедонија случајотЉуботен којзавршисо затворските казниза Љубе Бошковскии
 .Јохан Тарчуловски

,       -           Но пополиитичкиотдоговормеѓу коалицискитепартнериВМРО ДПМНЕ и ДУИ за овие случаи е донесен Законот за
        .амнестија и за македонскотоправосудство овие предметисе затворени

,                    Сепак Комитетот за тортура на ОН во мајскиотизвештај вели дека е сериознозагрижендека со Законот за амнестија ќе
           2001    .се обезбедиобвинети за кршење на човековите права одконфликтотво годинада поминатнеказнето
      (19  2011 ),       По донесувањето на Законот за амнестија јули година Јавното обвинителство на РепубликаМакедонија ги

       .прекинаистрагите за четирите случаи на воени злосторства
     ,           Со донесувањето на Законот за амнестија Собраниетона РепубликаМакедонија стави точка на кривичнотогонење на

      ,         .   извршителите и на одговорните за хашките случаи пишува во извештајот на Комитетот за тортура на ОН Од комитетот
              ,    бараат државата да гиистражисите случаи на тортура и сите другивидовина сурово нехуманоили деградирачко

  .           ,    постапување или казнување Тие бараат сторителите на делата да бидат правно гонетии казнети а семејствата на
     .жртвите да добијат отштета и рехабилитација

                 Ова подразбираи промениво Законот за амнестија и усогласување со Конвенцијата против тортура и со меѓународните
  . ,            .законии стандарди Едноставно споредмеѓународнотоправо тортурата не може да биде иземена од кривичногонење

     ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ САМО ТАКАНАРЕЧЕН СКЕНДЕРБЕГ
     „   “ ( . =  ), За ЃорѓиКастриотимам книга НОВ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ тн Скендербег ГеоргКастриот
  2001  2003 -   „   , . “ (2008). две изданија и година втора книга МакедонецотГеоргКастриотис тн Скендербег
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       -          И во другикнигиза негопишувам другите книгиможат да се најдат и симнат од
мојата www.brigien.com.      -     20 , БидејќиЃорѓиКастриотне бил обрежан тој бил возрасен преку години тој

  .         бил само православен Следи за ЃорѓиКастриоти за Албнците да пи     .  шувам и во другикниги Такви се
    ,      и во Германската национална библиотека Европската библиотека и Баварската државна библиотека 

     : Georgius Castriotius Scendarbigo.  ,    На печатот на ЃорѓиКастриот стои Се потврдува Ѓорѓибил само
  = . ,       = наследникна Ромејците тн Византинјци чија оставштина била само на народниотварварски
= . = . = .    = . -   пелазгиски тн Хомеров тн Платонов тн словенски јазикна Ромејците тн Византијци кај нив

     (   ).      службен јазикбил само коине АлександријскиПтоломејов јазик Ѓорѓисамо какоправославен се
        .    борел со православниотдвоглаворел којгикрасимакедонскитецркви Бидејќиваква била состојбата

, = - 10%   (   )- 90%,     Албанците Скиптари Тоски и Геги Черкези и Татари неуспешногибришат крајните
,    -    .  ,       слова прогласувајќигоза Албанец дуриЧеркез и Татар Исто така тој никогашне бил Ѓергиме

   , ...само за на Кавказ Унгарија
   .    . -       Народен јазикна тн Византијциим бил тн словенски женските имиња и презимиња завршуале за

   -  .    .   = -   женскиродсо а Ана Комнена Следи сопругата на тн Скендербегбила Доника Донка иметоДонка
     .    : DONICE SCANDERBEGI VXOR.била испеана во македонскинароднипесни За неа има доказ
          ,      Какодоказ дека тој бил православен е изработениотпечат одбронза којсе чува во Националниот
  - .       ,      музеј во Копенхаген Данска На срединана печатот има Двоглав орел околу негосо кирилскислова

  „ -   . “.      44.  е напишано Арв Сервиа БулгариАлесандро Елесо Печатот бил заверен подброј Објаснување
 - ;            ; за Арв Арванаси Сервиа Булгариарванските просторибиле подСрбите и Бугарите со свои царства

 .     ,       .   и Алесандро Алесо било за ЃорѓиКастриот којбил само православен со двоглав орел Ѓорѓибил
  .   , „ ,     наречен АлександарМакедонски СпоредФрансоа Пуквил Скендербег последниотодхероите на

       “,      .Македонијаи нејзината историјадостоена за негова слава какошто бил и АлександарМакедонски
   ,     .       Арванија била во Епир име споредмакедонскиоткрал Пир Какошто во Библијата бил преставен

      (  ),       .АлександарМакедонскисо роговина јарец боготАрес бил претставен кралотПири ЃорѓиКастриот
        -      .Следи ЃорѓиКастриот бил крал на Македонијаи Епир Епир историскисекогашбил само македонски

Risto Ivanovski           ,         Со тоа што печат одбронза во Данска има Двоглав орел а околу негосо кирилскислова е напишано
„ -   . Арв Сервиа БулгариАлесандро “,        .Елесо ЃорѓиКастриотбил само православен со двоглав орел

Risto Ivanovski         ,  13 ,      БидејќиОсмановиот јазикбил јазикотна султанотМехмедКараман од век којбил персиски јазиксо
-  ( )     ,     ,       татаро турски монголски зборовии со персискописмо на персискијазикбил Искендер а на народен јазикво Мала

      .Азија и Турцитена Балканот само Скендер

Risto Ivanovski  „   “ ( . =  )      Книгата НОВ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ тн Скендербег ГеоргКастриот и другимои книгисе
     ,      .најдуваат и во Германската национална библиотека Европската библиотека и Баварската државна библиотека

     ,     БИДЕЈЌИ ПОДУНАВЈЕТО МУ ПРИПАЃАЛО НА ЛЕВАНТОТ И БАЛКАНЦИТЕ БИЛЕ САМО ЛЕВАНТЦИ
-          ПРЕСЕЛБИТЕ НА НЕКАКВИ СЛОВЕНСКИ НАРОДИ НА БАЛКАНОТ СЕ НАЈГОЛЕМ ФАЛСИФИКАТ

-      - ,     - .Берлинско виенската школа говнела поимотИндо Германи што било дополнетосо Индо Европјани
          .       За ова доброим дошлона авторите и пронајдоцитево Подунавјето Со тоа што таму живеењето со

 , ...        /     свои градежи писменост биле во готовоформа без да постојат докази наодиза постепенразвиток
  ( ...),    .,   ,    на градежите куќите знаците на писменоста итн што е најнепходно во Подунавјето населението
      .    (     ),  би моралода бидедојденооднекаде Тоа бил Левантот Источниотдел на СредоземноМоре каде

         0,5- 1,0  .    белата раса опстојувала во леденотодоба со траење од милионгодини Следи тоа со морска
    ...  ,    .      вода било потопеносо потопите Не случајно српскиотавторМилојеМ Васиќ врската ја бара само

 .          FB-,       :со Егејот Во прилогсе наведува написот које објавен на а се работи за авторотМариоАлинеи
„   – ,           МариоАлинеи Балкан јединиевропскирегионгдје су најстарија археологијаи генетиканеспорно
доказане
13.  2015. admin 1 Comment , , , ,   новембра Археологија Балкан Генетика Историја Лажирана српска

,  , , ,  -    историја МариоАлинеи Словени Срби Срби аутохтонинародна Балкану
             . Као дугогодишњисарадникСрпске академије наука био је и личнипријатељ академикаПавла Ивића

        ,   .   Његова теорија одавно је прихваћена на универзитетима у Холандији ИталијииШпанији Како сам
 , „        a,     Алинеи каже крајем деведесетихгодинатриархеологаи трилингвист потпунонезависно једанод

,              другог поставили су нове теорије порекла индоевропскихнародаи језика које утврђују аутохтоности
   “.непрекинутконтинуитет одпалеолита

    ,   ,        На основу компаративниханализа археологије генетикеи језика Алинеи је дошаодо закључка да су
         ,  неолитске технолошкеиновације у Подунављу омогућиле наглидемографскираст становништва а

     .такои развој језика и културе
              Те иновацијеАлинеи сматра за најважнијимотивационипогонширегразвоја језика и поставља своју

      ,       чувену тезу да се аналогноразвоју палеолита мезолита и неолита може поставитимодел
  .хронолошкогдатовања језика

25

https://www.facebook.com/risto.ivanovski.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/risto.ivanovski.3
https://www.facebook.com/risto.ivanovski.3?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.brigien.com%2F&h=OAQE4cm9yAQEp-E9IauDXEDkA5-JF8RXqork8ycEhy8kVTw&enc=AZNx_k6FBLKvzt3vRCiuei758tA6MGrGUej40x_5Y6YEFBxHW2dQlvATlhIKflwCje4bP6WDFDtzi1AcKAAvfXRv4iM1RkcQv_gU5FoxCLjygRr7rhkNkBZ9P3fL7olmQkAyxKTDXSnoLRnScc1mTDYYttwK4RJXt061JW4_iylQZLW4y_p4BRnkxEp2XJZh5OBRvi7JZZrJV5g0BK6u_-eF&s=1


   ,     ,       . . ., Он наглашава да се за разликуод западне Европе гденеолит почиње у другоммиленијумуп н е
             8. јединона Балкану може пратитиконтинуитет старе европскецивилизацијепрекотелова већ од

 . . .             миленијума п н е Такође наводида су археологијаи савремена генетика потврдиле да је Балкан
          .јединиевропскирегионгдесу најстарија археологијаи генетиканеспорнодоказане

            , На основу овихсазнања Алинеипоставља тезу о аутохтоностиевропскецивилизацијеу Подунављу
       .        као и о њеномнепрекинутомконтинуитету доданас Он оштронегираидеју о доласку Јужних

  7.  . .             . Словена у веку н е и тврдида за то апсолутноне постоје ни археолошкиниисторијскидокази
          ,     Тезом да се Јужни Словениналазе у Подунављу јошодпалеолита Алинеи је практичносрушио

  .званичну индоевропскутеорију
   ,         -  Описујућисловенскиареал данас он тврдида Словени јошувек географскии етничко језички
   .         ,  заузимају половину западне Европе Сматра да су Словени одувек били на тим просторима од

 .дубокогпалеолита
     ,     ,    По његовоми мишљењима другихлингвиста гденаводии Јернеја Копитара Словени су заузимали

  –  ,       ,      огроманпростор одБалтика прекосеверне Италије све доМале Азије а народе каошто су
, , , , ,      .Венети Трибали Трачани Пеласти Фриги Ликии Лидисматра прасловенскимкорпусом

          „      То је једанодразлога зашто Алинеимислида је потребнорашчистити једнуоднајапсурднијих
   ,          последица традиционалне историјскехронологије ону која тврдида су Словени касностиглина
       ,  ,     историјскусцену Европе и у исто време успели сасвим необјашњиво да заузму огромнепросторена

   ”.             којимаи данас живе Једини логичан закључак може да буде да су управо Јужни Словени били
    , , , ,    оригиналнипокретачинове земљорадничкереволуције заната уметности религије језика и првих

    .урбанихкултура Европе у Подунављу
      , .  „      Алинеи сматра да је јужнословенска групанајстарија тј да не постојиникакав севернисловенски

            . језиквећ су се западнии источнисловенски језицинезависноразвили из јужнословенских
             Примогеност јужнословенскихјезика налази у доказима да онилингвистичкиобухватају и источне и

,        “.западне те такопредстављају заједничкиименитељ свихсловенскихјезика
      ,       Насупротранијимтеоријама о примогеностигерманскихнарода Алинеидецидиранокаже да су ониу

     ,        ствариприхватилитековине неолитске културе Балкана па такои део језичке културе Јужних
,        ,       Словена што је тврдиои америчкилингвиста МорисСвадеш рекавшида се грана германскихјезика
   .издвојила из словенскихјезика

         ,     Да би илустровао своју тезу о раномпалеолитскомнастанку језика као и доказаомогућност
    ,          датовања језика синхроноса археологијом Алинеи је сачиниотрилисте словенскихречи из периода
,          .палеолита мезолита и неолита које практичнопредстављају најстаријисупстрат европскихјезика

     ,       Интересантно је да Алинеи ставља старолатински старогрчкии старословенскиу исту хронолошку
,         .раван наглашавајућида су сви онипозајмљивали једниоддругих

              За нас најважнијии најинтересантнијидеоњеговограда јесте чињеницада је неолитске културе
   „    “.Подунавља описао као првобитну језичку орбиту Европе

  ,     ,     ,  За српскулингвистику археологијуи историографијуова теорија као ињенинаучни заступници од
               кључногје значаја јер су Подунавље и Србију вратили у центаринтересовања и проучавања научних

  . ,   ,    кругова западне Европе Коначно теоријаМарија Алинеија повезујућицивилизацијскиконтинуитет
   ,          –    одпалеолита доданас отворила је пут за нова истраживања на пољу србистике какосе српски

              .језиквише не би посматрао као изгубљен и утопљен у некомимагинарномпросторуи времену
„      –  ,   ,    ,  Словени су заузимали огроманпростор одБалтика прекосеверне Италије све доМале Азије а

,    , , , , ,   ,   народи каошто су Венети Трибали Трачани Пеласти Фриги Ликии Лиди јесу прасловенски
“.корпус

    , .    :Нелогичност у савременојисторијскојнауци проф дрМариоАлинеијиобјашњава
„          , Потребно је рашчистити једнуоднајапсурднијихпоследица традиционалне историјскехронологије

   –              , ону која тврди да су Словени касностиглина историјскусцену Европе и у исто време успели
 ,    ,     .    сасвим необјашњиво да заузму огромнепросторе на којимаи данас живе Једини логичан закључак

   –           може да буде да су управо Јужни Словени билиоригиналнипокретачи нове земљорадничке
, , , ,        .револуције заната уметности религије језика и првихурбанихкултура Европе у Подунављу

   , . Јужнословенска група је најстарија тј ‘      ,     не постојиникакав севернисловенски језик већ су се западни
       …’   ,  и источнисловенски језицинезависноразвили из јужнословенских Алинејидецидиранокаже да су

     ,        Германиприхватилитековине неолитске културе Балкана па такои део језичке културе Јужних
,        ,       Словена што је тврдиои америчкилингвиста МорисСвадеш рекавшида се грана германскихјезика
   “.издвојила из словенскихјезика

    ,  :Објашњавајућиразвојцивилизацијеу Европи Алинејизакључује
„     ,         ,   За разликуод западне Европе гденеолит почиње у другоммиленијумупреНове ере јединона

          –   8. Балкану се може пратитинепрекидностстаре европскецивилизацијепрекотелева већ од
   . ,        ,   миленијума преНове ере Такође наводида су археологијаи савремена генетикапотврдиле да је

           …  Балкан јединиевропскирегионгдесу најстарија археологијаи генетиканеспорнодоказане Оно
        7.       ,  што негираидеју о доласку ЈужнихСловена у веку Нове ере је непостојање ниархеолошких ни
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 “.историјскихдоказа
:  Источник Тема Србија

Pater Yios Akis     ,   ,  .    .усна и теории без докази без археолошки наоди нема документација Έπεα πτερόεντα според Хомер

Risto Ivanovski     .   -   . ,   -   За Левантот видиХерберт Џ Велс и други во мои книги Пак Хомер не постоел Илијада била
      (6  . . .).    ,      ,фалсификат на Редакцискиотодборна Пизистрат век п н е Во Илијада има шафран којникогашгонемало во Елада

  -  480 . . . .      ,    .    а и магарето до г п н е Во неа има делови одЕгипет Бригијаи Јадранските острови Видимои книги
во www.brigien.com     ,      .и во Германската национална библиотека Европската библиотека и Баварската државна библиотека

Pater Yios Akis http://www.safran.gr/saffron.asp?l=en         Не заборавајте дека античките Грцибиле по владетелите
 -     ..        , Феникијцитеморепловци трговциво целиотСредоземнотоМоре Без огледна постоењето или непостоењето на Хомер

    ,        ,    .текстотна Илијада и Одисеја постоикнижевнии историскивредноста на сите луѓе тоа не гоменува

Pater Yios Akis Peisistratos      Panathenaic ,      , рече основана Хомер рецитали во фестивал На јазикотна Хомер е вештачко која
  ,        . ]        . никогашне зборува но се разбере во текот на грчкиотсвет На материјал доаѓаодразличнипериодии дијалекти
  ,  Основни јонскиотдијалект какошто    8 . . . .     .       е утврденово век п н е на бреготна Мала Азија Се уште има голем бројна
         .    ,    податоции завршина поголемите видовиповрзанисо микенската ера Дорскиелементине постојат а некоипоткровје

     ,        видовиможат да бидат додадениподоцна во секој случај се остатоциод античка Грција

Risto Ivanovski  „      ,    “,       Бидејќи На јазикотна Хомер е вештачко која никогашне зборува јазикотна Хомер бил само словенски
( -1815, -1907,   -1913 ...).Пасоф Чулкас јазикотна Критјаните

Pater Yios Akis Dr Risto show the money,        ,      ,  нека ни гопокаже текст и се најде Да покажеме текстоти се најде Словените
   8  . . .биле пишување во век п н е

Risto Ivanovski = = . = . = .  -    300 . . . .-  Варварски пелазгиски тн Хомеров тн Платонов тн словенски јазик коинесамо од г п н е види
...Википедија

Pater Yios Akis = .  ,  ( :  [1] : [kВарварски тн словенски јазик Коин грчки Ελληνιστική Κοινή МФА ɔɪnɛɛɛ ^],   : [kсовремен грчкиМФА ʲi niˈ
eee lini kˈ ʲi], "  "  заедничкигрчки или ἡ κοινὴ , [i kδιάλεκτος ʲi ni ði aleˈ ˈ ee ktooe s], „  “)      заедничкидијалект е популарнаформа на грчкиот

     ,   300 . . .  300 .       јазиккоја серазвила во посткласичниотпериод односнопомеѓу п н е и година Овој јазикисто така се нарекува
, , ,    .      , александриски хеленистички патристички заедничкиили библскигрчки Во антиката се користеле изразите коине

,   ;[2][3]        .    хеленски александрискии македонски за да се нагласи разликата со античкиотдијалект Коинпретставувал прв
                заедничкинадрегионален грчкидијалекта покаснослужел каколингвафранка за источниотмедитерани Блискиотисток

    .               за време на римскотовладеење Важен е и какооригинален јазикна које напишанНовиот завет на христијанската
  Septuaginta (     ).[4]        Библија односно грчкипреводна Стариот завет Коине главен предокна модерниотгрчки

.јазикhttps://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B8%D0%BD

Risto Ivanovski  8.       ( )   ( )  9.  Види ГРЦИТЕ СО ДВОРАСЕН ЈАЗИК НА БЕЛЦИ ПЕЛАЗГИ И ЦРНЦИ СЕМИТИ и МАКЕДОНЦИТЕ
     ( ) СО ЕДНОРАСЕН ЈАЗИК НА БЕЛЦИ ПЕЛАЗГИ во www.brigien.com

     ,      БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СО НАЈСТАРИ ТРАДИЦИИ ТИЕ ПОСЕДУВАЛЕ ЧАКРИ КАКО И
ВЕДИТЕ

              .      Белата раса била еден те ист народсо еден те ист јазики исти традиции Такви биле и оние со
,    -        =  = - , чакри а чакра означувал точак човек којпоправа и вози точак е точакар то чакар чакр чакра

...     - .    ,      , очакарен Токмумоето семејство е Чакре вско Во врска со чакрите за што сум пишел повеќе пати
 -      :на ФБ страниците беше објавенои ова

„                Млада паонкаодоколината на Крива Лакавица кај која се забележува точка на срединана ч . елото
     11             Традицијастара можебиодоколу век предновата ера и се нарекува седеф и ја носеле младите
 .              немаженипајонки Овој елемент госметале односногосимболизира третотоококое гледа она што

   .               другитеочи не гледаат За ова никојодетнолозите не пишуват гокријатод јавноста или не се
. ( : „запознати Следи               “.)Седефот претставувал украсен елемент и голепеле на челото со помошна церуменодушите  

             , , , Трето окое чакра и претставува центарна свеста и делува врз нашата интуиција духовност морал
,   .           волја предвидувања и сеќавања Третотоокое многубитноза телепатијата а отварањето на третото

     .          окопретставува голем чекорконсвесноста Не е далеку деноткогаповторноќе гоактивираме
             “.третотоокои достигнеме нивотона свесност каквошто некогашпостоело на овие простори

   ,      ,      .,   Да не се изуми Тракијцитесе тетовирале на истоместо што важело и за Македонцитеитн со што
 ,         ,    се потврдува третотоокобило во употреба во овие македонскипростори каде опстојувале Бригите

 .            I...и Пеонците Укинување на вакви повеќебожнитрадициибило одвремето на Римјанинот Јустинијан
   , , , ...,   Јустинијан гизабранил реинкарнацијата астрономијата математиката хирургија злосторникза

.науката
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 ,     .       ,  Авторите пишат Власите и Албанците биле Тракијци А и Власите какоТракијцисе тетовирале што
   ...       ( = = )  било за кај Каракачаните Со тоа што Власите и Албанците Шкиптарите Тоските Арбаните биле
  ,         ,    само едноЕпирци Епирспоредмакедонскиоткрал Пиродвреме на Нерон Власите и Арбаните биле
 -    (   )  = .    самоМакедонци Драч бил Бригос Арбанија била бригиска дуриБриги Брсјаци Ова се потврдува и

 :       .  ,    ,  споредјазикот Власите и Арбаните гиимаат сите тн словенскигласови па дуритемниотвокал како
  ( ) ,             и бригиското македонското ѕ презимињата им завршуваат со бригискотодативо у и со т какотрето

  .  ,         . . лице еднинаитн Се заклучува Власите и Арбаните биле со јазикотсамо одороденитн Словени Ова
       .  -      19 .било само во последните векови потврденосо тн Вукови гласови Вук Караџиќтворел само во век

      ,      ,    .Па со чакрите на Ведите иМакедонците какои со јазикотна Епирците словенските народисе лага

Zlatko Kuzmanoski       “ “.    ...Кај нас уште се вика и ЧЕКРЕК Истиот корене

  -    100% ПОСТОЕЛО САМО МАКЕДОНИЈА БИБЛИСКИТЕ ЕВРЕИ БИЛЕ ЛАГА
 ,        ,      -   Не учеа Библијата била најстара историја со БожјиотнародЕвреи чиј Бог нимсе им ветил тој се да

 ( )       .         уништи украде само во полза на неговиотнародЕвреи Па ова доденес се чини со нас
.     ,        . Македонците Македонија со своите Македонципостоела што никогашне било со било какви Евреи

          444 . . . .    Ова се потврдува со доказотшто еврејскоништонемало пред г п н е Тогашво Ерусалим
     ( )  почнала да се изучува Библијата Ездра само оттог      ,   аш за да се создадат Евреи непознативо

.             историјата Изворите на Библијата биле пишанисамо на сиријскиотарамејски јазики македонскиот
  -     .        коинеодАлександрија тогашимало СиријцииМакедонци Следи без еврејски јазикне можело да

   .     ?     100%    има било каквиЕвреи Кои се тие Евреи Евреите останале само со украдена историјана
 ,  :старите народи коипостоеле

  : „    Иво Вукчевиќпиши Не е збор Божји
  , -           Спрема ова гледиште јудео христијанската теологијане е ништодругодо конфузноизвртување на

    : ‘    ‘  ’,     древните мудростии космичката вистина Библијата не е реч Божји туку украдена одпаганските
.  ,        ;    извори НејзиниотЕдем Адам и Ева гипрезеле одвавилонските списи нејзината Поплава илиПотоп

           ;     не се ништодругододелче околу четиристотинизаписи за поплавите нејзиниотАрки Арарат имаат
      ;        ; свој еквивалент во митските верзиина Потопот дурии имињата на Ноевите синови се копирани така

   ,        , и со Исаковотожртвување Соломоновата мудрости Самсоновите подвизирушењете на столобови
       ;       Мојсије вообличен по угледотна сиријскиотМизес неговотоправо по угледна Хамурабијевиот

.       , ,     законик НејзиниотМесија е изведен одегипетскиотМахдија Спасот поединистиховисе дословни
   .        (Gerald Massey)  копиина египетскиракописи ИзмеѓуИсус и египетскиотХора ЏералдМејси наидува

 137 ,        ’.на сличности додекаизмеѓуХристо и Кришнаима на стотини
          , -  Мешањето законина природата и процесите на создавањето со Божја волја јудео христијанската

,    ,     .   : ‘  !-   теологија по верување на Грахам се меша Пеколот со Рајот Тој така пиши Волјата Божја тоа е
     ’ “....општопознат узвикна секојмасовен убиец

        ПОВЕЌЕБОЖНИТЕ ТРАДИЦИИМАКЕДОНСКИ НО НЕ ЕВРЕЈСКИ И НА РИМ
.  : „     è      Г Острогорскипиши Духотна христијанскиотмистицизам с повеќе навлегува во живототна

 ,  è          средновековна Византија па с повеќе се зацврстува и се пропагирабожественотопотеклона
           .      цврската власт и блискоста на цароти неговотоцарство со надземниот свет Дурии во натписите на

  II     Servus Dei         парите Јустинијан себе си се нарекува и прв одвизантискитецареви на опачината од
     .   парите гостава ликотна Христос За време на  , 691/2      неговата влада во Цариградсе одржува собор

            V  VI којдонесува голем број канонскиодлукикакодополнување на догматските одредбина и
        -   (Quinisextum)   , Васеленскисобори којспоредтоа се нарекува Пето Шести собор илиТрулскисобор

         .         поТрулската сала на царскиотдворво која е одржан Сто и двата канонана овој соборрегулираат
    ,        различнипрашања на црковнотоуредување настојувајќида гозацврстат христијанскиотморал во

  . ,          народоти свештенството Меѓутоа осудувајќиизвесниобичаи било одморалнипричиниилипоради
  ,            нивнотопаганскопотекло канонитена Трулскиот собор ја покажуваат и вонредната жилавост на тие

.           ,    обичаи Така на големо се гледа дека се славеле старите паганскипразници меѓудругитеи
 ,    ,   ,     празникотБрумалија когалуѓетои жените преправении маскирани минувале по улиците во

,           ,      поворка во време на берба се пеело песниво слава на Дионис припојава на младата месечина
        .        предкуќите е пален оганкогомладинците гопрескокнувале Овие и многудругипаганскиобичаи се

   ,         забрануваат со канонскипрописи се зазбранува исто така студентите на Цариградскиотуниверзитет
   “.да приредуваат театарскипретстави

 : „         . ,  ,  Следифуснота Ефикасноста на тие забранине треба да се преценува Така на пример празникот
      ,        “.Брумалија се славел и неколкувекови подоцна и тоа дурии на самиот царскидвор

        ,       Бидејќина христијанствотоосновата му била Кришна во Индија Хорус во Египет и Хора на
 =      , македонскитеСклавини Повеќебожцикојсо обеденителотАлександарМакедонски

          - АлександријскиотСтоицизамбез робови коиМакедонците гиодбегнувале и персискиотМитра
  ,    ,         обожување на Сонцето се дошлодоИсус ќе мораМакедонцитеи сите другиПравославнижилаво
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         ,     = = = да се борат не само да гиповратат нивните традиции какошто било на Дионис дианис пианис
=          ( )  .   пианиш опианиши другишто еврејството и католицизмотодРим Ватикан гиуништиле Па и
     ( )      ,  - следело дурисо ренесансата Рим Ватикан да ја отфрлинашата божицаМа Македонката Лидија

 ,  (    ...),        првата христијанка Богородица видиикониво Охрид и тој неа ја заменил со вавилонската
 (=  :         = ...)  (+  = проститутка проститутка о простии неа боже што таа се тутка потиска Семирамида в

=  ) -    .Свемирамида свемирамида итн за Семирамида видиХеродот

     -   /ЕВРЕИТЕ НЕ БИЛЕ ПОЗНАТИ ВО ИСТОРИЈАТА НЕМА НИЕДЕН ДОКАЗ НАОД
     ,   -     Сум објавил повеќе книгиза Евреите непознативо историјата еврејската историја била само

       .   ,   присвоена од старите народиво Месопотамија и Египет БидејќиималоМакедонци ноникогаш
    444 . . . .,           Евреи се допред г п н е Македонијабила уништена и се доденес Македонците само си

...       ( ):страдаат Во прилогсе наведува еденнапис труд
  „  “   !СВА ИСТОРИЈА ВЕЛИКОГ ИЗРАЕЛА ЈЕ ЛАЖ

          .Недавно је као велика бомба одјекнула информација о јеврејскојисторијскојлажи
,      70        Наиме јеврејскиархеолозивећ више од годинаобављају ископавања у Израелу и окупираним

 ,       ,    палестинскимтериторијама какоби конкретнимдоказима показалицелом свету укључујућиту и
,      ,     .Јевреје аутентичност библијске приче о јеврејскомнароду као народуизабраномодБога

,  !Али гле ужаса
 ,  .            Јеврејскиархеолог професорЗ Херцогусудиосе да иде против ционистичкихлажи и објавио је

           .сензационалне закључке после више од једногвека археолошкихископавања на тим просторима
 ,   ,           , И тако наука је утврдила да у историјиЈевреја и Израела није било никаквогбиблијскогпериода

       40-     ,   ,  није било егзодуса Јевреја из Египта и то годишњеглутања поСинају нитиопсаде Јерихона ни
  ( ),      .Исуса Навина Џошуе ни великогСоломоновоги Давидовогцарства

       ,          На овим причама створене су две светске религије али археологијане може да докаже било којуод
 ,            овихтврдњи докистовременомногечињеницеиз историједругихнародаимају јаку археолошке

.потврде
 ,        „ “     ,  На пример Јерусалим нијемогаода буде у центру великог царства хиљаду годинапре Христа јер

     3-4  .        је у њему живело једва хиљада људи Археолози такође нипосле више деценијаископавања
           .   нису пронашлининајмање трагове било кавихмонументалнихграђевина из тогвремена То се

      .такође односии на познатибиблијскихрам
 10.              ,    У Веку пре нове ере у тим крајевима је постојал само једнамизерномала кнежевина на челу са

 .Давидовомдинастијом
               Ни ископавања Јерихона нису могла потврдитибиблијске приче да је Навинова војска успела да га

    . ,     ,    заузме тек уз небеску помоћ Напротив после чак осам прекопавања Јерихона археолозису дошли
          ...до закључка да тај градније нипостојао у то време

        „ “  ,    Збогнемогућностида се било чиме потврдинаводно непогрешиви Стари завет доводисе у питање
  " “  ,      ,       не само Богоизабраност јеврејскогнарода о коме се у њему говори негоуопште и веза Јевреја са

 ,       ...тим временом на чему се заснива идеологијадржаве Израел
            . Наука је одавнодовела у питање тумачење Старогзавета као строгоисторијскогдокумента

          Светскомсензацијомје постала библиотека асирскогкраља Асурбанипала писана клинастим
,     ,         писмом која је устварипоказала историчарима да је Стари завет био само компилацијанаписа

  .преузетихиз Вавилона
        ,       Још већа међународнасензација била је открићекаменогстуба на коме су били исписанизакони

   , 17    ,      древногвавилонскогкраља Хамурабија векова пре нове ере којисе готово у потпуности
  ,        5   .   поклапају са заветима које је наводнодао Јеврејима после скоро векова пророкМојсије Само их је
       ...Хамураби добиооддругогбога поименуШамаш

             -   Стога не чудида је нападСАД на Иракбио снажноподржаван одционистичкомасоснске власти
      .   ,   ,  Америкеи рабина ортодокснихјудаиста у Израелу Било је неопходно поредстратешкихциљева да

   ,               се реше и идеолошки односнода се заузме знаменитиАрхеолошкимузеј Ирака у Багдадуи да се из
                 њега украду сачувани доказина клинастомписму о великој јеврејскојлажи о својојисторијии о својој
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" “  .          -богоизабраности као народа Од овога је у великојмери зависило одржавање садашњегстатуса кво
       .свеукупне јеврејске лажи о историјиЈевреја и Израела

            , Овде не смемо заборавитини стратешку вредност јеврејске лажне историје за светскиционизам
,          ,     који прекорабина ињиховогтумачења религиознихкомпонентиу Старом завету и на основуњега

   ,       .   , написанима Талмуду и Тору држена уздицелокупнусветску јеврејску заједницу На крају крајева
          ,   ,само ослањајућисе на јеврејскудијаспоруу скоросвим земљама света светска јеврејска олигархија

  - ,       ,     ционизами јудо масонерија у стању су да покоравају другеземље отимајуњихова богатство и
     .притомдеградирајуи уништавају другенароде

       ,        Сви Јевреји света су солидарноодговорнипрема човечанству збогсвега што се дешава у земљи
 ,     , ,    њиховихсународника у редовима вишихслојева буржоазије олигархије ционистичкихи других

 - ,    -  .јеврејскихортодокснорасистичких фашистичкихи субверзивнихјудо масонскихложа

Petar Petrov     !Сите знаеме за овие работи
   ,  ,    ,     !Ова се МАКЕДОНСКИ РАБОТИ затоа Ристо мани гисрпскитеизвори однив само се оглупува

         ,          Знаеме одпричинашто на тие краишта беа населениФеникијците дел одголемотоПелазгискоили зоштода не кажеме
 !СлавјанскотоПЛЕМЕ

    ,         ,   :   ,    ... Погледнете гоБашар Ел Асад ако гопуштиме да се шета сам поДебар ќе гозапрашаат чиј беше ти на Омера ли
     ...      ...исто така нивнитефолклорниигри повторноисти какокај нас

 , ,           .НикаковСоломон Џошуа а пакнајсмешнисе приказните за Мојсеј и ропствотоподЕгипет
            ,   ,      Во тоа време сите жители на Египет биле еден видподчинетина Фараонот значи подзаштита а тоа се сметало за

 ,              .голема чест за разлика одпустинскитеномадскиплемиња коине биле подзакрила на моќниотФараон  
  “ “    ,       ,     Сите тие библиски приказнисме гипреслушале и никадене слушнавме за градотТир има само некакви археолошки
     ,         ,   ,  наодиподводата на МртвоМоре коисе објаснуваат со уништувањето на Содома и Гомора коипатем речено немаат
   .ниште заедничкосо еврејството

 ,      ,  !!!Исто така СИТЕ НОВОЗАВЕТНИ АПОСТОЛИ ИМААТМАКЕДОНСКИ ИМИЊА освен Јуда
  , , , ,  ( ).Од кадеМатеј Андреј Тома Лука Симеон Петар
        ,      .  , Да АлександарТретти ВеликиМакедонскија освои таа територија а Евреи најде само во Ерусалим Ги испоштува

            .подадежртва понивните обичаи и се здобисо почитта од еврејските главешини
 ,   ,  ,  ,     ,   ,   Се подоцна е повторноисто нема Евреи какомнозинство гиима какоРЕЛИГИОЗНА ГРУПА одповеќе народи па и

    .Македонцишто биле колонизиранитаму
      ( ) ,  ( ) , ,  ...     , Па да не коментираме за Ирод Херод Велики Ирод Херод Антипос Иродијада Салома Иродвоопштоне бил КРАЛ
 ,          .     бил намесник управител на таа територијаи подчинет на Птоломеите одАлександрија Неговите одлукине важеле

        .       ,   подалекуод територијата којаму била дадена на управување ИродВелики секакобил одмакедонскирод високофицер
  .          ,     ,     и способен управител Имал три сина и сите трибиле именуваникакоИрод со уште понекоеиме а наследникму бил

 ,        ,   (    ,   ИродАнтипос кој ја зел жената на својот починат брат наречена Иродијада каконасекаде во Македонија жената на
  ,    ... )Ангел е Ангелица на Петар Петреица

Kostadin Ristomanov      ,      -  .   Оваа лага е основа на западната па и на дел на источната муслиманска цивилизација Ако кажам
         ( )    ,      дека тој народе створенод господаритена Светот Египет какобрана одПерсија покаснокакофинансискислугина

 ,       ,           истите господари коисе преселија во АнглијаиШвајцарија а во понововреме се извршители на идеата за новиот
           ,, - ,,?!  ,      светскипоредоки се елитна војска со исперенимозоциза нивната Бого избраност Сите Евреи коиќе скренат од тој

   (      )    ,, ,,     .    пат биват убиени за време на втората светска војна а и сите гои коиќе ја раскријат вистината Евреите не се
  ,  ,       .господарина Светот туку слуги а ние им служиме на таквите слуги

Stojmir Petrov Mnogu znacajno naucno otkritie za evrejskata "religija" koja saka da dominira i da gi istisne drugite narodi od 
globusot na zemjata, preku globalizacijata...Sakaat da ja zaposednat celata zemja za da samo tie ziveat, a site ostanati bidat 
istisnati i unisteni, "kako bezvredni narodi". Zatoa na evreskoto svetsko lobi treba da mu se stavi kraj i da snosat odgovornost za 
unistuvanje na narodite koi gi opljackaa i gi pogazija, nastavuvajki so nivnite itrini da go vratat Svetot vo Robovladenie, kade tie 
preko cipiranjeto ke go drzat vo ropstvo, a neposlusnite ke zaminat na "onoj svet". Treba da se stavi kraj na cionizmot, kako 
fasisticki pokret i da se zabrani negovoto praktikuvanje i ziveenje voopsto, kako nacionalisticko evrejsko ucenje, "deka tie se Bozji 
narod" i na glavesinite da se stavat vo edna zemja, kako sto i napravila ruskata carica Ekatarina i tamu sami da si se izdrzuvaat i 
rabotat za sebe, a ne da go eksploatirat Svetot i site ostanati narodi "kako Bozji narod", sto vsusnost se najobicni svetski gansteri 
koi go teroriziraat Svetot...

   -    250 ВО ИСТОРИЈАТА МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТОЕЛЕ И ПРЕД ГОДИНИ 
   .           5  Во историјатаМакедонцитепостоеле Тие биле постариодБиблијата чиј најстардоказ бил од век

. . .          ,   .  п н е Ова се потврдува со доказотшто Херодот гинаведува Македонците но не Евреите Евреите не
     .      .   гинаведува ниту Тукидиди Платон АлександарМакедонскине познавал никаквиЕвреи Евреите се

      .     , познативо македонскаАлександријаи римсковреме Во ИсточноримскоЦарство ималоМакедонци
 ,  .      -   .Македонскадинастија Македонска ренесанса Тие опстоиле и во следните векови се доденес  

 INFOMAX.mk,  20.11.2016,   : „   250    . Во на беше објавен напис Писмо старо годинигипобива лагите
     ,       !“.   :Балканската историографија е базирана на лаги ова писмо тоа и годокажува За тоа следи  

   259    ,      Од писмо старо годинигледаме дека грчката српската и бугарската историографска наука
       .       измислила и лаже дека не постоимакедонскинарод Владиката ВасилијПетровиќјасно гинабројува
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     ,     .   Македонците во ист ред со Србите Бугарите и другибалканскинароди Црногорскиотмитрополит
 „        “      како смиренпастирна својата татковина на народотцрногорски пишува писмодорускиотгроф

  „ , , ,   ,     Шувалов дека Албанците Македонците Бошњаците Србите и Бугарите сметајќина заштита на
,     ,              Русија ќе останат во својата вера а доколкуЦрна Гора биде уништена и тие ќе ја изгубат надежта и

   .ќе примат муслиманската вера
„   –  (1709 – 1766)     .   ВасилијПетровиќ Његош бил црногорскимитрополити владател Владеел заедносо

  .            Сава ПетровиќЊегош Во борбата противОсманлиите тој се надевал на помошта на Хабзбуршката
               монархијаи Руската империјаи со својата дејност успеал да гипродлабочи врските со Руската

.          .империја Истовремено тој е творецна првата историја за Црна Гора
             ,  15 Согледувајќија непосредната опасност одТурците коиодсите страни ја опкружилеЦрна Гора на

 1756 ,                јануар година Василије гомоли австрискиотцарда се завземе за заштита на Црна Гора и сите
,     ,        .   христијани а Црногорцитесе ќе направат какошто и пораноправеле за да помогнат Василије и

   29             Сава заеднона октомвриупатуваат во име на христијанствотои истата вера проглас до српскиот
                  народподОсманска власт да не гипомагаат со оружје Турците коитргнале на Црна Гора да ја

.              поробат Во декемвриистата годинаЦрна Гора се нашла во уште потешка положба порадиизмамите
   ,               , на луѓетоодВенеција коиво соработка со Турците гизатвориле сите патишта и на земја и поморе

               .притоа заканувајќисе со смртна казна на секојонојкојовозможида поминеи еденЦрногорец
                Тешката положба во која се нашла Црна Гора ќе гонатера Василије да тргнево дипломатска

            ,  офанзива и да бара помошодрускиотпреставникво Риека грофотфон Кајзерлинг грофот
,            .    Бестјужев Алексеј Разумовскии ИванШувалов за да се завземат за Црна Гора Очигледное дека

        1757      оваа активност била успешна бидејќина почетокотна годинабил воспоставен мирмеѓу
  .Турцитеи Црногорците

   ,          По воспоставувањето на мирот Василије се обидува да воспостави добриодносии со
.           , 15  Венецијанците Во обраќањетодоВенецијанскиотпринципза време на престојотво Трст јуни

1757 ,         ,    година тој гопотсетил на добритемеѓусебниодносиво минатото когаЦрногорцитебиле
     ,          богатопомаганисо парии подароци а тие привилегииво име на христијанствотоосведоченосе

            .продолжениборејќисе за својата слобода и со тоа и за целотохристијанство
  , ,          ,   Се чинидека сепак Венецијанскиотпринципне се грижелмногуза молбата на Василиј бидејќиво

 1757           декември годинацрногорскиотвладика повторнобарал помошодгрофовитеШувалов и
,        “    ”,    Бестјужев жалејќисе дека Портата и Венецијанската република се кренаа на нас а славната Руска

     “   ,      -. империја треба да знае дека нашите христијанскибраќа коистенкаат какотурскиподаници
, , ,   ”  “        Албанци Македонци Босанци Срби и Бугари гледаат на наше покровителство и надеж за свое

”.избавување
          ,    , Иакопоединциво руската државна хиерархијасе завземале за Црна Гора тоа не било доволно

  ,  10  1758         порадишто Василиј на септември годинадиректносе обраќа доцарицата Елисавета одкоја
        15.000 . ,       бара заштита за Црна Гора и помошод рубљи Меѓутоа во Русија се јавуваат поединцикои

       ,        говоратнегативнопротивЦрна Гора и самиот Василиј порадишто тој бара заштита одКолегиумот
      .         за надворешниработии одрускиотсенат Меѓу имињата коигиспомнува Василиј се наоѓаат

  ,   ,   ,  поручникотЈаков Јездимировиќ калуѓеротТедосијМарковиќ мајоротСтепанШарович Хрватите
  ,     .Шевич и Прерадович какоХорват ЦинцародМакедонија

      ,         Присекое ново обраќање на Рускиот двор митрополитотВасилије не пропушта да се повика на
               старите грамотии привилегииво коибила прецизиранаруската помошза Црна Гора и дефинирани

 .   1765 ,   „     меѓусебните односи Во декември година Василиј одлучува писменода гопрестави
 “      .     црногорскиотнарод почнувајќиодЦрноевиќдонеговотовреме Црногорскиотмитрополиткојсе

            ,   залагал за својот народи барал високоцарскаи серуска милост за својата татковина починал во
  10  1766 .Русија на март година

        „      ( , 1754), Во текотна својотживот Василиј ја напишал Кратката историјана Црна Гора Москва
„   “,        ,    .  Пофалба за Немања какои две краткиисторииза Црна Гора коиостанале во ракопис Покрајовие

,          .    дела прифатеное дека неговата коресподенцијаима и одредена литературна вредност За нас е
        .      ,   важнодека во нив госпомнува МакедонцитеиМакедонија Со тоа тој гипобива грчката српската и

      ,         бугарската историографска наука која измислии лажела а некоии сеуште лажат дека не постои
 .              македонскинарод Какошто се глада владиката ВасилијПетровиќво писмотодоШувалов јасно ги

      , ,   “.набројува Македонците во ист ред со Албанците Бошњаците Србите и Бугарите

 250   =  -    ( , ...)ПРЕД ГОДИНИ НЕМАЛО АЛБАНЦИ АРНАУТИ МУСЛИМАНИ И БЕЗ ГЕГИ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ  
 INFOMAX.mk,  20.11.2016,   : „   250    . Во на беше објавен напис Писмо старо годинигипобива лагите

     ,       !“.   :Балканската историографија е базирана на лаги ова писмо тоа и годокажува За тоа следи  
   259    ,      Од писмо старо годинигледаме дека грчката српската и бугарската историографска наука

       .       измислила и лаже дека не постоимакедонскинарод Владиката ВасилијПетровиќјасно гинабројува
    Македонците во ист ред со ,     .   Србите Бугарите и другибалканскинароди Црногорскиотмитрополит

 „        “      како смиренпастирна својата татковина на народотцрногорски пишува писмодорускиотгроф
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  „ , , ,   ,     Шувалов дека Албанците Македонците Бошњаците Србите и Бугарите сметајќина заштита на
,     ,              Русија ќе останат во својата вера а доколкуЦрна Гора биде уништена и тие ќе ја изгубат надежта и

   “.ќе примат муслиманската вера
          ,   .  ,Од наведенотосе гледа овде се говорисамо за православниАлбанци ноне Муслимани Не случајно

  ( = )   20      - православните Албанци Шкиптари Тоски дуриво век се бореле со своите браќа православните
    .     .Македонципротив заедничкиотнепријател исламот Исламизирањето зема замав последните векови

   .     10%,   90%,    ,  Бидејќиденес во Р МакедонијаШкиптарисе само а Геги коимеѓусебноне општеле не
         ,    -   стапувале во браковии се доденес не се разбираат Гегите имале азископотекло воглавноЧеркези

 .       (16 )    .   и Татари Гегите не гинаведувал МаринБарлети век во својата книгаСкендербег Ист бил случај
     .      .    19 -и со ГригорПрличев во Скендербег ГригорГегите гинаведува во Сердарот Тоа било во век тогаш

       .  ,       Гегите биле колонизиранимеѓуШар Планина и Врање Исто така тие биле колонизирании на крајот
 18    .     20     ,   .на век во севернаШкиптарија Па јужните Тоскиво век велат за северните Геги тие се дивјаци

      ( ,  ...)   КАКО ШТО СЕ ЗДРУЖУВААТ АЗИЈАТИТЕ ГЕГИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ СО ШКИПТАРИТЕ
( )    ,           БАЛКАНЦИ КОИ МЕЃУСЕБНО НЕ ОПШТЕЛЕ НЕ СТАПУВАЛЕ ВО БРАКОВИ И ДОДЕНЕС НЕ СЕ

,          ,   РАЗБИРААТ САКАЛЕ ИЛИ НЕ ЌЕ МОРА БРАТСКИ ДАСЕ ЗДРУЖАТ МАКЕДОНЦИТЕ СРБИТЕ И
    -   ЦРНОГОРЦИТЕ ПРОТИВ ЗАЕДНИЧКИОТ НЕПРИЈАТЕЛ АЛБАНЦИТЕ АЛБАНЦИТЕ ИМААТ

 ,  .           ДВОКОНТИНЕНТАЛНО ПОТЕКЛО А ТН СЛОВЕНИ СЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО ЕДЕН ТЕ ИСТ
    ЈАЗИК САМО СО ГОВОРНИ РАЗЛИКИ
      ,      .    Денес гласносе говориза Велика Албанија дуриздружување на општиниодР Македонијаи Србија

        .     какоалбанскикоиникогашнемале билошто за Албанците Албанците се само двоконтинентални
      ( ) ,    ,   мноштва на луѓе со различногенетско расно потекло потврденосо биолошкиметоди обичаи и

.           ,       јазик Ова се потврдува и со доказотшто тие меѓусебноне општеле не стапувале во браковии до
    .         ( )- денес меѓусебнона се разбират Ова било порадитоа што тие меѓусебногенетско расно

   .  (90%)    ( , ...)  географскисе многуоддалечени Мнозинството биле Азијати Геги Черкези Татари и
 (10%)  ( = ).малцинство Балканци Шкиптари Тоски  

    ,    19      Албанците гиповрзал само исламот порадикогово век на православнипросторибиле
  ( , ...),    19 ,       . колонизираниАзијати Черкези Татари и тоа во век што биломеѓу Врање иШар Планина

    (1924),         500.000 Само споредГустав Вајганд и тоа само поКримската војна биле колонизирани
  100.000 ,     .          Черкези и Татари ноне и во Македонија Па следи само во еден потегна тие православни
   600.000    .  19     просторибиле колонизирани Азијати со монголскиодлики Во век нивниотвкупенбројбил

 1 .околу милион  
         ,      МонголскитеАзијатимногусе множеле и биле крволочниза православието чии членови доденес ги
.       - ,     истребуваат Само за личнипрофитницелина САД бандитите претседателот на САД наредил

     .   2001   .   бомбардирањена Србија со осиромашенураниум Следи во годинаврз Р Македонија се
      -  .извршила САД агресија одКосово одСАД војната база

         ,     БидејќиАлбанците биле и се два посебнии расноразличнинароди јужнитеШкиптариза северните
 -   .     . .     Геги велеле Гегите се дивјаци Дивјаците гиобединал само Ј Б Тито со шкиптарскиотмалцински
.        . ,   -  . јазик Овој имал сличностисо гегскиотзатоашто споредГ Мајер имал и татаро турскиелементи

           .     Заради таквите монголскиелементи јазикотму бил сличен на јазикотна Гегите Бидејќиво СФРЈ бил
   ,       ,    наметнат малцинскиотшкиптарскијазик Албанците се обединале најпрвосамо во СФРЈ што потоа

     ,  ...        , биломожнои со Енвер Хоџа Титово чедо ДуриТито во СФРЈ им гофинансирал многудетството
   .што не било случајно

      „   . -   1780 “,    Во прилогсе наведува мојата книга Албанците во Р Македонија само од година какои други
    коисе најдуваат во мојатаwww.brigien.com    ,     ... за потеклотона Албанците нивните ѕверства и се друго

 ,     ,      Исто така и во Германската национална библиотека Европската библиотека и Баварската државна
.библиотека  

   =  ,   19 ...  ,  Православните имале петвековнотурско исламскоропство најкрваво во век одАлбанците кое
  ,    21        преминало во албанско порадиштоПравославните во век ќе мора одалбанскотода се
.ослободат

     ,        ( , Бидејќиваква била и е состојбата какошто се здружуваат мнозинствотоАзијати Гегите Черкези
...)       ( )    , Татари со најмалотомалцинство во државава Шкиптарите Балканци коимеѓусебноне општеле

         ,          не стапувале во браковии доденес не се разбираат сакале илине ќе мора братскида се здружат
,       -   Македонците Србите и Црногорцитепротив заедничкиотнепријател Албанците Албанците имаат

 ( ) . , .     ( - 1815, - 1907, двоконтинентално расно потекло Пак тн Словени со Хомеров јазик Пасоф Чулкас
-1913...)              .Критјаните се еден те ист народсо еден те ист јазиксамо со говорниразлики

             БИДЕЈЌИ РАМКОВИОТ ДОГОВОР БЕШЕ САМО ДЕЛО НА САД СО СВОЈАТА ВОЈНА БАЗА ВО
,      -    КОСОВО ЌЕ МОРА ДАСЕ ОДРЖИ РЕФЕРЕНДУМ ПАРТИИТЕ НЕ СЕ НАДЛЕЖНИ

   ,  04.12.2016,   5,  20    ,  Битолчанецот адвокат Тома Филота на на Канал од часот на снимката изјави тој
     ...,    , 1999     бил адвокат во Хаг за судењето каде му било одговорено годинаСрбија била бомбадирана
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      - ,        само поналогна Претседателот на САД Клинтон што било само зарадиличнотобарање на
...         .  ,     Олбрајт и тоа само зарадисвоите личниимотиво Косово Не случајно и егзодусотна Албанците

       .      .    одКосово со неколкустотиниилјаднициво Р Македонијана терет само на Р Македонија било дело
  -              само на САД бандата и другиизродисо човечкилик со својот гушерскимозокза изразената

           … , ... крвожедност врз напатените Православни во целиот свет што се виде во Сирија Египет
,     .    ,    ,  Украина со цел и Русија итн Ваквите изродиупорнотврдат православието мора да изчезне а нивни
         ... ... ...  .сојузникбил нивниотислам одкогокрварат Православните во Сирија Египет и секаде

      2001   .        , Истото беше и со агресијата во годинаврз Р Македонија само одСАД војната база во Косово
  .        .       дуриво с Арачиново учествувала и војската одСАД војната база Токму само од таму беше сета
- ,              ... САД агресија дурии наоружувањето со САД хелиоптерна УЧК што се виде дуриизнадТетово Таа
        -       УЧК на Православните подпокровителство и заштита на САД бандата учка им се качила на

       .       Македонците во нивната македонскадржава само да паразитираат Па следиУЧК борцитедоденес
  ,  ...             земаат личен доход дома седат коганив гиподржува САДшто без прекинпродолжува се доденес

     ,      со Рамковиотдоговорсмртоносен за Македонците нивнотоправославие и само македонската
. .Р Македонија  

     .            Па следеше и закана дека Р Македонија ќе биде бомбардирана одСАД ако се продолжисо руските
       -   . .     авионии рускихелиоптерида се бомбардираСАД војската во с Арачиново Ова гопотврдии

  ,    ,    .     Претседателот Борис Трајковски за когосе говори тој ја спасил Р Македонија одбомбардирање од
.     .  ,  .         САД Злото било само одСАД Се потврдува во Р Македонија само САД бил агресори тоа со

         -      единдствена цел да се бришисе македонскосо своето православие со смртта на Борис Трајковски
   .сведокотвеќе е мртов

               Борис Трајковскикакочовек на САДму гоодзеде националнотои човекотоправо на секојМакедонец
            . тој самостојнои поединечнона референдумсамиот да одлучува за својата Македонска судбина

             .     Неговата немакедонскаулога се согледа и во тоа што тој какопретседател на Р Македонија која не е
              призната одШкиптаријане се избориза националните и личните права на Македонците во

     .   ,        соседната Шкиптарија коинемаат никаквиправа Не само тоа тој дуриникаконе се залагаше за
,      .          , реципрочност која беше негова обврска и должност Па тој за тоа никаконе можеше да се залага

     .         -  затоашто тој за претседател на Р Македонија гопостави САД и за негогласале Албанците самиот
                . тој со своја изјава предновинарите тоа гопотврдилпредизборите и затоа тој беше и избран Бидејќи

       .    ,  ваква била улогата на САД претседателот на Р Македонија со албанските гласови Рамковиот
          ,        договоре само предавничкичинпоналогна САД и Албанците а се само против нас Македонцитеи
 .нашето православие  
      ,         Истата предавничка улога ја изиграадвете партии чија Армија и Полиција биле на двете споротивни
,        .   ,   ,  страни крваво спроведеноодСАД со својата крвава амбасада Не само тоа УЧК беше наоружана а

         .    , територијална одбрана во рововите клечеше со наоружање без муницијаитн Тоа што тогашбеше
                следибез прекинсе доденес кога за се одлучуваат само партиите одземајќиим гоправото граѓаните

          . -       за се на референдумсами да одлучуваат во својата држава Р Македонија таа е само народнаа не
        .партиска со извршителина туѓиинтересина САД итн

                Какошто САД не дозволуваше да полетат авионите и хелихоптерите за да ја бранат и одбранат
,     .        државата територијалците беа без огноспособнооружје Па таа проклета САД беше носител за
,   ,   ,     .предавста поставување на заседи заробување на тенк крволочниубиства од заседиитн

          . ,    БидејќиРамковиотдоговорбило дело на агресоротСАД врз ненауражана Р Македонија и САД на
            .  Македонцитеим забранил тие да ја бранат и одбранат својата македонскадржава Р Македонија

  -   ,       .    само одСАД ско косовската агресија на бандитскиначинна граѓанитена Р Македонијаим беше
             . одземеноправото тие поединечнона референдумда се изјаснат за судбината на својата држава

         .Ваквиот начинна однесување на САД доденес не прекина
   -  ,          ,  Дуризаложбата на САД бандитите беше се да се завршинајбрзолетнои тоа за неколкудена без

           .   никаквирасправииза судбоносна одлука само на штата на се наше македонско Злочинечката и
   -     .    -  крвожедната улога на САД бандата уште не се заврши Нивната задача е очигледена без

  ,     ,      македонсканационална држава без службеннационаленмакедонскијазик а и со шкиптарскиоткој
  -   ( . )      ( , содржии татаро турскиелементи Г Мајер со когосе монголизираат Белците Шкиптари

, , ...).        ,  Македонци Срби Црногорци Токму само порадимонголизирањетона Белците на Балканот тој
       .подитнода се забраниво Шкиптаријаитн

          -     Рамковниотдоговорбеше безправна донесен без македонскиотнародда се изјасни тој со векови се
      . ,       борел за своја македонсканационална држава Р Македонија и тоа најжестокои најкрваво против

           Албанците муслиманскиколонистиза време на ОсманлискотоЦарство и Албанците најкрвавите
      ,    2001      фашисти за време на Втората светсјка војна дурии во годинапротивАлбанците само како

- .        -     САД бандити Токму и затоа Рамковиотдоговорне бил уставен само домороднитеМакедонцина
         .бандитскиначинсамо одСАД ја изгубија својата национална државност  

              Иакона Албанците само какоколонистиим следат само граѓанскиправа никаконационалникога
-    -     (- ),    нема ло некаква албанска нација Албанците се само двоконтинтални расни тие владеат со

 , ,      ,        македонскиопштини школи менуваат имиња на се и сешто што никаде во светот не е забележано
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 ( )       ,      .  колонисти странци да владеат со туѓипростории установи коибиле и се само македонски Од
        .ваквите злосториСАД никогашне може да се ослободи

 ,   2017           Наведенотоговори граѓаните во годинасамостојнона референдумќе мораат да се изјаснат за
   . .        , судбината на својата Р Македонија Нивнотоправо на самоодлучување им гоузурпирале партиите

      .           коиза тоа и не се надлежни Нивнотоодлучување останало воглавноподзакана на САД со својата
     .амбасада каде служуваат мноштводвоконтиненталниАлбанци  

         -    20%  САД не гопочитува Рамковиотдоговорза вработувањата во САД амбасадата со до Албанциод
     . ,           вкупниотбројвработениграѓаниодР Македонија дуритој е надминат какошто е надминати за

-  ( )           САД кодошите предавниците македонскиот јазики жестокосе борат за двојачност во сета
. -        .       Р Македонија покрајмакедонскиишкиптарскијазиккоје монголски Тие лица коисамо за свои лични

          .целии верата би ја сменале само во полза на Албанците
    =        1913  Па Шкиптарите биле самоМуслимани Турцикоисо создавањето наШкиптарија во година

    ( )         -  немале никаквонационалночуство Виликнсон и не сакале никаков свој јазиктуку само турски па
   .          ,   тие биле само Турци Шкиптарскијазикбил дело на католичкаИталија и католичка Австрија коина

          1924 .    новиотнепознат јазикотвориле првишколии тоа само од година Следи со нашиот
       ,     православен Двоголаворел Албанците гикрвават нашите најправославните простори а тоа се со

   ,            вечна подршката на САД чии чеда се нашите петоколонашиподзаштита на САД со својата
-              амбасада тие говеат шкиптарскотознаме кое е само закрвавено православно знаме и грб

( . , , ...).тн Византија Русија Србија  
               ,    Токму тој САД бил само да се доистребисе што биломакедонскои се само православно дурии за

-          ,      САД овата Велика Албанија со центарСАД војната база во Косово центарна злото на овие
             .просториодкое никаконе можат да се ослободатПравославните на нивниотнајправославен Балкан

      -       Албанците биле и останале само најголемилажговци за АлбанцитеИлирипостанале дурии
 (   , ...).  ,     (   Монголите Гегите какоЧеркези Татари Спореднив Илирибиле и Епирците Епирцибиле

-   [16 ] ,      ,   ).  Шкиптарите МаринБарлети век пиши Илирикбил северноодреката Дрим а јужноЕпир Па
    .     ...  ,  илирскиот јазикбил само словенски Токму ова готврделе и Виенска канцеларија Напалеон
... ,      = . .   Бонапарта Напротив јазикотна Албанците не бил илирски тн словенски Албанците биле
.           „ , Муслимани Владиката ВасилијПетровиќпишува писмодорускиотгрофШувалов дека Албанците

, ,   ,     ,     Македонците Бошњаците Србите и Бугарите сметајќина заштита на Русија ќе останат во својата
,                 вера а доколкуЦрна Гора биде уништена и тие ќе ја изгубат надежта и ќе примат муслиманската
“.      -  250    . вера Овде се говорисамо за Правосавни пред годининемало АлбанциМуслимани

    .       (16 )  Исламизирањето зема замав последните векови Гегите не гинаведувал МаринБарлети век во
  .         .    својата книгаСкендербег Ист бил случај и со ГригорПрличев во Скендербег ГригорПрличев Гегите

    .     19 -       гиима само во Сердарот Тоа било само во век тогашГегите биле колонизиранимеѓуШар
  .  ,        18    - Планина и Врање Исто така тие биле колонизирании на крајотна век во севернаШкиптарија

   20     ,   .     , јужните Тоскиво век велат за северните Геги тие се дивјаци Гегите носат бело кавказкокапче на
    . ,     -    македонскикече одкечава волна Значи Гегите биле само со кавказко црноморскопотеклои

  .тамошнитрадицииитн
  ( )   ( = )    ,  Албанците Азијати Геги и Епирци Шкиптари Тоски каконајголемилажговцитврдеа во

.     .         ,  Р Македонијаимало еденмилионАлбанци Со тоа тие гооспоруваа постоењето на се македонско и
      .        ,    дека со Македонцитемора да се заврши Па тие никогашне сакаат да има пописи а когаимало

     ....         .   пописитие биле и со мртовци За ваквата состојба тие не можеле вечно да лажат Така тие
,   400.000.     25%.тврделе Албанциимало Тоа содејствува на околу  
,            .   Меѓутоа споредбројотна пратеницитие никогаштој проценти не годостигнале Ваква пресметка им
    -   (2004)    „  “- направил и германскиотамбасадорХанс ЛотарШтепан во својата книга Македонскијазол

. 23: „        .      стр Албанците одбија да учествуваат на пописитна населението Оттаму се добивпечатокдека
                тие не би сакале да се докажедека учеството на Албанците во вкупнотонаселение одговара на

  22,9%.              бројката од Оваа бројкане и одеше во прилогна нивната намера за уште поголема
          .    застапеност на македонската територија какои во јавните и државните институции За да ја

   40%,    ,        достигнатбројката од колкушто тие тврдеа им требало уште неколку годинидо следниот
.             попис Во меѓувреме се одобрибарањето за добивање на државјанства на илегалнопреминатите

    ,             1881АлбанциодАлбанија и Косово какои на бегалците коипребегаа одКосово во првите нередиво
.,      1993 .,         .  год а особенопо војната од год и за коиалбанските лидерисе погрижијада останат Со

              помошна нивниотвисокнаталитет за одреденвременскипериодсигурноќе се доближат до
   40%.       “... .„    посакуваната бројкаод Тогашќе прифатат да учествуваат на попис Иако гибојкотираа

 ,         претседателските избори етничките Албанциво Македонија земаа учество на парламентарните
.             избори На зачудувачкиначинбројотна пратенициизбраниодалбанскотонаселение во Македонија

               не ја достигнаниофицијалната статистичка бројкана пописотза учество во вкупнотонаселение од
22,9% (       40%)!        1990 .а да не зборуваме за наводните По првите слободниизбориво Македонија во год
23  120     , . . 19,2%.  1994 .  19 ,  од пратенициво парламентот беа Албанци т е Во год беа пратеници значи
15,8%,   1998 .  21 (+1),   18,3%    .     и во год беа тоа се одвкупниотбројпратеници Далеку одбројката од
22,9%“. 
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       ,    ,   Со тоа што Албанците Азијатии Епирцитврдат Македонцитебиле само Православни а Албанците
 ,     -         самоМуслимани нивнотолажење лесно се одготнува тие без Неалбанците не би можеле да бидат

 14%, ,   1,4% -    . .      ни значи само со Епирци најмалотомалцинство во Р Македонија За доказ дека тие се
   ,        само какомуслиманскиколоности ШкиптаријаМакедонците со исламска вероисповедне гипризнава

 .        . ,     за Македонци Истото важи и за албанските партииво Р Македонија за коиМакедонците со
    -   , , ...исламска вероисповедбила само Албанци Муслиманиима Македонци Срби Турци  

,  , ,     ,    .   Албанците исто така тврдат Албанците овде биле во ропство кое било само православно Со тоа
    ,      ,  што тие говоратпротивправославието а Православните за Албанците се неверници Албанците

       .      , одбиваат да и плаќаат на православната држава Р Македонија за однив потрошената струја
, ...             .комунали вода Следи со децениижителите во Тетово живеат поефтинооджителите во Битола итн

   .      .       Така тие во Р Македонија врз Правослвните само си паразитираат Па со тоа што за албанските
  1913      ,      имотидо годинаАлбанците немале доказ за сопственост тој бил само православен присвоен

 .  ,       ,   19 имот итн Се заклучува Македонците се само во албанскомуслиманскоропство најжестокоод
 .             - .век итн Македонците само бегаат што подалеку одАлбанците со коиникаконе се живее ло  

  .    20%       ,  Бидејќиво Р Македонијаникогашнемало Албанциза да има важност Рамковиотдоговор исто
    .        ,      така тој не е важечки За да се потврдизлочинечкот чин на САД Руси во прибалтичките држави има

 20%,     .     50%  -  преку рускиот јазикне е прифатен Во Франција само околу се Французи само
   ;       .    , францускиот јазике службен Марсеј е воглавно арапскибез арапски јазик Во Шпанијаима Шпанци

, ...    .         Каталонци Баски службен е самошпанскиот Во САД колкушто имало Англичаниимало и
-   -     .    Германци англискиостанал службен во САД Индијанците гиистребиле СледиМакедонците се како

   .Индијанците во каубојскиотСАД  
              ,  Се ова се потврдува и со тоа што во Рамковиотдоговорнема никаква финансиска рамка Албанците

 100%   .           како колонистиво Р Македонија какопаразитиќе ја цицати доисцицатнашата македонска
 .   ,   90%     ( , православна крв Од другастрана мнозинствоАлбанци се само Азијати Геги Черкези

...)   19     . ,     Татари колонизираниво век меѓу Врање иШарпланина Пак Албанците какоЕпирцисе
-  10% = .      , .   малцинство само Шкиптари Тоски БидејќиГегите се со монголскопотекло Р Македонијада

 - ,       .постане гегска монголска на САД треба да му се суди  
     .    ,    Со тоа штоШкиптарите во Р Македонија се најмалотомалцинство изучувањето на шкиптарскиот

       ,          јазикодмнозинството Гегии другиМуслиманибил е и ќе биде само злосторничкичинподржанод
-              САД гарнитурата во соработка со Албанската мафија која е самошкиптарскаодвремето на

 -     ...     ОсмановотоЦарство тогашПравославните биле масовно убивани Само така мафијата се
  ...  ,          , стекнала со моќ И конечно без потполнареципрочност за се соШкиптарија за своите малцинства

   -            Рамковиотдоговоре расно фашистичкидоговори тоа во потполност само на штета на Македонците
  .и нивнотоправопславие

             Бидејќисо РамковиотдоговорсамоМакедонците гоизгубија правотода имаат своја национална
,             2017 држава Македонците си гозадржуваат своето националнои човечко право на референдумво

      .          ,  годинада одлучат за својата национална државност При тоа ќе мора да му се укаже на САД САД да
        .прекинида врши злосториврз Македонцитеи другитеПравославни

      „   . -   1780 “,      Во прилоге и мојата книга Албанците во Р Македонија само од година какои другикоисе
 најдуваат во www.brigien.com    ,  ,   за потеклотона Албанците нивнотоколонизирање нивните ѕверства и

 ...,   ...  ,     ,  се друго подржуваноодСАД Исто така и во Германската национална библиотека Европската
    .библиотека и Баварската државна библиотека

Lence Petkovska Pocituvan,morav da go spodelam Vasiot post,se tocno kazano vo nego,Vi blagodaram,....

Zive Naumovski i jas isto,,,

Jovica Noveski Makedonija na makedoncite

Tode Tode Ognen Ova treba i na Tramp da mu se zakaci na zid . Toj osnova komisija koja kje gi preispituva vladeenjata na 
Bush,Klinton,G.Bush i Obama. Tie bukvalno molat za vakvi tvrdvnja. Da se nadevame deka Toma ima sve pod kontrola + 
profesionalna snimka etc...

Stojmir Petrov Tekstot "drzi voda" zosto ja iskazuva vistinata za makedonskiot narod i hronoloski dadenite zabeleski na avtorot, 
ja kazuva vistinata za nepravdata koja vo XXI vek mu se nanesuva ne samo na nasiot narod, tuku so "Ramkovniot Dogovor" mu 
se odzema drzavnosta na Makedonija, steknata so krv so vekovi. Bi bilo dobro za potkepuvanje na vistinata, da se napravi popis 
vo Makedonija i da se donesi Referendum za Ramkovniot Dogovor za da se proglasi za nistoven od narodot. Vreme e 
Makedonija da bide samostalna i da si ima svoi vooruzeni sili, za da nikogas nikakvi natrapnici ni ja odreduvaat sudbinata, no za 
toa e potrebno i Makedonija da ima "sozreani lugje, a ne kako denesnite, prodazni "fic-firici", koi poveke gi interesirat parite 
otkolku svojata drzava. Toa e fakt dokazan vo poslednite 10 godini, da se ukinat site partii i da se biraat lugje od cela Makedonija, 
zreli, pravedni, iskreni i ne aramii, koi samo go zadolzuvaat makedonskiot narod, pod laznoto "patriotsko cuvstvo", deka samo tie 
se "zagrizeni za Makedonija...."
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https://www.facebook.com/stojmir.petrov?fref=ufi
https://www.facebook.com/tode.ognen?fref=ufi
https://www.facebook.com/jovica.noveski.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/zive.naumovski?fref=ufi
https://www.facebook.com/hana.elena.7?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.brigien.com%2F&h=WAQHguElCAQHl_t9_As0rrT6MkDuwe7AOYRiE_7VHQSfE6A&enc=AZPiMRMUMrraA-ILFDg2D8wljL_0xSYiZZJTzRdwSEqYSYTdf_FYxhoJ4eN4kn1sRzKmYRyjXWfOlFOcvu1UXNrEBaDYhdYg65S_1OtkFdHRg3NdNsziOoy2RsJh5M3AA6nD5YCjBKBKk7Gm1uOJQOsYJfGTQKe7h7SmuUYzt0Y1aQZHU6djVEYJSedMvtwk7zn_9t2F43KEklysCLGCbonF&s=1


ПОБЕДИЈА  АПСОЛУТИСТИТЕ ГРУЈО  И ЗАЈКО  СО СВОИТЕ  ПАРТИИ- ИЗГУБИ МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОД
Во првите парламентарни избори како член на ВМРО-ДПМНЕ во Битола и кандидат за пратеник 
изгубив тесно. Тогаш на партијата и се приклучија искрените луѓе кои ја сакаа својата Македонија. 
Мене моите роднини, кои биле поврзани со ВМРО , ми советуваа, не е време да стапам во таа 
партија, оти ќе страдам: 
Јас  како доктор на наука и член на ВМРО- ДПМНЕ бев избркан од работа на 20.05.1991 и судскиот 
спор го изгубив тесно- од 13 пресуди 7 : 6. Барав помош од Лупчо Георгиевскии, преку Димитар 
Црномаров, бев одбиен- јас сум бил Македонец а не Бугарин. Ако немав работен стаж од Германија 
ќе немав ни 15 година стаж, ќе останав без пензија и на улица- примам пензија околу 42% многу под 
државниот просек.
По изборите Д.Црномаров, како апсолутиста, околу него собрал лекари, аптекар итн. кои никаде ги 
немаше на изборите- сите тие увидоа можност да се дочепкаат до било што за лични цели- јас како 
Македонец не бев подобен, што до денес важи. 
Бугаринот Лупчо Георгиевски околу него собрал Бугари за кои македонска нација никогаш и не 
постоеше. Ова му го озвозможија правните акти на партијата тој да избира луѓе сите за него и за 
неговата бугараштина подесни.
Со истите правни акти Никола Груевски партијата ја направи негова своина со одборници и 
пратеници кои за него се подобни. Следи оние членови на ВМРО-ДПМНЕ кои и партијата ја 
создадоа, беа отфрлени, а во неа дојдоа лица по мустер на Никола Груевски. Со такви одборници и 
пратеници зависни од челникот на партијата градот Битола се уништи, се се гради во Скопје, Штип, 
дури и Прилеп- Прилеп беше најголема населба во Околијата Битола во ФНР  Југославија. Битола 
стана село, и битолските селанчиња продолжиле да одат на печалба во странско, а со Никола дури и
во Скопје град простран на Скопско Поле, негова жива гробница.
Со тоа што во Битола нема одборник и пратеник маж на Никола да му покаже заби за Битола во која 
глумец глуми греадоначалник три мандати е неиздржиливо. Со ваквата кадрова политика со подобни
кадри мојата Битола е уништена- од центар на Румелија до Елада (тн.Грција) за време на 
Османовото Царство- сите цркви на Елада биле под соборната црква Свети Димитрија- Битола. 
Денес Битола за Скопје е село, ќе стане и за Груевовиот Штип, а и за инает и на Прилеп- во него има 
мноштво инвестции, но не во Битола во која беше гигантон Фрижидери..., и ЗИК „Пелагонија“ сега 
како ЗК „Пелагонија“ стана само скопски итн. 
Па ништо нема повеќе битолско. Дури од Битола ја отцепија Општина Могила, Општина Новаци, 
битолско Мариово со рудно богатство, а Општината Прилеп остана негибната. За се ова битолските 
одборници и пратеници само си молчат за свои лични цели- да си останат одборници и пратеници со 
своите лични доходи...
Во овие пратенички избори бев изненаден што многу мои блиски сопартијци од ВМРО- ДПМНЕ 
прогласени неподобни од новодојденците во партијата кои не беа мажи да бидат членови на 
партијата во првите парламентарни избори да постанат најголеми непријатели на партијата кои тие 
ја создадоа, и против себе да гласат. Кога некој крварел за партијата кога таа се основала, а гласа 
против неа, грешник е Никола Груевски кој на сите неподобни сопартијци мора лично да им се 
извини- за ова нема опростување, партијата е народна а не лична на поединци.
Како што беше Лупчо Георгиевски- бугаринот ист е и Никола Груевски- штипјанецот. Ова ним им го 
овозможија правните акти, челникот да си избира свои доушници, ненародни елементи. Исто било и 
со Бранко Црвенковски и Зоран Заев- со тоа што зајко беше ослободен од претходникот да не скапи 
в затвор, Никола треба да се преиспита самиот, да му се врати на народот, поготово Битола која 
според сите извори, само таа личела на град, а денес се поселанчува и доиселува.
Како прво, македонските партии мора да си ги променат своите правни акти, со кои одборници и 
пратеници може да се предлага и избира само од месните зедници до општински, а никако странци 
за Битола Никола и Зоран. Па се нивно 100% мора да отпадне- денес сме 21 век, а не кралство до со
19 век. 
Само така народот ќе победи, и ќе си го почитува својот избор и партијата, која ќе биде општа 
народна а не Битола да биде само штипска и струмичка.

Stojmir Petrov Bravo Risto, so ova pismo go iskazuvas svojot revolt i se distanciras od pogresnite politiki na VMRO-DPMNE i od 
dvaicata nejzini Predsedateli (predhodniot i segasniot, deka sekogas si vodele samo nivna privatna politika a ne i narodna...Sega 
distancirajki se od niv, pokazuvas deka si ispraven i cesen makedonec (sto porano ne se znaese,bar za mene) i mnogu od 
makedoncite koi ke gi procitat tvoite istrazuvanja vo Istorijata ke ti veruvaat poveke kako na objektiven covek-istrazuvac-
istoricar.Mnogu e vazno da imas svoj stav za nestata ( i vo politikata), za da bides prifaten i cenet kako objektiven naucnik.Se 
slozuvam so Tebe za Bitola od centar na Rumelija, denes pomali gratcinja stanaa centri na mokta zatoa sto od niv izlegoa 
politicari koi si vlecat samo za svoite gradovi.No ima "dana za megdana", verovatno seto toa ke se popravi so tekot na vremeto, a 
segasnite politicari ke zavrsat na bunisteto na istorijata...Skopje se izgradi tolku mnogu, no zatoa drugi ruralni mesta se uste se vo
kal, zosto site pari sto se davaat se od siot narod od Makedonija i toa od glavniot Budzet na drzavata, skopjani gi imaat site 
privilegii da se vozat vo gradski avtobusi za bespari, dodeka drugite penzioneri si gi plakaat site davacki na drzavata.No da se 
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nadevame poleka i postepeno i nie "ke imame pravna drzava"...Pozdrav i ne zaboravi deka i "staroto VMRO", nema svetli stranici 
vo Istorijata, zosto "togasnata Revolucija pred Ilinden i posle Ilinden si gi jadela svoite deca", sto ke rece se ubivale po sofiskite 
ulici i Gorna Dzumaja, a Pirinskiot Kraj e grobista na site nivni zlodela. Toa go pokazuva Tretiot tom od Istorijata na Makedonskiot 
Narod izlezena 1967 godina istrazena so informatori koi bile bliski na nasite revolucioneri koi "slucajno ostanale zivi"...Nie 
makedoncite kako da sme prokolnati mal narod a tolku zrtvi dadeno za nasata sloboda platena so krv, koja na nekoj nacin i denes
prodolzuva da se dokazuvame "Koj od nas e pogolem makedonec"...Zosto tokmu "patriotite", drugata polovina od makedonskiot 
narod go narecuvaat "predavnici", kako tie da go dobile "certifikatot od Boga", da kazuvaat i vladeat so Makedonija....

Gjogji Risteski 
Значи сепак се наоѓаме по СТРАДАЊЕ ,Македонците повторно се сардисани ,да речеме од ВРХОВИСТИТЕ  или нивните 
наследници.Но најмногу ме погоди што твоите те советувале дека не е време да стапиш во ВМРО-ДПМНЕ,(далечната 
1991)зашто ќе страдаш.И мојот родител кога ги виде на почеток се повлече и му велам што е работава,ми вели оВИЕ  НЕ  
СЕ  ВМРО ,како бе,му викам сега МАкедонија ќе биде,НЕ  рече и толку,а два пати лежеше во затвор,ГИ ЗНАЕШЕ  
НИВНИТЕ  ПОСТАПКИ:ДАЛеку сме ние од ВИСТИНСКА МАКЕДОНИЈА .

Stojmir Petrov Prijatele, jas ne sakam da bidam "vojnik" na nitu eden pomalku pameten covek od mene. Moze da razgovarame 
kolku sto sakas no mene me interesira samo dobroto na makedonskiot narod, a VMRO ne e "toa dobro" bidi siguren...Toa e dolga
prikaska i ne ni mesto ni vreme tuka da se prepirame jas i vie i da dokazuvame "koj od nas e pogolem makedonec".Poz.

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

Тошо     Здравев  Се калкурира неофицијално од 35,000 до 70,000 албански гласови отишле за СДС. . нека се +/- 50,000 
максимум, а 70,000 е напумпана бројка на гласови

Vanco Kolevski Ne samoFilip i biljana vankovska dobila irformaci od nekojsi sigurno frco

Celeski Jonce i 50 iljadi da se plus onie 30 000 nevazecki kolku se toa pratenici Mnozinstvo 

   , ...НЕШТО ЗА БЛАГОЈА ШАМБЕВСКИ ДООМ
   -          ,   На страницитена ФБ страницисум пишел за ДраганБогдановскии БлагојаШамбевски а нивниот

    - ,  „  “      случај госледев во Минхен Германија чија Македонсканација ја купував на Главната железничка
  .             станица во Минхен Во Баварскиот завод за сточарство Груб кајМинхен јас бев вработен каконаучен

....    ,     ,     ...соработник Јас не се приклучив затоаштодознав многуза кодошлукот иза овде наведенижртви
 ,    ,   ,     ... Исто така и бугарштината кај поединци поврзанисо Софија потврденодурисо Лупчо Георгиевски

    ,      ,     -Па дознав одТодеШамбевски внукотодбрат на БлагојаШамбевски со когобевме во ВМРО ДПМНЕ
   .  ,       .    и кандидатиза пратеници Исто така сум запознаетшто пишел иМиле Илиевски Многудобросум

    -            .информирани одБлаже Јовановски многудобарпријател на Гојконо не и на Мане Јаковлевскиитн
   ,      -   ,  Со поединцисум разговарал коигонапаѓале само ДраганБогдановски тие ме убедуваа Драган

  .   :   ,       Богдановскибил кодошот Ним им велев Како е можно кодошотДраганБогдановскив затвор да
,     ,  ...      -  .скапува окотода му е горено нозете кршени а вас влакноне ви фали расправата завршуваше

   01.12.2016,     -  -  15,50 .    :Слединапис од којгосимнав одФБ страниците во часот Еве годаденцелост
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Zhivko Apostolovski added 7 new photos — with ZK Vmro Dpmne Pert.
   ,       Политичката состојба во Македонија односнокандидатурата на поранешниотудбаш Слободан

        :     Богоевскиза претстоечките избориме доведе доова Прашање Какоденес се снаоѓаат поранешните
 ?македонскиудбаши

:     , .Одговор Како и во комуњарска Југославија ОДЛИЧНО
   ,  - :Еве и другпример Иван Петрески Џо

              Портетот на Иван Петрескикажува дека тој е обичен уличарскиапаш со дебело меѓународно
      “  “ ( , ,   полицискодосие и депортирања порадинеговите уличарскидела кражби тепачки палење на коли

 . .)   ( ),  ( )  .и т н во Америка Канада Европа Германија и Австралија
   ,      ,  ,     Како агент на УДБа после убиствотона секретаротна ДООМ БлагојаШамбевски за кое и самиот се
      ,        ( ) имал пофаленодека госторил тоа убиство се инфилтрира во ДООМ и прекуУДБа привремено

  “  “   ,    ,  “издава паралелна МакедонскаНација припремена во Скопје а печатена во Германија и Политичка
          “.  “ “ Платформа и Устав на Движење за ослободување и обединување на Македонија Во самостојна
       “ “ ( ) “   “, Македонија успева да ја присвоизградата на југословенската македонска Матица на Иселеници

     “  “,       .која денес е претворена во невладина организација а на која тој е нејзинчелник
   ,      “ ( ) “      Додатнона сето ова денес Петреские еден од напочес те ните Македонцикакошто е очигледно

  ,    , ,  ,    .на подолните слики во друштво со Премиери Академци илиПоглавари на важнидржавнинастани
                Сликите одкнишката со уставот на ДООМ се одкнишкаво сопственост на Јоле Марковскиод

, ,   ,  “ “   ,  /     Волонгонг Австралија член на ДООМ а подарена одИван Петрески со надеж цел да гопридобие
   ( ) “ “,        (   ) во неговотолажно удбашко Движње но какошто се гледа однапишаното на закаченотоливче
 -  ,      .        одГ нотМарковски намерата му е проѕирнаи неуспешна Од Петрескиимам прочитанои две писма
     ,            додвајца видничленови на ДООМ еднодоМиле ИлиевскиодШведска и доСтојанСрбинов од

, ,           “ “,     Мелбурн Австралија во коигиканида му се придружат во неговото Движење во обидда направи
   ,        .раскол со вистинскотоДООМ нои нив не успева да гипридобие

Janko Tomov Risto i jas imam nekoi evidencii za Petreski, koga ke bidam posloboden ke napishm neshto.

Risto Ivanovski        .    .    Мане Јаковлевски иПетревски ја издават Македонсканација Во неа редовнопишував Кога почнав на
    ,   ,     .ФБ да пишам за Бугарите Македонците се Македонци повеќе не можев да објавувам

Petar Trajanov          ......???????    Прочешлај ја малку меморијата и сконцентрирајсе на браќата Јаковлевсќи Потсети се на
   =  ......изреката двајцаМакедонци тројцакодоши

Stojmir Petrov Toj sto grob kopa na drug (Dragane) sam pagja vo nego...Ako imas "ponjatie" sam da procenis, ona sto go pisuva
Risto za poveketo spomenati vo negoviot tekst ete nasinci koi ziveat vo dijasporata, mozes da zakljusis "kolku mozak imaat t.e. 
kolku nivniot mozok ima "vijugi". E sega zamisli gi tie lugje da dojdat vo Makedonija i da vlezat vo Parlamentot kako inspiratori na 
"novoto"...Pa tie aber nemaat od nisto, a ne od politika. I denes vo segasniot Parlament ima takvi, zatoa ne ni odi 
rabotata..Makedonija ne moze da se "komanduva od nadvor"...

      -       ПАРТИСКИТЕ ГРАБЕЖИ НА ДРЖАВАТА БИЛЕ В РЕД САМО НА ОНИЕ ОД САД ПРИСЛУШКУВАНИ
  -    ТЕЛЕФОНСКИ НА ВМРО ДПМНЕ ИМ СЕ СУДИ

    , 1767 ,    Со укинувањето на Охридската архиепископија година опстоила само Цариградската
.    -       ( ), патријаршија Нејзините припаницибиле Грци името Грциговнеле само Франките Германците

        (16 ).што важело и за Византијците од германецотВолф век  
      ,       Со цел православните меѓусебнода се истребуваат султанот во Цариградја создал Бугарската

.        -         егзархија Центаротна двете црквибиле само во Цариград за ниеднацрква не бил центарАтина и
.    19     ( )    ,  Софија Следи Еладците во век биле само Римјани Ромејци со главен градЦариград никако

 ( ...).          ,      Атина Фергусон Дурина Румелија доАтина центари била само Битола а сите црквиво Елада
       -   .  биле само подсоборната православна црква Свети Димитрија Битола со тн византискиправославен

-     .Двоглаворел тој гикрасимакедонскитецркви
        ,   Порадистарословенски јазикМакедонците станале припадницина Бугарската егзархија а Власите

(   .   =  . )   ,  овчарите споредтн словенскибогВелес Волос Св Влас подЦариградската патријаршија дурипод
 -       -   300-  Свети Димитрија Битола со македонскиотАлександријскиПтоломејов јазиккоине само од та

. . . .г п н е  
  ,       ,      .   Ова било повод Власите да бидат во служба на Османите кај коитрговскијазикбил коине Не само

      ,         , тие да биле во служба на Османите тие имале привилегија какоовчарида не плаќаат пашарина
          .      какоспротивностна Македонцитекоиза се морале да си плаќаат Токмуи затоа Македонците во

  =          .односна Турците Муслиманите и Власите само какоГрциморале да бидат најсиромави
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    ,       ,    Власи какотакви биле привлегирани богаташии тоа коганемало македонскадржава а во служба на
      =  ,     окуптарите на МакедонијаОсманите со своите турски албанскичеда што продолжилои со
   ,   -    окупациитена балканските држави поделбата на Македонија и тогашМакедонцитебеа ,  убивани а

 .        ,   затворите полни Во ваквите странскивладеења Македонците секогашбиле сиромаси а Власите
   .нормалноимотнии богати

           ,      Во СФРЈ имаше привилегиранилуѓе коиможеле да бидат трговциво странство и така тие таму си
 .    ,          натрупувале богатство Следираспадна СФРЈ и наследницитена СКЈ со БранкоЦрвенковскиво

.            ,   Р Македонијане сакале да има самостојнамакедонскадржава со свој македонскинарод со своја
,   .          .      химна со знаме итн Тие на се тоа се спротиставувале во Собраниетона Р Македонијаи во негоси
   ,           донеле законза приватизација раководниоткомунистичкикадарна власт цел имот којсе создавал

        ,    ,       однародотпоВтората светска војна да се оплачка се да се уништи цел работеннародна улица да
 .се исфрли  
              За ваквиот грабежнајголем виновникбил Лупчо Георгиевскисо своите приврзаницикоигиизиграле

    ,            гласачите откажувајќисе одСобранието коинимим дале доверба тие народотда гозастапуваат во
.Собранието  

             , Бидејќибандата на Лупчо Георгиевскиимаше намера да се доплачка и доуништинародниотимот
                  тие не влегле во Собранието за тие да гоштитат народотоднајмасовниот грабежна имот којсе

  45 ,   .       создавал преку години со мноштво самодоприноси Така бандата на БранкоЦрвенковскисо
      своите раководникадригооплачкале и уни  ,        штиле имотот а вработените гиизбркале на улица како
.питачи

            ,   Место Лупчо Георгевскисо својата арамиска банда да изврширевизија на сета приватизација и таа
           -   да гозатвориводачот на арамиската банда БранкоЦрвеновскисо своите соарамишта раководени

 ,              партискикадар тој беше против ревизија на приватизцијата и со својата банда оплачкале се што
   .можело да се дооплачка  

              Со арамилокотна бандата на БранкоЦрвенковскии бандата на Лупчо Геориевскинародотсе
.    -        ,   оплачка Двете бандибиле немакедонски првата не сакала да има билоштомакедонско а втората

    .        .била на Бугарии бугараши Само така Македонцитедвојнобиле оплачкании унштени
         ,       , Бидејќидржавата САД со својата САД војна база во Косово со свој центарСАД амбасада во Скопје

        ,         се борида се уништисе што е македонско когана власт последните годинидошлеМакедонцикои
   .      ,    сакале да опстоиР Македонија со својотдржавнотворенмакедонскинарод САД бандитите како

     2001           продолжениена војната агресија во годинаодСАД војната база одКосово во неа насобрале
         - ,   монитрантелефонскиприслушенматеријал само одраководниоткадарна ВМРО ДПМНЕ којсо

            ,      годинисе користисамо со цел самоМакедонцитеда ја ја изгубат државноста да се смениимето на
,      ,      .државата таа да не биде никакомакедонска со македонскијазики македонскацрква  

     .             За таа цел само во Р Македонија се оформиСЈО за САД да суди со свои незаконскителефонски
            - , прислушкании дотераниразговорисо единствена цел да се позатворат арамиите на ВМРО ДПМНЕ

        ,      -за коидосега не беше изложенниеденматеријалендоказ божем арамиибиле вршките на ВМРО
            ,      ДПМНЕ а не оние на бандите на БранкоЦрвенковскии на Лупчо Гергиевски никакоЗоран Заев које

   ,         , потврденарамија снименповеќепати и ослободенод затвор однеговиотменторБранкоЦрвениот
      .      -   порадикогаМакедонците со децениикрв плукаат Па само зарадиграбежот во ТАТ Битола имаше

  .мноштво самоубиства итн
      ,          АкоСАД бандата се бориза правдина таа нека дозволида се изврширевизија на приватизацијата

      ,  .  ,    на двете бандина црвениоти бугаринот потполнимакедономрсци Следи заклучокот ако би имало
   ,             , арамиина Никола Груевски тие се ништожниво односна оние на бандите на црвениоти бугаринот

             .коиникаконе гопризнаваат македонскинародкаконација со свој посебенмакедонскијазик
    ,   :     (7  Македонскислужбен јазикбил брсјачки значи само бригиски па египетскиоткрал Псаметих век

. . .) ,  ( = )    .        п н е напишал Фригите ф б биле постариодЕгиптјаните Јазикот бил прајазикна белата раса со т
            ,    ( ).   за трето лице еднинаи дативноу кое е пренесенодуриво Индија Кина и Јапонија Аину Да се

     ,         16  унишибригискиотјазикодпостледенодоба а Европа била дивјачка и канибалистичкадуриво век
( . . ),         -       Х Џ Велс одСАД со својотСАД амбасадорне е опростиво САД е само повеќерасен казан со

   ,          службенмалцинскианглискијазик обесправувајќигисите раси и народинаселени во индијански
      .САД со Идијанциво резервати какодобиток

   = ,      -  ,  ,   Со тоа што арамија арамија а се говорисамо за САД телефонските арамиии се потврдува врз нас
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  -      .       Македонцитеима заговор Македонецотне смее да биде богат Бидејќиниеденне станал богат ако
     ,    -     .    не е арамија поразниповоди на МакедонцитеодСАД бандата тешкоим се пиши Па САД како

  .најбогата останала најаримската
      ?    ,  ...,    И зоштоМакедонцитемора да исчезнат Само зарадиРускиот гас Кинескиотканал одкогоќе

   ,       . ,       има полза цел Балкан а без корист само за бандитската САД Секако ова многуубаво гознае САД
-       100%      амбасадорот љубител на Албанците дурирадикалистикако колонистии странцисо својата

      .          САД ќе гонадвладеат напатениотмакедонскинарод Само така САД со албанската мафија ќе си ја
               оствари замислата исламска Велика Албанија со главен градТирана и шкиптарскијазиккојбил и

 ( . ),       ( ...) .монголски Г Мајер со потеклоодКавказ на Хазарите Ротшилд итн

    -       КОНЕЧНО ДАСЕ ОТРЕЗНАТ МАКЕДОНЦИТЕ СО САД БАНДИТИТЕ ИТНО ДАСЕ ПРЕКИНЕ

       .       Македонците со векови се бореле за своето осамостојување БидејќиЕвропа била вмешана во сите
  ,   ,         - .злодела со Македонците тие се надевале нимби можеле да им помогнатсамо далечните САД чани

    ,            ,  Па само тие се измамиле когатие не знаеле дека САД ја водат Евреите со најбогатисемејства како
  .           ...   што биле Ротшилди Токму тие биле поврзанисо војнитешто гиводел Напалеон Бонапарта Со нив
  -          , тие и незавршиле нивна била Октомвриската револуција со новиот комунистичкирежимна Евреите

     ,       „ “ ...дурии Хитлер којбил Ротшилд со идеја Обединета Европа да владеат чистокрвните Германци Со
     .          ова се и не се завршило Следи уништувањето во православието во Јапонија со две атомски

 ...    ...      -  . . бомби крвавото распаѓање на СФРЈ создавање на исламска Велика Албанија без Р Македонија
           . ТокмуВелика Албанија била влезена со глобализацијапотполнода се истребиправославието
              ,  Нивницелии злодела гипрошириле во Западна Азија и Севера Африка со ХазерскиКавказ каде

 . била Албанија

        (      Еве што токму за Евреите кажал ХенриФорд американскиавторитет на автомобилската индустрија
 , 1863- 1947),  „  “ 8.  1925 .: „      50 и писател во НјујорктТајмс март г Да се подвргнатподконтрола најбогати

 ,      ,    “. еврејскифинансиери коифинансираат војнизарадисопствениприходи и војните ќе нестанат Само
            ,     така ќе се спаси светот а со негои најнапатенитеМакедонциповеќе векови со цело православие на

,  ...           .Балканот браќата Македонци СрбииЦрногорцизаедносо Русите и Киевска Русија какоУкраина

          -  Напалеон Бонапарта основал провинцијаИлирија во која спаѓале Словенија и Хрватска Шкиптарите
  .          ,   биле одЕпир Напалеон Бонапарта бил финансиранодРотшилдво борба против Русија а Русите ги

   ...   ...  . -    совладале Хазарите на Кавказ Токмуна Кавказ биле Хазарите Кавказко црноморскитеЧеркезии
        .      ,  Татари следела Русија да гипротерува од своите огништа Тоа било само поНапалеон Бонапарта а

         ,   100.000   најмасовнопротерување на Татарите и Черкезите било поКримската војна и тоа Татарии
500.000 .        ,    . . Черкези Тие биле колонизиранимеѓуШарПланина и Врање а без дешешна Р Македонија

      19 .         . Вкупниотбројна колонизираниАзијата во в меѓуШар Планина и Врање биле околу еденмилион
   ,  ...         : Тие многусе множеле било крволочни штоПравославните без прекинсе доденес годоживуваат

    90%    10%-       денес Азијатите се Геги иШкиптарите Епирци Албанската мафија е самошкиптарскаод
       ,       .крвавите грабежишто гивршеле Шкиптарите врз Православните што се доденес и не завршило

    ,         .  БидејќиСАД останал со Албанците за Македонцитенема место во САД какосвои приврзаници Ова
     -        мора да госфатат сите Православни еврејската глобализација е секаде да се уништиправославието

             ,  што се гледа не само со најголемата антиправославна војна САД база во Косово Бонстил која допира
   ,      ( ...),     .не само на Балканот Украина со црномориетосо егејот Крит Западна Азија и Северна Африка

              Никола Груевскида им се извинина Македонците за ширење на американштината и англискиот јазик
 ,     .        - .    со баскетот отиние си имаме кошарка Па САД со нас Македонците си игракош капа И нас ни треба

 ,             .само трезвеност се што подалеку одСАД бандитите коибратскисе поврзанисо Албанската мафија

      ,    ,   Никола Груевскида говорисамо на македонски претставувајќигомакедонскиотјазик со преведувач
   ,     ,   , ... ...на другите европскијазици а не само на англиски почитувајќигогерманскифранцуски руски Само

        ,      .така и тие ќе гопочитуваат нашиотмакедонскијазик македонскиотнароди македонската држава итн
   ,             Бидејќианглискиот јазикнадвладува а доВтората светска војна тој бил трет јазикпо германскиоти

,            , францускиот Германците и Французите се борат за зачувување на своите службенидржавни јазици
  , ...       ,  .говорењетона германски француски ќе гизачврстимеѓусебните врскисо Германија Францијаитн
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          ... , ...  Сакале или не ќе мора да следи само обединување на Македонците Србите Црногорците Русите
 -  .             со црковно словенски јазик За ова одлучуваат само Русите и Србите чии службенирускии српски

      -  -     .јазиксе само наследство на падежниотстаро словенски јазик народотговорел без падежиитн

      ,   ...        Па и конечноМакедонцитемора да сфатат Македонците со Србите Русите се еден те ист народкој
       - ,       . жестокомора да се бориза свое обединување САД Европа со Ватиканне одродуваат и уништуваат

       ,         Ова се гледа прекуотфрлување на православниот календар а МПЦ се спрема да не гослави бадник
         -    .какоповеќебожентуку какохристијанскидело на Ватикани Евреите без ништонаше македонско

             ВАМПИРОТ САД АМБАСАДОР НЕ ЗНАЕ ДЕКА ИМАЛОМАКЕДОНИЈА НО НЕ АЛБАНИЈА СО САД
-       ( . ) АЛБАНЦИ ДОКАЗ ОСТАВИЛ ПРВИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЕЛАДА ТН ГРЦИЈА КАПОДИСТРИЈАС

          -      Со годинимакедонскиотнародготрпивампирота и бандитСАД амбасадоркојгиштитиАлбанците
 ( -   )   ( )     ( . ),      Монголи Геги Черкезии Татари и Белци Шкиптари и со монголскијазик Г Мајер а се бориза да

       .      -  се истребатМакедонците со говориодпостледенодоба Токму тој какоподаникна САД бандитите со
             своите браќа Албанската мафија финасираат огромнисредства само со единствена цел да се бриши

              1830 ,  се македонскои тоа во полза на Еладците коиникогашне постоеле допред година никакобило
 .           .каквиАлбанци Ова гопотврдува дурипрвиотПретседател на Елада рускиотдипломат Каподистрија

       I   1828/9       Па следиодТајниот совет на Николај во војните годинапредлоготна првиотпретседател на
  ,   .  ,    ,Елинскотовостаничкособрание грофот Јоан Каподистрија Тојпредлагал пораспадотна Отоманите

      :   ,    - ; на Балканот да се создадат пет кралства прво Елинскокралство со северна границаАрта Пинеја
     ;  ,  ,    КралствотоСрбија со Бугарија и Босна КралствотоМакедонија со Македонија Тракија и островите

,   ;    (  ,    )  Имброс Самос и Тасос Следи Кралството Епир со Епир северна и јужна Албанија и Херцеговското
   (    )-         .и кралствотоДакија со Молдавија и Влашка тој тогашживеел и гипознавал сите балканскиговори

,    , ,          Значи токму тогашнемало Еладци Бугари Албанции Романцисо Власи туку имало само еденнарод
 19      ,     ( , , во век наречен Словени со пелазгискијазик а Пелазгибиле Хелените Херодот Тукидид

 ...)    ( ).      ( . - )-   Платон какоиМакедонците Јустин Христијанскијазикбил само коине тн старо грчки тој бил
 :    ,          само едно македонскиАлександријскиПтоломејов јазик и тоа со прва граматикаи прв речниксамо

300 . . . . г п н е

    .  100%  ,  -     Тоа што Албанците во Р Македонија биле колонисти а САД бандитите и вампиротамбасадор
    -  ,       , -се залагаат само за монголско епирскитеАлбанци коинемале и немаат билоштомакедонско САД

         . .     .бандитите и вамиротамбасадорподитнода ја напуштат Р Македонија Па тие гнасат се македонско

 , ,  ...        БИДЕЈЌИ РУСИТЕ СРБИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ ОСТАНАЛЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО ПЕЛАЗГИСКИ
= .  ,         -  ТН ПЛАТОНОВ ЈАЗИК ТИЕ ЌЕ МОРА ДАСЕ ОБЕДИНАТ САМО СО ЦРКОВНО СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК

      .       ?   Потеклотона луѓето се потврдува со ДНК Што всушност со неа се докажува Само едноединствено
-  .     ?       -  генетско географската оддалеченост Па каква била таа Само за преселби од југконсевер никако

  .    ? ,  -     ,  инакуи обратно Далиима доказ Да со Македонците тие имаат ДНК која потврдува Македонците
           .     ? ДНК им се блискина Критјаните но никакона Подунавците или Заткарпатците Кои се другидокази

  .            ,    Крвната групаА За таа да биде создадена би морало да има маласипаницаи грип зашто би морало
          ,     . да има инфекцијаод чумата на говедотои грипотна свињата носители на маласипаницаи грипот Со
        ,   ,      тоа што северноодреката Дунав говедотобило диво а јужнодомашно така отпаѓа Белците со своја

              -крвна групаА каковегетеријанска за житариции мешункасти културида потекнале северноодДунав
           ,   ...,  северноодреката Дунав флората ифауната не содејствува со белата раса ниту со Индија каде се

-   ,   .       ,   одгледува ле темен чај свилена буба итн Дури јужноодреката живее светлата пчела на север темна
   - ,  ,  .      .    врска со темните раси пусти темен чај конопитн Од југбил ленот и лозата Бидејќиденес во Русија

      ,         .    и западнооднеа не вирее лоза се потврдува Европа се доденес не е донаселена Следи Европа се
       ...  .     населила само одИсточнотоСредоземје со најстаринаселби најстара култура Па ова гопотврдил

    (11-12 ).  ,    ,    .  и рускиотавторНестор век Спореднего Русите потекнале одИлирик којбил на Балканот А
        ,       , ...и народнототворештво на Русите било поврзаносо Дунав ноне другаруска река какоДон Дњепар

   ?  - - : - -    .      Како говореле Русите Со в н т пушкава пушкана пушката и без падежно Вака се говорелоне само
 ,    -     .       ?во Русија Подунавјетои на Балканот во Македонија какои денес Па што има врска со Македонија

    :        , , Еве што пиширусинот Гриневич исти знацисо исти значења имало во Русија Подунавјето Балканот
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        - .    и во Каменот Розета во Египет каде владеле Македонците Птоломеите Следимакедонските автори
           21 .    гоодгонетнале текстот одКаменот во Розета со битолскиговород век Што бил битолскиот

?  = .    (7  . . .) :  ( = )  говор Само брсјачки бригиски Египетскиоткрал Псаметих век п н е пиши Фригите ф б биле
  .     ?   ... ,    ( ).постариодЕгиптјаните Далиима другаврска Коњот во Арабија Египет бил балкански бригиски

,          ( = = ).   Значи и таму стигнале Бригите со својот коњи говедо бригиско фригиско фризиско Токмуи затоа
       -         закопотна фараоните бил само со наше говедо тоа ја влечело погребалната кола а не египетското

     -        ( ).   говедосо роговикоибиле напред припасење морале да се движат назад Херодот Таква била
  =             ,   наша Бригија Брсјакија со говорна ГригорПрличев којдоденес е македонскикнижевен јазик а не

  -    ,      . онојна Пеонија споредбританецотАрнолдТојнби јазикотна Пеонците бил словенски јазик
 ( )     ( )      Пеонскиот мариовскиот се разликува одбригискиот брсјачкиот по трето лице еднина без
 ,    . завршетокт дуринема дативноу

    ?            Дали има следен доказ Јован Цвииќзапишал Брсјаците биле на Балканот предда има преселбина
  7 .     /       ,Словенидо век Бидејќинема ниеденматеријалендоказ наодза преселби одЗаткарпатите и Дунав

    .   .    ,   .словенските преселби се најголема лага Па тој тн словенски јазикбил пелазгиски јазикотна Платон
 ,   .   :     -Ова говори Македонцитеостанале домородци Јован Цвииќвели во Македонија се говорело старо

,         .    штокавски а се доКрушевац средноштокавскии во Шумадија новоштокавски Следи во Македонија
  ,       .   ,  7/8    живеел стар народ доКрушевац средени во Шумадија нов Не само тоа ритамот е најдобар во

-  .  ,      7/8,    ,  Македонија споредизворот Не случајно Скотите се со ист ритам оркестар во стројфаланга со
 -             ...пелагонскифустанчиња во Пелагонијане се носеа панталонии поВтората светска војна со чорапи

   - ,           .каково село Кукуречани Битола и Скотите гославаат и имаат какосвој АлександарМакедонскиитн

       ,    ,   Бидејќипреселбите биле само од југна север Русите потекнале одБалканот чие народнотворештво
    ,         ,  било поврзаносо реката Дунав која доденес останала во сеќавањето на рускиотнарод Русите биле
 .          ,      само Балканци Со тоа што изворотна сите нибил само балкански ние мораме да се обединиме како

 ,     -  .       најпрво јазично и тоа само со старо црковенскијазик Бидејќирускиоти српскиот јазиксе наследство
   -         - - ,     само на падежниотцрковно словенскиа не безпадеженнародена и со в н т само Русите и Србите

  -             одлучуваат за обединување ако тие се откажат од своите службени јазицикоисе наследство на наш
-  ,         ,      црковно словенски јазик место да има два посебнирускии српскинарод ќе има еденнародсо еден

 -          -    .ист црковно словенски јазиксо солунскиговоркаде бил изворотна јазикот обединување не е доцна

   .        ,    .    ДалиСрбија и Р Македонија ќе влезе во ЕУ и во НАТО јазичнотообединување не пречи И па когасо
     ,             ЕУ и НАТО ќе биде готово со нас не смее да биде готовошто гозаговорува глобализацијата на група

,  ,      -  ,  .  Евреи воглавноХазери коибиблискибиле само верскинародникогашетнички ниту денес Само ние
             .  ( -1815, - 1907, сме еден те ист народсо еден те ист пелазгискијазиккојбил тн Хомеров Пасоф Чулкас

 1913   5   ...) .  ( = ). Критјаните годиначлен одБукрештанскидоговор тн Платонов варварски пелазгиски Овој
    ( . - ),       ,    се разликувал одкоине тн старо грчки којбил со потеклосамо одЕгипет познат Александријскии

 ,   300-  . . . .     - ,   Птоломејов јазик само од та г п н е И однегопроизлеголцрковно словенскиот на Македонецот
  (9 ).       -     . КонстантинФилозоф век Па и затоа следикоинеи црковно словенскиимале иста синтакса итн

 Гордана Јовановска       ,       `    За да ја поткрепамоваа ваша теза ќе додадамдека во рускиотдијалект се уште се употребуваат
  ,   !аналитичкитедревниформи односнонепадежниформи

 17          -   17 ВО ВЕК ВО МАКЕДОНИЈА ЖИВЕЕЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ БЕЗ БИЛО КАКВИ БУГАРИ ПА ВО
           ВЕК НЕМАЛО НИКАКВА СУЛТАНОВА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА ОДЦАРИГРАД ЗА ДАИМА БУГАРИ

      1908 ,       ,Денес сме сведоцидржавата Бугарија од година којапредтоа било само султаново кнежевство
         . ,    се занимава со своите Бугарикоиби живееле во Македонија Меѓутоа состојбата била наполнодруга
 -       ,      -во Македонија во МакедонијаималоМакедонциво старата ера новата ера прв и втормилениум еве

 (19.12.2016)  .          17   - :денес на Св Никола видов и доказ одВатикан за Македонците во век на ФБ страна
    ОВА ЗОРА ОБЈАВУВА СЕНЗАЦИОНАЛНИ СВЕДОШТВА

        17 За Ватикан во Македонијаживееле Македонциуште во век
             , Спореддокументите одархивата на Ватикан во Македонијаникогашне живееле БугариилиСрби

 .        1619     тукуМакедонци Од документот се гледа дека Ватикан во годинадавал стипендиина
    .Македонцитекоисакале да студираат

             Голем бројна документиво архивите на Ватиканпретставуваат впечатливи и интереснисведоштва
       1622  1644 ,     за Македонијаи Македонците во периодотод до година пишува весникотна Македонците
  „  "во Грција Нова зора

   1619           Светата столица во годинадоделувала стипендиина Македонците за да студираат на колеџот
  (College of Loreto),   1580 .  1619      во Лорето основан во година Во годинаепископодДалмација бил

    V       ,    .задолженодПапата Пол да доделиместа на колеџот за Срби Бугарии за Македонци  
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               Во документите на тој колеџдоденес постојат пријавите во коистудентите одМакедонија се
  .  1620         запишувале какоМакедонци Во годинаво Лорето студирале тројцаМакедонцикоидобиле

  .стипендијаодВатикан
      .Овие документиденеска се отворениза истражување

  ,   .     ,     Се наведе Срби БугарииМакедонци ИсторискиСрбија и Бугарија постоела но никогашЕлада за да
    .  ,      ( )-  .има било каков народЕладци Исто така никаде гинема ниту Албанците Шкиптарите такви немало

            ,   Па какобиломожноБугарија слаткода се исмејува на својата сопствена историја Македонцитеиме
         = ,      одстарата и новата ера когана Балканот немало Бугари Татари Македонцитеда гипрогласува за

 ?       17, 18  19         Бугари Како биломожноМакедонцитедуриво и век да бидат Бугарикогаво Македонијае
  ?  :        ,  без бугарско Одговороте по укинувањето на Охридската архиепископијасо седиште Охрид дело

   ,       .  само на ненадлежниотсултан сите нејзиницрквиприпаднале подЦариградската патријаршија Ова
      -    .  било поводМакедонцитеда бидат црковниГрци припадницина Цариградската патријаршија Токму

         ( )     ова име било употребувано само одстрана на Франките Германците за царевите на Македонската
         -     династија кои ја владееле јужнаИталија со своите православницркви судиротпочнал воглавно со

 I.     ( )           Отон Токмуова име Греики Дојденци било навредливо име за Македонцитекоине сакале да ја
             .   напуштат јужнаИталија и нејзините црквида им гипредатат подвладеење на Ватикан Тогашимало

 :  (- )       .две царства Источноримско ромејско со Македонскадинастија и Западноримскосо Франките  
        .      , Македонците сакале или не тие морале да бидат Грци Како Грцисе изјанале Браќата Миладонови

  .     -    , ГригорПрличев итн Црковен јазикбил само коине македонскиотАлександријскиПтоломејов јазик
       .      .    којсо Апостол Павле станал прв христијанскијазик Следи тој бил наречен грчкијазик Токму тој бил

       .    ,   какотрговскијазикво употреба на ОсмановотоЦарство Со наводот се потврдува никогашнемало
         =   =  било каковОсманов и грчкиетничкинародтуку само муслимански турскии православен грчки

.        ,     .  народ Коине бил црковени државен јазикво Елада на когоГригорПрличев творел Бидејќиникогаш
    ,          .немало Еладска или Атинскацрква никогашне можело да има било каков посебен еладскинарод

      ,    ,   Со цел православните меѓусебнода се истребуваат султанот создал Бугарска егзархија со центар
 ,   .      -  .    во Цариград а никакоСофија Во неа службен јазикбил црковно словенскиот јазик Ова било повод

        .        Македонцитеда се приклучат и консултановата Бугарска црква Со тоа што таа била создадена на
  19 ,          .  19 . крајотна век дотогашникогашМакедонцитене можеле да бидат било каквиБугари Во в името

   -   .     ,   Грцигоузурпирале Еладците тоа станало политичко Ова се потврдува со доказот со создавањето
     :      ,     на Бугарската егзархијаМакедонците си велеле Ние не сакавме да бидеме Грци сега ли ќе бидеме

. , = ,        ,  - .Бугари Значи Македонци Македонци а Грции Бугарибиле само црковнинароди никакоинаку друго

Shashardi Trajche        .       .   И двата се политичкипроектне се етногенеза Секојшто верува во бога бил БалгаринМакедонеце
 .   " "      ,          нештодругоПотаа логика иизвлекуваат заклучокдека сме Балгари ноденес одат прекуцрвената линијаи викаат дека

    .           ,   сме етничкипопотеклоБалгари А одМакедонците ја добиваат суштината за да станат политичкипроект тоест
,     .     ,  9 ,       писмото словото и со тоа религијата Предтоа Балгарите биле Езичницидо век имногуподоцнадурии поприфаќањето

 ,      ,       ,    на Христијанството кое кај одело одЦарот надоле додека кајМакедонцитеодело однародотнагоре имало обидодсинот
        ,    -  .    ,      на Цар Борис да се врати на старата религија иверувале во бог тотем Тангра Овде е целата забуна а исто е и со

.        ,        .    Грците И двете ја влечат својата суштина одМакедонија а со тоа имаат директналинија доантиката Затоа се држат
           .       .   толкуцврсто за истата затоа и сите овие жестокинегирања и лаги БидејќиакоМакедонијапостоинив гинема Многуе

 . ,    11 ,      ,    ,     простоуствари Плус во светот има Бугарии во тоа време две Бугарскицарства на Борис и Крум одтаму уште една
,   4 , , , ,          ,     забуна Грците имаат имиња Хелас Грција Ромеи Данајциа Македонијае една и има само едноиме одсекогашдоден

.       39 ,       .   .денес И ја има споменато во библијата пати никојтаму не споменува Грции Бугари Тоа е вистината

         .  ЕДНАШ ЗАСЕКОГА МАКЕДОНЦИТЕ МОРА ДА ГИ ПРОГЛАСАТ АЛБАНЦИТЕ ЗА КОЛОНИСТИ ПА НА
           КОЛОНИСТИ ВО СВЕТОТ НИКАДЕ НЕ ИМ СЛЕДАТ НАЦИОНАЛНИ ПРАВА ТУКУ САМО ГРАЃАНСКИ

         =    Албанските авторимногуубаво се запознаетидека АлбанцикакоМуслимани Турциникогашнемало
 -    .        -вонШкиптарија Албанија била на Кавказ Најбитное она што гонаведува Шкиптарската академија кој
          .     когаи какозапочнал со преселување наШкиптариво КосовоМетохија За ова наведувам во мноштво
   ,          моикнигиза Албанците одкоинекоиможат да се симнат одмојата www.brigien.com.   ,Ама исто така и

       -  - ,    во нив опширносе опишува колонизирањетона кавказко црноморскиТатари Черкези и тоа само во
19 ,     ,   ,      (  век меѓу Врање иШарПланина околу еденмилион коималку достигнале во Македонија Густав

, 1924)...        ,   100% .Вајганд Со наводите одповеќетомои книгисе потврдува Албанците биле колонисти

   ,     ,   Бидејќиваква била состојбата истата САД најдоброја злоупотребува на најправославните простори
               на Балканот ја поставува повеќеспратната в земја амбасада во Скопје и во Косово најголемата војна

       .        ,   база во светот која се најдува вон САД Со тоа што таа е на најправославнипростори а Албанците се
 = ,   .     =    самоМуслимани Турци злостороте најочигледен Тој е поврзан со исламско турскоСАД Косово со

-      =      австриско италијанскаШкиптарија какозаедница во исламска турска Велика Албанија ишкиптарски
     ( . ),  -        .јазиккоје и монголски Г Мајер со татаро турските зборовинешто се разбираат Гегие иШкиптарите
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. ,       =        Р Македонија Србија и Црна Гора ова албанскомуслиманско турскозло мора да гопрогласат само
 100%  - .         како на колонисти Албанци И еднаш засекогашбратскиПравопславните да се здружат против

   ,   - ,       .   ова најголемоалбанскозло подржаноодСАД бандитите и само така и да се самоодбранат Да не се
,                изуми на колонистите во светот никадене им следат националниправо туку само граѓанскикакои на

-   = .      ,    .Циганите Ромите одром човек АкоАлбанците имаат билошто човечко граѓанскитеправа се многу

           ЕВРЕИТЕ ОД СЕМЕЈСТВАТА РОТШИЛДИ РОКВЕЛЕР НЕ СЕ ДОСТОЈНИ ДАНИШТАТМАКЕДОНЦИ
-    -       НИВНИ ЧЕДА СЕ САД БАНДИТИТЕ БРАТСКИ ПОВРЗАНИ СО ИСЛАМСКАТА АЛБАНСКА МАФИЈА

   =  .   ,     Македонскиот јазикбил бригиски брсјачкиговор Па споредХеродот Бригите ја создале Анадолија и
-   .    (7  . . .) ,    Ерменија имало и Фригија Египетскиоткрал Псаметих век п н е запишал Фригите биле постари

  ( , 5  . . .).          .  одЕгиптјаните Херодот век п н е Псаметихи Херодотникогашне знаеле за некаквиси Евреи А
 ,      ,   .  ,      такви немало а и не можело да има потврденосо тн еврејскијазик којбил само сиријскиарамејски
.              .јазик Бидејќиникогашнемало еврејски јазикникогашне можело да има Евреи во сирискаПалестина

         - :   На мојотмајчини татков македонскијазикчитам пропаганденматеријал наслов Древнопророштво
  :„           ја открива иднината Едно однајдревните пророштва на светот објавува дека нашата планета чекори

       :    .  консредба со најдраматичните настаниво човечката историја крајна денешната цивилизација Во
    -  ,  ,    . , пророштвотоне се наведува датумот ниту годината ниту деценијата па дурини векот Сепак

          -    дадениотпрегледна човечката историјае толку прецизеншто последниотчин единствен којдопрва
   -   .треба да се исполни е потполенсигурен

            Приказната започнува со трагичнотопрогонствона илјаднициЕвреи однивните домови во
.         ,    Палестина Меѓу заробениците коицаротНавуходоносоргиводел во Вавилон биле четорите млади

: , ,   .        ,   принцови Даниел Седрах Мисахи Авденаго Во постапка којнам можебиниизгледа чудна но која
    ,         била вообичаена во она време Навуходоносортие четиримомчиња гизапишал на вавилонскиот

,       “.универзитет за да се обучуваат за царскисоветници
          „   БидејќиПалестина била само сиријска со службен сиријскиарамејски јазик Приказната започнува со

         “   100% ;трагичнотопрогонствона илјаднициЕвреи однивните домовиво Палестина била само лага
          ,    100% .Со тоа што сите еврејскиимиња не биле познативо историјата библиските имиња биле лага
    -    .      Се наведува историскаличностНавуходоносор тој бил халдејскикрал Дуритој гиотерал Евреите во

  .        ,   ропство во Вавилон Евреите одВавилон гиослободилперсискиоткрал Кир а Вавилонскоторопство
   .             траело околу педесет години Со наводот се потврдува дека Кир во тогашновреме би бил најглупиот

    = ,      =  владетел да гиослободиЕднобожците Евреите когатојжилаво се борел Евреите Еднобожците
  .       -       да гиистреби Во Вавилонпоследенхалдејскикрал бил Набонид токмунегоперсискиоткрал Кир во

539 . . . .  .      ( ),      г п н е госрушил Бидејќитој бил само еретик Еднобожец за време на неговотовладеење
       .     , никаконе можело тој да има заробенициЕднобожци БидејќиНабонидбил само Еднобожец

    ,        -Вавилонците чиј тој бил владетел во заедништво со персискиоткрал негогособориле
 100% .заробеништвото лага

    =   ,   444 . . . .,      Следи за да има Еднобожци Евреи во Ерусалим само од г п н е почнале да се читаат првите
   ( ),       ,  -  444 книгина Библијата Ездра и само оттогашможело да бидат создадени никакопорано пред

. . . .- 100%  .         ,   г п н е била лага Бидејќипрвите книгибиле пишанина сиријскиарамејски јазик имало само
 ,     -   444 . . .    100% .    сиријскинарод никакобило каков еврејскинарод тој до г п н е бил само лага Какошто за

     (7  . . .),  (5  . . .),       , нив ништоне знаел Псаметих век п н е Херодот век п н е за нив ништоне знаел ниТукидид
, ,  .      .  Платон Аристотел АлександарМакедонски Евреите биле познатисамо во Александрија Па бидејќи

       (    тие гоприфатиле хеленскиотповеќебожен јазиккоине македонскиАлександријскиПтоломејов
),       (  ).     ?   јазик тие се изјаснале само за Хелени Зенон Косидовски И што биле Евреите Ништои

.    ,   100%      ,   ништожни Тие на тие простори какошто ја украле месопотамската и египетската историја и за
        ,     нив се создало ново дело Библија непознато во историјата тие ја прифатиле месопотамската

  .   ,     100%  .    трговија и банкарство Се ова говори Евреите биле луѓе со се украдено Со таква историја
   .немало држава и народ

     -      , Вавилонските традициитена трговијата и банкарството има книгаза најбогатиотчовек Вавилонец
     .  ,     ,    тие тоа гопренеле во Европа Станале богаташи и со тие банкарскимахинации дурии крволочни

.  = ,         ,      ѕверови Бидејќиѕвер ѕвер тие се поврзале со Албанската мафија која е исламска а се борида го
 ,   -   - .       истребиправославието братскисо Ротшилд ови и Роквелер ови Во оваа игра се вклученимноштво

- ,    .         САД бандити коина злосторизаработуваат Сите тие одлучиле да гиуништатМакедонците со своја
 .       ,      .стара култура Бидејќиникогашништонемало билошто еврејско не се достојноравнина Македонци

             - МОРА ДАИМА РЕФЕРЕНДУМ ЗА РАМКОВИОТ ДОГОВОР КОЈ Е ДОНЕСЕН СО АГРЕСИЈА НА САД
        ,     СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ СЕ ЗАЛАГА ЗА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ИМЕТО НАРОДОТ И ЈАЗИКОТ Е ПРЕДАВНИК

       ,   = = Македонцитеостанале домороднина Балканот одпостледенодоба со јазикварварски пелазгиски
. ( -1816, -1907,  -1913 . 5...)= . = . .тн Хомеров Пасоф Чулкас Букрештанскидоговор чл тн Платонов тн словенски

   18 -        =Македонцитеопстојувале во век оттогашво Македонијабиле колонизираниШкиптарикакоТурци
,       Муслимани што било и во Косово иМето -  19         хија во век меѓу Врање иШарПланина се колонизирани
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     ( , ...).       10% околу еденмилионАзијати Геги Черкези Татари Во СФРЈ со малцинскиотјазикна Шкиптари
        90%.    10 : 90%     . .Јосиф Броз Тито гиобединал Гегите коисе Со ваков сооднос тие се и во Р Македонија

              БидејќиМакедонцитене се изјасниле на Референдум за Рамковниотдоговоркојнема никаква било
     (   )  100%    . ,  каква Финансиска рамка за Албанците ГегииШкиптари кои се колонистиво Р Македонија ќе
          ,      .мора да има референдумза тој да се потврдиилиодбие зашто ќе мора да одлучат Македонците

     ,            БидејќиМакедонците се свои на своето никојне е овластен да говориза било каков референдумза
       ,        билоштомакедонсконе само за денешните генерации туку за претходнитекоиво своја Македонија

  ,             .живееле со милениуми какои за следните коиќе гозадржат своето право да живеат македонски
            ,     -  Секојонојкојсе заскрива за билоштомакедонскосо референдум тој бил е и ќе биде предавник тој

             ( , ...),     не е овластен за сите оние коинема да гласаат одразниповоди закана поткуп какоза сите оние
   .      ,      .претходнии следните генерации Секој онојкојна тоа одлучи да биде проклет со целото семејство

     -   ВАТИКАН ОСТАНАЛ КРВОЛОЧЕН НЕПРИЈАТЕЛ ВРЗ ПРАВОСЛАВИЕТО МАКЕДОНЦИТЕ И ДРУГИ
               -  За да се објаснинасловов треба да се потсетиме дека со Рим била врската на Мохамед творецотна

...  1071           , исламот Во годинаВатикан војува со Македонската династија која владеела во Јужна Италија
       .    -    . а во ист мигодистокнапаѓаисламот Па тоа било исламско католичка војна против православието

      .        ,РимскиотВатикан беше носител на крстоносните војни Тоа беше во име на одбрана на христијаните
  а всушност бил           .        о само со цел да меѓусебнода се поделии оплачка Па и затоа дошлои до саканото

     ( ) .       уништувањето на православнотоИсточноРимско Ромејско Царство Како прв чекоршто Ватикан го
,   ,     .    .       направи царотбил рушен а со тоа и царството Тоа било само црковно Бидејќицаротбил тој којго

 ,    .  ,   ,  назначувал патријархот негогоназначувал Ватикан Само така патријархотстанал унијатски а оние
  .   ,            во Цариградунијати Ова било повод Русите да гопроколнатЦаригради само какоунијатскитој од

     .      .    Русите не бил подржувани бранет Така со цариградскотоправославие се завршило Ватикан е тој
        ,    ,   што одсултанот барал да се укиниОхридската архиепископија која била апостолскаПавлова но не

 ,      .     Цариградската патријаршија делона насилен чинна Јустинијан Токмусо укинувањето на Охридската
       . ,      ,   црква се сакало да се завршисо православието Меѓутоа тоа нашло свое место во Русија а црквата

    .      ,      била наследство на одОхрид За да се уништоРуската црква Ватикан е носител на Октомвриската
                , револуцијаи тоа само со единствена цел да се уништирускиотцарподкогобил рускиотпатријарх

     .      ,   …   какошто било и во Цариград Ватикан успеал да гоубие царот но не патријархот Се постава Полјак
,     .       ,     папа а Полјаците гимразеле Русите Тој е носител да се распаднеСФРЈ и Цариградската патријарх

   -   .          да биде подпапата тој станал унијатски Токмунеговата слика е поставена кај патријархотшто сите
 .      ,        ја гледаме Крвавото распаѓање на СФРЈ е очигледено а и создавање на Косово каковтора

 ,          -    албанска држава а првата беше дело на Ватикан со Италија и Австрија творцина новиот скиптарски
.    ,          јазик Па нивиотпапа вели Православните се умноболнии Европјаните се плашат само од

.       ,     - православието Со влез во Европа на православните држави тие најпрвогоменуваат календарот се
  .     ?        .  доаѓадо католици Што е со МПЦ Нејзините митрополитисе школувале во Ватикан иЦариградИ

   ?            ,  што со тоа Ќе следида се истребат православните прослави за Коледе и многудруги оставштина
        .     на повеќемилеумските повеќебожнитрадициисо коисе разликува правослвието Па ќе се слави

            христијанскиватиканскисо својата еврејска основа и месопотамска Семирамидаобожувана и во
-  .Палестина ништомакедонско

,  ,        ХЕРОДОТ ЦАРОТ АДРИЈАН КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ И ПРОКОПИЈ НЕ ПОЗНАВАЛЕ НИКАКВИ
.         ,   СЛОВЕНИ БИДЕЈЌИ НИЕ НЕ СМЕ ДОЈДЕНЦИ СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ ПРЕГОВОРИТЕ СО

  ЕЛАДА НЕ ВАЖАТ
,    . ,         Учевме ние сме биле Словени Пак во историјата досега никогашне биле познатинекои

 ,     .      , живисуштества Словени затоашто такви народиникогашнемало Ова се потврдува дурисо доказот
   ,       ,      - , Словенине познавал Херодот којпишисамо за Келти и Скити а се говории за Келто Скити северно

     . одреката Дунав со ЦрноМоре Живи        (2 )-  суштества Словенине познавал ниту царотАдријан век тој
         (   ).   бил во со македонската легија северноодреката Дунав Мемоарина Адријан Вакви живисуштества

    -           -не познавал ниту КонстантинВелики тој какосин одНикомедијабегал кај таткому пореките Вардар
- ... ...    ,      ,    Морава Дунав Рајна Тој во своите писма испратеникај другаротна неговиоттатко никаде тој не

  .      -   .  наведува таквиживисуштества ДуриПрокопијне гипознава Словените такви никогашнемало Тој
    ,    ,     познавал само едноПовеќебожциСклавини коиживееле во склавини а склава означувало само

,      Enklave  Exklave.    .   +  = област какошто на латинскибиле и Овде заедничкое клава Следи с клава
,  = -  .   =    ,   склава со склавеник намесник не инаку Па имало Склавини Повеќебожцисо својот Хора којбил

    .    ,      египетскиХорус и ведскиКришна Со ова се потврдува Склавините биле домородцисо исто
    .        -  верување во Египет и Индија Па дурипостојат и мноштводругизаедничкитрадиции без Словени

            БидејќиСклавините имале само домороднопотекло тие какоПовеќебожцисе разликувале од
              ,  Солунчани коибиле само Христијанисо Исус Христос којспоредедниавторибил во Египет а според

  -  .     = =другиво Индија истоветна врска Склавините гоупотребувале домородниотварварски пелазгиски
.  ,  =   -     300 . . . .,  тн словенски јазик а Римјаните ХристијаниПтоломејовиот коине тој бил само после г п н е и
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   .тоа само во Александрија  
        ,     -   Бидејќиние не сме дојденцисеверноодреката Дунав преговорите со Елада да прекинат тие се

.излишни

,          МАКЕДОНЦИТЕ АТИЊАНИТЕ И СИТЕ ЕЛАДЧАНИ ГОВОРЕЛЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК
  : „  ‘ ’,    ,    .  ДимитриОболенскипиши Концепот варварин па и самиот збор потекнуваат од грчкиотјазик Во

              класичната епоха Грците гоупотребувале зборот варвари за оние народикоизборувале на непознат
        ,     .    и неразбирлив јазики коине мислеле на грчки ниту паксе однесувале грчки Во тој културен

       ‘ ’.     контекст Византијците гокористеле и самиот концепт варварин ИсточнотоРимскоЦарство имало
                толкуразличнирасишто било невозможнода се направи каква и да е позначајна етничка разлика

   . ,         меѓу Ромеите и варварите Навистина Византијцитеи понатаму велеле дека негрчките јазицисе
‘ ’             варварски и често пати се преправале дека гопрезираат зарадинивната несоодветности

 .             непријатен звук Но онашто гииздвојувало Ромеите била припадноста конправославната црква и
  .   ,      ,   верноста концарот Варварот бил паганин не бил потчинет на царските закони ниту непосредно

 ,     . ,     ниту посредно прекуприпадноста конвизантискиоткомонвелт Теоретски паганиноткој ја примил
 ,    “.православната вера веќе не бил варварин

    .  =          -Се говориза поимотварвар Поимот варвар вар вар бил двојновар какодвојновер кај вервер
=  ...  , ... =      = = .  ица вер вер Па вар вари Вардар вар даростанал само на варварски пелазгиски тн Хомеров

( -1815, -1907,           Пасоф Чулкас Критјаните коина Македонцитеим биле ДНК блискиговореле со
.  , .  -1913,  5) = . = .  .тн словенски јазик в Букурештанскидоговор член тн Платонов тн словенски јазик  

     ( , , ),      БидејќиХелените биле само Пелазги Херодот Тукидид Платон какошто биле иМакедонците
( ),              = Јустин Хелените иМакедонцитебиле еден те ист пелазгискинародсо еден те ист варварски

 -    .          пелазгискијазик само со говорниразлики Следи кај Хелените службен јазикбил јонскиотсо слова
  ,     -     .одостровотМилет а говорите биле само варварски на говоритене се пишело  
    ,    (II  . .)-    ,    На атичкине се пишело потврденоодЛукијан век н е Лукијанпишел на јонски коинеи латински

,     .     .   ,    јазик но не на атичкиговор Јонскиот бил развиен службен јазик Ова било повод негода го
   : ...    .прифатат и варваритеМакедонци Архелај Филипи АлександарМакедонски

     . ,      .    Во наводот стои Ромеи и варвари Меѓутоа варварибила со почетна мала буква Следи варвар бил
 ,   : = -   .    -  општпоим ноне етнички етност едност едноисто Пелазги Еве гонајмеродавниотдоказ според

,         .      Херодот варварибиле Хелените во Јонија чиј јазикбил јонскиот Па јонските слова биле одостровот
 (   ).Милет круготсе затвора

 : „      ,    “.   Се наведе паганиноткој ја примилправославната вера веќе не бил варварин Следи варваринот
    ,  „    “.     какоповеќебожецкогасе христијанизира тој веќе не бил варварин Па што станало со

 ?    =  ( ).     варваринот Тој бил само христијанин римјанин ромеец Христијанскијазикбил само
 ,   .македонскиоткоине а народенговорите

   ( )        Во ИсточнотоРимско Ромејско Царство имало Христијанисо службенмакедонскиАлександријски
         ( ) : ... Птоломејов јазиккоинеи Повеќебожцикаковарвари со варварски народни говори атички

= ...бригиски брсјачки
      ,      .       Какошто не се пишелона атички и на брсјачкине се пишело Ова било поводГригорПрличев да
  ,          -      пишина коине ноне и на неговиотмајчини татков говорбрсјачки пишењето на брсјачкине било

        300-  . . . .       успешнокакошто било на македонскиоткоинеод та г п н е Само во Александријаод јонскина
   -  3  . . .       -  коинеИлијада била преведена во век п н е Со Илијада се зафатил и ГригорПрличев брсјачки
  .           .говорбил битолскиот Оставштината на Птоломеите коивладееле во Египет била на битолскиговор

     1868 -     ЕЛАДСКИ ЈАЗИК НЕМАЛО СЕ ДО ГОДИНА СЛЕДИ ДОТОГАШ НЕМАЛО ЕЛАДСКИ НАРОД
. -  : „             Х С Вотсон пиши Се појака врска со Западот ја поттикнала иширењето на идеата на

  ...         просветителствотомеѓу Грците Запознавањето на образованиетона грчката јавност со древната
,           Елада онака како ја виделе француските енциклопедистии сентименталните западнифилохелени

      (1748-1833).   , ,    наголемое дело на Адамантиос Кораис Роден во Смирна Кораис којпровел шест
      ,  годиниво Амстердамишест во Монтпелиер а о  1788,         д докрајотна својотдолгживот живеел во
,      , ,   .    Парис бил неуморенавторна оригиналнидела преводи членции писма Се посветил на

         ,     популаризацијана просветителствотомеѓу Грците и грчкитецелимеѓуФранцузите а изнадсе развој
                на книжевниотмодеренгрчкијазиккојвалјало да се створисо додавање на класичните зборовина

       ...“.говорниот јазики системстизацијата на формалната јазична структура
        , ,    Па само Кораис бил творецна новиот еладски јазик катаревуса прифатен одЦариградската

     1868 -   „  “   „  “  патријаршијаи тоа само од година тој во говорниот јазик гидодал класичните зборови на
    -       македонскиотАлександријскиПтоломејов јазиккоине коинесо Апостол Павле станал христијански

,     .  .          јазик и какотаков бил тн византискијазик Коине каковизантискијазикгопотврдили австриецотХан
(1865 ),      (1868 )     година а само по тригодини година Цариградската патријаршија гоприфатила

     .    1868      .катаревуса какослужбен јазикна Елада Следи тој од годинабил какопрв еладски јазик  
        ,   ,     Бидејќиво Елада за време на баварскиотпринцОто прв еладскикрал службен бил коинеи
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,  ,   1868       германскиот дополнителнофранцускиот а во годинанемало никаква еладска или атинска
,       ,       19 - црква основ за да постоиеладскипосебен народ Еладците биле вештачка творба само во век
 .       .никакопорано Следи еладскиотнародбил само европскизлостор

    -   ( . ) АВТОРОВИТЕ СЛОВЕНИ ИМАЛЕ ТРАКИЈСКИ ТРАДИЦИИ СЛЕДИ СКЛАВИНИТЕ ТН СЛОВЕНИ
   БИЛЕ ДОМОРОДНИ НА БАЛКАНОТ

  : „        . ,   СтјепанАнтолјакпиши Словените поддругиимиња се јавуваат доста рано Но првите сигурни
           . .      вести за нив постојат дуриво првиоти вториотвек одн е Тогашните римскиавторигинаречуваат

  ,  è    .       ,  Венедиили Венети но с уште не и Словени Седиште на Венетите било источноодВисла од
      .      . Карпатите доДњестар и неговата притокаДесна Подоцнатие заземале и поширокипростори Името

‘ ’ (Словени Σκλαυηυοί)     - ,      V првпат се споменува кајПсевдо Цезариј византискиавтор одпочетокотна
.  ,     .    ,   век Спореднего Словените тогашживееле близу Дунав Покрајнегоова име кај византиските

       ,        . , авториза Словените се јавува и иметоАнти коиживееле во пределот одДнестар доДњепар Но
 ,  ,  ,      ( , , )“.византиските автори на Словените иакопоретко имдавале и другиимиња Гети Авари Скити

     ,    = . -  .Херодотупотребувал поимиАнтии Венети ноне и Склавини тн Словени склава област
   .       .  = .Венецијанцитене биле Словени Дуриза Германците Венетите не биле Словени Па Венети Венети

  ,    .Германските авторипишат Словените имале непознатопотекло
 = , = , =   = -  . СледиАнти Анти Венети Венети Склавини Склавинии Словени Словени споредслово

   ( - ),          Склавините биле домородни Гети Траки а северноодреката Дунав и Заткарпатите биле населени
-  .    .Траките во Скитија А Аварите биле Монголи  

„   ,   ,     ,    Споредвизантиските автори Словените и Антите коиштозборувалке на ист јазик какошто пишува
,      .    ,      Прокопиј биле слабо и мошнемалку облечени Но затоа биле високи и необичносилнии по

      .    ,   надворешноста не се разликувале едниоддруги Порадитаквата физичка кондиција лесно го
     ,    .      поднесувале недостиготна храна и облека какои разните непогоди Храната им се состоела од

  ( , , )   , (   ,    ). полскиплодови жито просо хељда и разновидномесо оддомашниживотни оддивеч и риба
   ,      ).Пиеле млекои медовина какои пиво вареноод јачмен

  ,      ,      Биле необичногостољубиви што посебногонагласуваат византиските автори а се занимавале и со
.музика

             Но овие убави особинина Словените и Антите гизасенувале понекогашнивната меѓусебна
  ,    ,         несложности караници па дурии омраза што нивните непријатели знаеле многувешто да ги
“.искористат

    . ,    -   .Ова што било со тн Словени истотобило со Траките опишаноодХеродот
„          ,   .  Кај Словените и Антите бил особеноразвиен култот спрема мртвите коигиизгорувале Словените и

        .      Антите какомногубожциимале заедничкибогнепознат поиме Тој бил единствениот господарна
    ,       . ,    светот и творецна молњата што кај јужните Словени се викал Перун Нему какона врховно

,    “.божество му принесувале жртвениживотни
  .    ( ).       (8 )   Ова за тн Словенибило тракиски Херодот За тоа пишии Апостол Бонифациј век којги

 = -      .христијанизиралСклавините Повеќебожци тие живееле источноодреката Рајна  
„ ,           ,  ,  ,   Но покрајовој богимале и разнидругивишии нижибожества на кои исто така им принесувале

      .     ( ), , жртвии потоа споредтие жртви врачале Посебно гиобожувале нимфите самовилите реките
,   , , , ,  .“.езерата пештерите и брдата сонцето месечината ѕвездите огнотитн

.    .    ( - )   (  ). Тн словенискибожества имале Ведите Ама и Персијците КавендишЛинг и Египтјаните Луј Леже
     -    .ДуриПерун гоимале и Етрурците тие биле само Пелазги

„            .    Ни Словените ниАнтите воопштоне верувале во судбината какостарите Грци Значи кајСловените
             , постоело еден вид политеистичкобоготворење на природните сили на чело со боготна громот инаку

   “.нивнимногубогат пантеон
    - . = = . = .  .Перунбил истоветен со Зевс тн словенски пелазгиски тн Хомеров тн Платонов јазик

Risto Ivanovski Oliver Simonoski shared  -  's photo.РУНИЧЕСКИТЕ НАДПИСИ ТАЙНАТА ИСТОРИЯ
O     ,    ,       ,       ливер одкогави вели инатот е голем тракијцитеи античкитемакедонцибиле сродни какоденес што се мијацитеи

 !!брсјаците
https://www.facebook.com/RENIIMILA/photos/a.173646289671579.1073741827.173626246340250/366315427071330/?
type=3&theater

 .        ?ЗОШТО Р МАКЕДОНИЈА ДОДЕНЕС ЗАОСТАНУВА ВО СВОЈОТ РАЗВИТОК
,  58, : „  , ...      : ‘   Плутарх под пиши И навистина Александар Кралот застанал дореката и викнал Па зошто

,   ,    ?!           јас бедникнадбедниците не научив да пливам И веднаш сакал да се обидеда ја помине со
  .   ,          штитот в раце Кога завршила борбата од запоседнатите градовиму доаѓале пратеницида гомолат

 .                ,  за мир Кога предсебе говиделе кралот какостои во опрема за борба без никаков кралскинакит тие
 .   се исплашиле ТогашАлександарнаред         ,  ил да се донесе некаква перницаи најстариотпратеник кој
  ,          .       се викал Акуфис гопонудилда ја земе и да седне на неа Чудејќисе на краевата широкоградости
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,            .  љубезност Акуфис прашал што сака тие да направат за да станат неговипријатели Кога
 : ‘       ,        Александародговорил Тебе нека те изберат за свој поглавар а мене нека ми гипратат стотината

  !’,     : ‘ , ,        свои најдобрилуѓе Акуфис се насмеал и рекол Но кралу подоброќе владеам ако ти гипратам
,    !’ “најлошите а не најдобрите луѓе

  , „‘ , ,        ,    БидејќиАкуфис рекол Но кралу подоброќе владеам ако ти гипратам најлошите а не најдобрите
!’ “,         ,   ,   луѓе а кај нас со генерациисе поставале само најнеспособни кодошии арамишта нашиотнарод

,     .страдал страда и ќе си страда

   “ “,  „ “...   100%    СКОПЈЕ ЗА РЕК БИТОЛА ЗК ПЕЛАГОНИЈА НА ОПШТИНА БИТОЛА МОРА ДАИ ПОВРАТИ

   19     ...        Градот Битола во век бил поголемодБелград По ослободувањето односотна Скопје со Битола
  1 : 1...        ...     беше само Па во Битолска околијаПрилепбеше најголема населба Состојбата на Битола се

    -   ...,        влошуваше на сметка на Битола Битола спорорастеше а Скопје градотпокрајреката Вардар го
  ,     .          запоседнаСкопскоПоле така тој стана жива гробница СледиСкопскоПоле повеќе не може да си го

  .    ...  „ “- ,    1991   хранисвое Скопје За потребите на Скопје ЗИК Пелагонија Битола а потоа од годинасамо
  „ “,      ( , , ...),  какоЗК Пелагонија мораше да произведува недоходовникултури пченица јачмен сончоглед а

      .     ,    доходовнотосточарство да госведе на минимум Тоа последниве годинистана скопско на лица кои
     ...    ,  100%  ,  одКомбинатот се вон Битола однесле Да не се изуми Комбинатот е битолски субвенциите

100%      ,   100%     ...:   сите мора да останат во битолско и тие да бидат наменети за битолско комбинатот се
,      ;    ;     уништува во негопроизводствотоне е никакво свињарската фарма се уништи бројотна говеда не е
;   -       ...       зголемен комбинатотнема млекара млекотосе носи вон Битола во селско Не самошто се однего

    ,          се изнесува во сопственикотСкопје дуридржавниотудел се носи вон битолскокакобитолскостанало
 .        ,      - скопска колонија Па за со се битолскода се заврши на мангупскиначинмангупите злобните нелуѓе

       пратенициОпштината Битола ја распарчиле на општина ,  -  Могила општинаНоваци битолскоМариово
   .   ,        .повеќе не е битолско Што ова говори Македонскотособрание е најголемнепријател на моја Битола

 100%     ,        ,Следи битолската состојба да се поврати наведените селскиопштинида се со свои испостави
100%    100%     ,          излиеноодКомбинатот да се врати во битолско а не на сметка на Битола да се развива

      .           Скопје кое битолчани со децедниигомразат Па место битолчани со вековида прекинатда се селат
 ,   ,            ...во странство дурипрекуокеани да се вратат сите битолчани коисе отиденина печалба во Скопје

 „ “-    ,        .  РЕК Битола Битола е битолскикомбинат одкогобитолскомораше да има најголемблагодет За
,   ,    ...       , жал Комбинатот станал државен а Скопје е држава Битола веќе станува село и тоа обесправено

     ,         однегобитолсконема никаква полза освен само личните доходцина вработените со зачадуваното
.             ...   здравје Не само битолсконема никаквопарногреење одкомбинатот какошто има Обереновацдо
,         -      Белград битолскоод скопскиоткомбинатништоне смее да има битолскобила заложникна живата
 .     ,           гробницаСкопје Бидејќикомбинатотбил само битолски се што однегово Скопје е вложенодо секој
      -          .последенденарда се врати во битолско еднаш за секогашбитолсконе смее да е скопскогробиште

    ,       ,        Ако се земе во предвид колкугодиниРЕК бил пуштен во погон а Битола само ја зачадува и зрачи со
,   .          ,радон толку годиниР Македонија со главнотоСкопје на Општината Битола се и должни   рековското

          ,      со децениичадење и деценискоторадиактивнозрачење со позачестено оболување рак се тоа ќе мора да
         ,          .им се исплатине само на оштетените лица и семејства туку на сите жртвиодбитолскокоиживеат во него

            -   Пелистер бил прв националенпарксо прва ТВ антена за Првата италијанска тв програма која повеќе
 .              , ја нема И тој требаше да бидеОлимпискосело на СФР Југославија за Олимпијада во Мексико

 100%               денес запоставен одскопјаниза далечната скопскаШарПланина со и сешто одЕЛЕМ дури
          -      скопскиотридВодно со Жичара и Крст со струја на Елем Битола со децениидоживува видлив

 .скопскизлостор

         ,      , Па следиБитолчани со векови се селеле низ целиот свет а со деценииниз светскотоСкопје злостор
 -             , врз злосторите градотБитола со својата стара општина е наполномртва воглавноодновоСкопје но

    . -        .никакооднаша македонска Р Македонија македонскитепратениции се непријателина моја Битола

Goran Tasevski A da bides malku poiskren. Navedi mi eden pretsedatel na vlada sto e Skopjanec?. Navedi mi pretsedatel na 
drzavata dali nekoj od dosegasnite bile Skopjani. Kako sto ja ebale tvojata Bitola go ebale i moeto Skopje no ne Skopjani. 
Komunistite gi ebaa dvata grada, no ni od niv nemase Skopjani.

Risto Ivanovski Скопје е метропола- Битола село.
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Goran Tasevski Jas samo bev iskren deka bitolcani nemaat pricina da mrazat skopjani. Skopjanite gi nemalo ni vo komunizmot, 
nitu pak vo denesnive institucii.

Goran Tasevski Selanite od drugite gradovi koj stanale politicari ja napravija Bitola vo zaborav a Skopje vo beton. Tie sopstvenite
dvorovi i sela od kaj sto dojdaa ne gi sredija, no ete nasite 2 grada gi parcosaa.

Goran Tasevski Ova ti go komentiram kako star skopjanec po tatko i dedo.

Goran Tasevski I najmalku vo Skopje ima skopjani. Ne se ni 30%, za zal.

Risto Ivanovski   : „                “.Јас напишав само а не на сметка на Битола да се развива Скопје кое битолчани со децедниигомразат

Goran Tasevski Te razbiram, no bitolcani mrazenjeto treba da go baraat nekade nakaj stipsko,bidejki 80% od nasite politicari 
doagaat od toj grad. Stipjani se krojaci na site gradenja vo Makedonija.

Risto Ivanovski      .Па сега тие говоздигнуваат Штип

Goran Tasevski Zboram za postarite vremunja. Planovite za Skopje se od komunizmot.

Stojmir Petrov Risto e vo pravo sto se odnesuva razvojot na Skopje, zosto stana glaven grad na Makedonija i normalno se 
gradese poveke na smetka na drugite gradovi vo Makedonija, sto mozebi e i normalno...So sigurnost tvrdam i znam deka se do 
'50 god (1950 g.)od minatiot XX vek, Bitola go nosese imeto BITOLE (pravoto makedonsko ime za Bitola...

 -    63  ?     ЗОШТО ВМРО ДПМНЕ НЕ ДОБИ ПРАТЕНИЦИ ПАРТИЈАТА МНОГУ ГО РАШИРИ ФРОНТОТ 
                  . Партијата се бориза секој глас со коготаа постепеноќе може да си гиоствари сите свои заложби На

  -    ,           ова партијата ВМРО ДПМНЕ не водеше грижа па таа сакаше миговите да решиспореднеа многуне
  ,     -       решенизаостанатиработи дуриза историјата со векови партијата не била Инститит за национална
             .  историјанитуМАНУ коидржавата гиинвестира од самиот свој почетокза македонската нација Тоа

              .   штодвете установи коисе признативо светот партијата не смее нивнотода гопрезема Токму затоа
                 ...ќе мора да се вршат промениво двете установи со лица коиќе се бават само македонскаисторија  

     ,      .   Партијата се зафати со екстернототестирање на што се се спротиставија наставниците Бидејќитие
        ,    не беа задоволниодпартиската програма за екстремнотестирање своето незадоволство гоискажаа
  -  -   .      во парламентарните избори партијата ВМРО ДПМНЕ беше казнета На ваквиот став партијата беше

              .обврзана да превземе соодветнимеркисо коинаставниците би биле повратениза тие да гласат
     .      ,  ,   Партијата се зафати и со универзитетите На ова се побунилнаставниот кадар којизјавуваше не е
        ,      ,   дозволеноникојда се меша во автономијана универзитетите а такви има секаде и премногу со свој

 ,   -         .огроменкадар којпартијата ВМРО ДПМНЕ ја казнина предвремените изборисо странската заповед
         -     ...Какодополна за странската зависност е странската програмаодКембриџ каконие да сме дивјаци

  2014    -        Со Скопје дошло запустениградскиопштини најповеќе Битола без своите две селскиопштини
  ,              .  Могила и Новаци дурии без битолскоМариово со руднобогатство за партијата да не се гласа А ова

                  што беше случај со Општината Битола се одразии во другитеопштинисамо не во толкав однос како
    .            што беше со Општина Битола Овде не се работисамо за локален патриотизам туку опстојување на

.    -    80.000    60.000-   55.000.   општините За доказ е Битола таа одпреку жители е испод дуриоколу И така
  19      ,    :      Битола во век одпоголем градодБелград доодносБитола Скопје когабило предложеноСкопје

              ,  да биде главен градна Македонијаи Прилепда биде најголема населба во Битолска околија сега да
 ,     - -        ... станува село битолчани ја казнија партијата ВМРО ДПМНЕ таа за се ова мораше да води грижа

        -      .За примерсе наведува односотна Љубљана иМарибор донекаде се одржува без никојаметролола
          - ,  Кон наведенотода се надоврзат незадоволствотона стари членови на ВМРО ДПМНЕ запоставени

 ,        - .    однајновопартијците мноштво однив не гласале за партијата ВМРО ДПМНЕ Па така мноштвотона
      .       .незадоволнигласале за партијата на бугарчето итн Така гласовите се разводнаа допартискаштета

        - ,    70.000 .Ако се соберат сите незадоволнии членови на ВМРО ДПМНЕ партијата изгубипреку гласови
    ,        .  Следи албанските гласови биле ништожни со коибиле изиграничесните гласачи на СДСМ Па токму

     ,  ...    таа партија не сакаше македонска химна македонскознаме македонскиопштинисо државнотворен
  .   ,      .  македонскијазикитн Со овие избори нејзините челницисе потврдиле какопредавници Ова мораше

      .        .челницитена партијата однапредда гознаат Тие морале да имаат свои предпресметкиза сигурност

Zac Zoran Ristoski Vo Pert Zapadna Avstralia bitolcani odrzuvaat godisen Bitolski Bal vo klubot Vardar i za zalosno Srspskata 
muzika se sviri i pee nad 80%. Nemam povece komentari!

Risto Ivanovski             ,    На прославитите и свеченостина градскитеплоштадискапосе плаќаат пеачи одСрбија какоза нова
    ,           :    ,  . годинатака и другипрослави а и концертине само во Скопје туку и другиградови Прилепдуриза Пивофест Охридитн
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        .        Македонските телевизиипренесуваат директноили снимкимузика одСрбија Во РМ беше забранета да се изведува
     , ...македонскамузика на ТВ и радиопрограми кафани

Lazar Stamkov     ,               тоа е секаде низмакедонијава за жал и на ова не водеше грижапартијата без цензура и контрола почнаа
       ,  , , ,       да се снимаат секакви глупостипонашите студија а пинк гранд дб и слични ја бомбардираат нашава територијална

                 ....!  етерија со доброобработениукраденигрчкихитовикоитие гикрадат од турцијаа тие пакодСирија Има
......... ..........  уште ама другпат

 Николчо Николов         . .     Кога е спомнат РЕК Битолчани заборавија когабеше Б Ц премиер со неговата демократија
                      предизвикарушење на некојмост паднаи жртва човечка за да се угасиштрајкна работницитеодРЕК за повеќе никојда

   .не смее да прозбори

Risto Ivanovski                 ...  Предда се рушимостот со динамитбеше порачан нов мост во Куманово којгозамени стариот За
    .      ,    ,      злосторотима снимкии сведоци Дурибеа обвиниетивработениодРЕК избрканиодработа годобија судскиотспори

   ...се вратија на работа

    , , ,   , БИДЕЈЌИ СЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ ТРАЧКИ ДАЧКИ ГЕТСКИ СКИТСКИ И САРМАТСКИ
     (43 . . . .-18 . . .),   . ПОТВРДЕНО ОД РИМСКИОТ ПЕСНИК ОВИДИЕ Г П Н Е Г Н Е СЛОВЕНИТЕ СЕ ЛАГА

             СЛЕДИ МАНУ И ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ИТНО ДАИМ СЕ ИЗВИНАТ НА
         МАКЕДОНЦИТЕ ШТО ТИЕ НИВ ГИ ЛАЖАТ ОДСАМОТО НИВНО ОСНОВАЊЕ

, , ... ,    ,   .  Херодот Тукудид Платон пишат Хелените говореле варварски јазик којбил пелазгиски Јустин
,   -   .  ,    пиши Македонцитебиле Пелазги Македонцитебиле варвари СпоредХеродот Хелените во Јонија

 .биле варвари  
   ( . )  ,        За ПрокопијСклавините тн Словени говореле варварски а за народен јазиккаковарварскипишел

   .  ,      = = .  Приски сите други Се заклучува на Балканот се говорел само варварски пелазгиски тн словенски
,   . = .  .јазик којбил тн Хомеров тн Платонов јазик  
 ( . )     -   = Коине тн старогрчки бил само АлександријскиПтоломејов јазик тој станал христијански

.  -   1868    .    , тн византискијазик Еладците до годинанемале свој јазик Од коинепроизлегол катаревуса
   1868  .службен само од годинаитн  

   .           Какодоказ дека тн Хомеров јазикбил само словенскигопотврдиле германскиотлингвистПасоф
(1815),    (1907),   1913     (   грчкиотлингвист Чулкас Критјаните во годинаговореле словенски јазик видии

 5   - 1913) .член одБукрештанскиотдоговор итн  
   ,              Бидејќиваква била состојбата јужнои северноодЦрноМоре со Дунав и Сава се говорел само

.  .тн словенски јазик  
      ,       :Еве годоказотна римскиотпесникОвидие којникојдо сега не гооспорил
 -  : „ ,           Олга Луковиќ Пјановиќпиши Така ако ли се вратиме во овој тренутоксо непрецизнитеОвидиеви

   ,          ,  објаснувања во неговите писма упатениво обликна песниво Рим на неговите пријатели познати
  ‘ ’,    ,          ‘ ’,  подимето Тристија дека научил да говори па дурии да пишипеснисо јазикотна Варварите кои

    ,  ,  , ,  ,      тој гиназива час трачки час дачки час гегски скитски или сарматски ние ипаки одваквото
      ,   : ,   ,   објаснување можеме да направиме еден сигурензаклучок а тој е Овидие човек одперо не може да

   ,     ,         научил пет различни јазици на коипишиновипесни туку со поединитеназиви се служи секогашво
, .      ,    ,        еднина те илиим испраќа вест на пријателите дека пее на гетски илипак се служи со некојдруг

,    ,       ‘ ’...  ,   : назив но секогашво смисол дека се работи за еден едини варварски Споредтоа едное сигурно
 ,     ,       ,     без обѕир каквоиме песникотќе употреби секогашсе работи за еден едини јазик отида не било
,      ,    ,    ,   така тој на некојначинби довил да даде до знаење дека пет различниимиња означуваат пет

 . ,          ...“.различниговори Значи на бреготна ЦрнотоМоре секаде одјекувал само еден јазик
   ,           Бидејќиваква била состојбата а Македонците се само обесправении понижениза некакво си
-    ,    ,    , северно дунавскои заткарпатскопотекло каде биле населениТраките што гопишиХеродот

   ,              потврденои одОвидиј МАНУ иИнститутот за национална историја се обврзанида им се извинат на
          -   Македонцитекоигилажат дека тие имало заткарпатскои севернодунавскопотекло ДНК на
     ,      .   Македонцитебила блиска само на Критјаните а никакона Подунавците и Заткарпатците Лагата е

.очигледна  
   , , ,  ,   ,  ...  Со тоа што Херодот Тукидид Платон царАдријан царКонстантинВелики цар Јустинијан не

   ,      ,  познавале никаквиживисуштества Словени академицитеи историчарите ништоне работеле а
  - .примале личен доход срамота

 ,       ,          Исто така во иднинаМАНУ иИНИ се обврзани да приготват програма со која конечноќе мора да
       ( . )   (90%   завршат преговорите за се македонскосо Еладците тн Грци и Албанците Геги воглавно

     10%     ).АзијатиЧеркезии Татарии Шкиптарии со монголскијазик

          СРЕЌНА НОВА ГОДИНА И БОЖИЧНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ СО
          СВОЈОТ ПОСТЛЕДЕНОВ ЈАЗИК СО МНОШТВО ГОВОРИ ОДМАКЕДОНСКАТА МАКЕДОНИЈА КОЈА

     .  .НЕМА НИШТО ЗАЕДНИЧКО СО НЕАНДЕРТАЛСКА ТН СЛОВЕНСКА ЕВРОПА
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           ЕВРОПА БИЛА ДУРИ КАНИБАЛИСТИЧКА НЕ САМО НА ПОЧЕТОКОТ НА ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ
   16 ,           ТУКУ И ВО ВЕК НЕЗНАЕЈЌИ ЗА ЛАЈЦА И ПАНИЦА НАПРАВЕНА ОДПАНОТ СПОРЕД БОГОТ

     .ПАН КОГО НАШИОТ НАРОД ГО ПОЧИТУВАЛ  
 ,     ,       ИСТО ТАКА МАКЕДОНЦИТЕ ВЕРУВАЛЕ ВО СВОЈОТ ХОРА КОЈ БИЛ ИСТОВЕТЕН СО НА КРИШНА

 НА ВЕДИТЕ              ВО ИНДИЈА И ХОРУС ВО ЕГИПЕТ ОД КОГО ПРОИЗЛЕГОЛ ИСУС СО ДОПОЛНУВАЊЕ
    ,    УШТЕ НА ОБЕДИНИТЕЛОТ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ СТОИЦИЗАМ БЕЗ

      .РОБОВИ И МИТРА ОДПЕРСИЈА ЗА СОНЦЕТО
     ,  ...,     СЛЕДИ МАКЕДОНЦИТЕ СИ ИМААТ СВОЈ КАЛЕНДАР СВОЕ КОЛЕДЕ ОД КОИ НИКОГАШ НЕ
   -           ,   СМЕАТ ДАСЕ ОТКАЖАТ ДАСЕ ОТКАЖЕ НЕКОЈ ОДНЕШТО ТОЈ ПОВЕЌЕ НЕ Е ТОА А КАМОЛИ

 ,           ОДИМЕТО ЈАЗИКОТ И СЕ ДРУГО МАКЕДОНСКО ОДПОСТЛЕДЕНО ДОБА НА МАКЕДОНСКА
.МАКЕДОНИЈА  

        .ДАСТЕ ЗДРАВИ И ЖИВИ МАКЕДОНЦИ НИЗ ЦЕЛИОТ СВЕТ

  .   ,        СРБИЈА НА Р МАКЕДОНИЈА Е ПРИЈАТЕЛ А АЛБАНЦИТЕ СЕ ХРИСТИЈАНСКО ЗЛО НА БАЛКАНОТ
 -  .      - КАКО ДВОРАСНО ДВОКОНТИНЕНТАЛЕН ТН НАРОД КОИ ГИ ПОВРЗАЛ САМО ЕДНО ИСЛАМОТ

 02.01.2017         :На беше објавена изјавата од страна на министеротна Србија
„      .         „  Србија направи голема грешкапорадитоа Цела Европа и цел свет гокористат називот Поранешна

  “,            Југословенска РепубликаМакедонија а ние на нашите браќа Грциим удривмешамар и сега
       ,        очекуваме одГрција да не гопризнае Косово додекапакМакедонија ја признавме навредувајќиги

,       .       ,   Грците а сега Македонците секогашгласаат за Косово Јас морамда кажам дека сме будали еве ќе
  “,  .употребам недипломатскиизраз реколДачиќ

          ,    СледиМакедонцитеќе мора да се преиспитат за своето понатамошноделување за кое ние
           ,     Православните во се одСАД и Европа со НАТО само сме лажени а нивните амбасадорикрвни

             непријателина православието на Македонцитеи Србите се мешаат во внатрешните работина двете
  .        -  .  самостојнибратскидржави Па ова е само во полза на дворасно двоконтиненталниот тн народ

          -     .Албанцикоикакомуслиманиим се потребнина браќата на ИД САД и Европа со НАТО
      ,     .      Злобата врз братскиотсрпскинароде направен за тоа нема повеќе исправка Врската се виде и со
               изборите подпокровителство на бандитите амбадорина САД и ЕУ со сите свои матрапаси кои

          .    сакале да заработат со крволочниот злостор врз нашиотнапатенмакедонскинарод Ова се потврди
           .     и со доказотшто тие се поврзале со аболицираниоткриминалецЗоран Заев Бидејќитие негого

   ,               предвиделе и за премиер САД и Европа со НАТО никојне ќе може да гиаболицираза сите
    ,       криминогенидејствија само врз Православните затоашто само тие не поклекнале на

       , ...   глобализацијата на глобалните идиотиодеврејските семејства Рокфелер Ротшилд поврзанисо
     .албанската мафија која е само исламска

        , 100%  .    Водачи на албанската мафија биле и се самоШкиптари одроденитн Словени со шкиптарски
   .  ,  ,          јазиксо сите тн словенскигласови македонскотоѕ дативнотоу и крајнотот трето лице еднина во

,           19 ,      презимињата а и гласови на Вук Караџиќкојтворел само во век дурии со монголскизборови
( . ).Г Мајер  

     ,            Шкиптарите со Гегите меѓусебноне општеле не стапувале во браковии се доденес меѓусебноне се
.               разбираат Па какотие меѓусебноќе се разбираат когаШкиптарите се Балканциа Гегите имале

-      ...     . .     кавказко црноморскипотекло со бело кавказкокапче Нив гиобединал само Ј Б Тито во СФРЈ со
  ,            малцинскиотшкиптарскијазик чија прва школа во Шкиптаријаотвориле само Австрија и Италија и

   1924 ,  .тоа само во година никогашпорано
  .            Бидејќиво Р МакедонијаМАНУ иИнститутот за национална историја гипрогласиле Албанците за

,      100%         домородци а Словенидошле на Балканот голибез однив да нема никаковматеријален
/         ,        , доказ наодза преселбии тоа само со словенскиот јазик којдосега самиотшто и не се изналижал од
        .двете установи нема што повеќе и да се бара  
     .    = = . .  Двете установи не знаеле дека тн словенски јазикбил варварски пелазгиски тн Платонов Коине

( . - )     -  300-  . . . .тн старо грчки бил само АлександријскиПтоломејов јазик од та г п н е  
     ,   1868 ,     Бидејќиеладскиот јазикпроизлеголодкоине службен од година со тој египетскијазик

      - ,        Еладците на Србите не им се браќа Еладците Србите и Бугарите само братски ја поделиле
      .   . ,     Македонијаодкоја има делови иШкиптарија БидејќипостоиР Македонија со Србија минатотое

,   ,   .историја никакосо Елада Бугарија иШкиптарија
               На Србија иМакедонијаим преостанува тие да превземат гласност да ја објаснат вистината дека

      .     90%   Албанците на Балканот нема што да бараат Албанците вонШкиптарија се Геги воглавно
   ,   19      . ,   АзијатиЧеркезии Татари колонизираниво век меѓу Врање иШарПланина Пак Шкиптарисе

 10%,   100%  . -      .само коибиле одроденитн Словени одродениоте злосторничкиврз својот род
                Србија иМакедонија се обврзаниконсвојот православен родда се изборат за гласност одова

 ,    ,           . албанскозло кое уништува само православно а САД со Европа и Ватиканнив гиподржуват во се
         ,      Цел свет знае за некаквиси православни злодела врз Албанците раширеносо париодалбанската

,             мафија но не со векови крволочнотострадања на Православните одкрволочните ѕверови Албанци
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   .             дурисо монголскиодлики Токму и затоа Србија иМакедонија се принуденисамо со гласност сами
       .тие да си се одбранат од заедничкиотнепријател

            .СледиПравославните се на ред тие да си се одбранат од заедничкиотнепријател

            ВЕЛИКА АЛБАНИЈА НЕМА ДА БИДЕ НА АЛБАНЦИТЕ ТУКУ НА ГЛОБАЛНИТЕ ИДИОТИ ВО СВЕТОТ
           : Сведоцисме со навлегувањето на еврејскиоткапитал на глобалистите Рокфелер и Ротшилд

   ,      ( . )    Рокфелер бил феникијскиевреин а Феникијцитебиле со балкански тн Олимписки боговисо својот
     -             Посејдонкојбил претставен какокоњ тој бил само балканскисо глава на пастув носен на врвот на

. ,   .       ...  бродовите Пак Ротшилдбил Хазар Хазарите имале јидишјазиксо словенска синтакса и
  .     .  .мнозинство словенскизборови Следи Евреите биле двојнитн словенскиизроди

   ,           Нивниизвршител е Сорос које потврденнепријател на домороднитеМакедонциво соработка со
100%       ...      колонистиАлбанции македонскиизродиза заработка Неговите заложби се Македонцитеда

      ,        - ја изгубат македонската власт во сопствената држава штоможе да се оствари само со Албанците
    .        двораснои двоконтиненталномуслиманскозло Истото се спроведува и на другиправославни
,             ,    -  простори што е очигледново Србија и Црна Гора а без важност во Елада што не е случајно денес

    ,      .   православен календаримаат самоМакедонците Србите и Русите со православен тн византискигрб
  ,   .    ...со двоглав орел а токму тн ВизантијциЕвреите гиизбркале

             Ваквото делување на еврејските глобалистии на Албанците им одговара за својата исламска Велика
                Албанија со мнозинството Гегипретставени одЧеркезии Татари со потеклоодКавказ и ЦрноМоре

   -    .каде била монголската Хазерија на Кавказ била Албанија  
               Следи врската на Албанците била Хазерија чии Хазари глобалистите имаат намера да гинаселат на

 .  .          православните тн словенскипростори Со ова братскиќе се поврзат монголскитеХазари со
 .    ,        монголскитеАлбанци Овде се губитнициШкиптарите чија албанска мафија е директноповрзана со

,              Евреите за коисамо Православните не им поклекнале во еврејската глобализацијацел свет неколку
    ,    ,       , еврејскисемејства да говладеат негода гоуништат процес којвеќе предолготрае со вакцините
  ...    ,    .генетскипромената исхрана најштетниза човековиотрод тој да се истреби

        ,   ,   За ништода не бидешкиптарскосе потврдиденовиве когасе слушна извршителот на Рокфелерови
           .    и РотшилдиизродотСорос и во Шкиптаријаделувал да стави свои измеќари Па Албанците со

   :   ,  ,  векови биле потврдениизмеќари во ОсмановотоЦарство фашистичка Италија комунистичка
 ,  ,    -        Титова Југославија па сталинистичка мацетунговска и сега НАТО вска дуриза со вадениорганина

  ...живиправославниСрби  
              ,    Со тоа што Албанците досега никојне гиобвинил и казнил за сите свои злостори тие останале само

. ,          .извршители Значи Албанците биле слепиизвршители без своја сопствена глава да мисли
   ?           100%  Што ова говори Велика Албанија какоисламска ќе ја управуваат Евреите луѓе со украдена

,         - ,    историја луѓе коиникогашнемале националночуство туку само верско еднобожно луѓе без свој
 -         ...    еврејскји јазик арамејскибил сиријскијазика Палестина била подСирија Еврејски јазицибиле

         ...јидишина Хазарите ифеникјските Евреи шпанскиоткаково Битола
     ,           . Е кутриАлбанцидокаде стигнавте вашите глави не мислат за миренсоживот туку само за зулуми

    ,            Зулимите започнале со подОсманите а ќе завршат со подглобалните идиотикоишират само војни
    .и страдања на целата планета

       МАКЕДОНЦИТЕ НЕ СМЕАТ ДАСЕ ОТКАЖАТ ОД КОЛЕДЕ
       .         Во Македонија се славело коледе во старата ера Па и со примањето на христијанството тоа без

     .      ,   прекинсе славело цели два милениуми Ваквите повеќебожнитрадицииморале да изчезнат што е
 .само злостор  

     strumicadenes.mk.  04.01.2017  :Еве што за коледе во од е објавено
„ , !   –       Коледе леде паднало греде Прочитајте што всушност означува празникотшто следува

             ,  Особеноодминатотосе останатибогатиобичаи и верувања поврзанисо Бадникили Коледе денот
    .штому претходина Божик

             Истражувачите на овие обичаи истакнуваат дека во почетокотКоледе бил празникповрзан со
     ,          враќањето на Сонцетоод јужните напоредници со раѓањето на новото сонцешто значело и раѓање

   .          . или обнова на животот ПодоцнаХристијанската црква овој ден гоповрзала со Христовотораѓање
               На прекоротдека христијаните започнале да гопразнуваат денотна Сонцетоисто какои паганите

  : „        ,    свети Августинодговарал Ние гопразнуваме не каконеверницитепорадисонцето туку порадионој
   “.што госоздал сонцето
                Иакообичаите што се изведуваат на Бадники Божикво некоидеталимеѓусебносе разликуваат од

  ,       , ,       региондорегион па дурии одсело до село сепак во основа се изделуваат неколку заеднички
,     ,      ,   елементи какошто се богатата софра што се подготвува на Бадникнавечер потоа коледарскиот

    ,        .оганзаедносо дрвотоБадник какои коледицата проследена со многуколедарскипесни
     : , , , , , ,   Богатата трпеза со исклучителнопосна храна питулици сарма грав компир риба зелник овошје и

.  ,             сл споредверувањето има цел врз принципотна имитативната магијада обезбедибогатродна
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 .         ,  ,    земјоделските култури Обичај е по вечерата софрата да не се крева туку така заедносо храната да
  ,               . остане целата ноќ а во некоиместа така останува во текотна трите дена додека се празнува Божик

              .    Ова е поврзаносо верувањето дека ноќта ќе дојдедедоБоже и ќе се нахрани Во Кукушкосе
     ,     ,    : подготвувала вечера и за дедоБоже трпезата се поставувала во дворот а домаќинотгопоканувал

„     .“             Поели дедоБоже да вечераме На Бадниксофрата се става врз слама за споменна јаслите од
      .         Витлеемската пештера во која е роденИсус Подоцна со оваа слама се врзуваат овошките со

               .верување дека таа ќе гиштитиодболести иштетниции дека ќе дадат богатрод
 ,      ,         .  На Бадник во секоја куќа се меси кравајче пита или погача во која се става сребрена пара Вечерта

      ,         ,   когасите ќе седнат на вечера домаќинот откакоќе се прекрстии ќе ја благослови трпезата гокрши
        ,        кравајчето на толку делови колкушто има членови семејството оставајќиуште дел за Бога и за

.                    куќата Сите присутниво својотдел одкравајчето ја бараат парата и онојшто ќе ја најде се смета за
    .              најсреќниотво годинаташто претстои Онојшто ќе ја најдел парата ја ставал во грнеили чаша со

        .             виноодкоја сите пиеле за здравје и среќа Парата ја земал тојшто ја нашол илиму ја давал на
     .домаќиноти за тоа добивал подароци

                 Богатиобичаи и верувања на Бадниксе поврзанисо обредниотоганкакои со горењетона дрвото
   .           ,   нареченоБадникили Бадникојца Во некоикраишта дрвотошто се горие пенушкаоддаб во други

,       (  )       ,  смрека а некаде се горикруша горничка дива круша зашто се сметало дека таа е најродна раѓа
 .         .  ,    . , секоја година Тоа се правело за да биде и годината родна Таа ноќ какошто запишал К Шапкарев

„        ,          :сите домашнилуѓе не заспиваат туку преноќеваат будни та од тоа се гледа дека таа ноќе наречена
 – “.              Бадник будник И многуминадругиистражувачи на овие обичаи сметаат дека името на овојден

  ,     . .       доаѓаодбдеењето будноста покрајовој обреденоган К Шапкарев уште забележал дека во Скопје
   „    ,     ,   когаоваа пенушка ќе приближина догорување гиистеруваат машките деца надвор а остануваат
 ,        .          само женските за да видат само тие когаќе догори Тоа значело да се раќаат се женскиодживата
   . . , ,   .“      стока на домаќинотт е јагниња телиња коњии сл Во зборникотна браќата Миладиновци

          „     , среќаваме податокдека во Кукуш одпенушката оставале еднопарче кое вардат додругата година
      “,    „          за да потпалет огнотво истиот вечер а во Воден това парче закопват в лозје за да се сторит

 “.  ,    . ,  ,  “    лозјето црно Во Дебарско споредзаписите на В Икономов исто така внимавале да остане едно
               парче недогорена гламна коешто секоја вечер одБожикдоБогојавление се подгорува и се угаснува

  –        .со вино за зачувување одповреда на домашниотситендобиток
                Во Стругадецата одејќипо коледа носеле дрвеничеканчиња со коитропале по влезните врати и

:пееле
– ,  ,Сива сива голабица

   ?каде си се осивила
–     .Таму горена бел Дунав
–  ,  ?Што имаше што немаше
–    ,Ми имаше златна чаша

 , ,златрна чаша иконата
   ,да служиме млада Бога

  ,млада Боига Божикова
    ,Божикми е на небвеса
    .слава му е на земјата

 ,  ,   ,  ,     . , ,  За вечера на Бадник се правеле питулици без масло само со шербет и ореви Тоа всушност биле
 ( ),              .постилци пелени зашто наскороќе се родицаротнебесен Исус Христос и треба да биде повиен

                Во врска со палењето на дрвотоБадники воопштосо коледарскиотоганво науката постојат главно
 :         ,     две теории соларната која се заснова врз принципотна имитативната магија која тврдидека огнот
                 има цел да гоимитира големиотизворна енергијаоднеботои да обезбедидоволносветлина и

  ,       .      топлина за луѓето но и за стоката и за билките Примитивниотчовек верувал дека на изнемоштеното
                  Сонце кое во овој периодод годината најмалку е видливо на неботои неговотодејство е со најмал

          .     интензитет може да му се помогнесо силниогновиод земјата Спореддругата исцелителна или
 , ,               очистувачка теорија пак огновите не се во врска со Сонцето туку со верувањето дека со нив можат

     ,           ( , да се изгорат сите штетни влијанија било тие да се одприроденили оддемонскикарактер болви
, ,   , ,   .)вошки змии нои болести вештици караконџулии сл

         .         Во врска со обредните коледарскиогновие и обичајот коледица И денес какои во минатотои во
               , селата и во градовите во сите краишта на Македонијапомалиилипоголемигрупидеца палат оган

             : , , , пеат пригоднипеснии одат по куќите кадешто добиваат подароцикакошто се пари ореви костени
,   .             „  јаболка портокалии др Една однајпопуларнитепесништо и сега се пее во овие случаи Коледе

“       . ,   „   “  1893 .леде ја среќаваме и во запис на Г Бојаџиев објавена во Книжициза прочит во година
, !  ,Коледе леде паднало греде
 .   ,утепало деде Дедосе мачи

  ,   баба гоквачи со четири јајца
, !гускини гусќини

, , !О О коледе
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 ,   ,    ,     , Во Разлошко вечерта спротиБожик се правела Божиќева најатка односновечера со посна храна
   ,    (  ).  ,    „ “   „ -грав со кисела зелка какои ошав сушениплодови Исто така се печеле и погаче какои леб

“.        ( )      .  проскорник Тој леб се покривал со специјалноплатно месаљ и се чекало да се олади Се верувало
           .     дека за тоа време лебот гипосетувал посеаните нивии гистоплувал Јадењата се прекадувале со

     .       .   темјанпошто целото семејство вечерало Храната се оставала да преноќина софрата Потоа овој
      , ,  ,    .      обреденлеб се носел и кај стоката која исто така се кадела со темјан Се внимавало и луѓето и

   ,     ,   .      стоката да се сити затоа вечерата се вика најатка што значи најадени Во огнотсе ставал палешник
( ),               .     ралник какои дебело дрво за да горицелата ноќи утротода има жив оган Се верувало дека во

      .  ,  ,    ,  таков случај ќе имало среќа и бериќет Тој ден спротиБожик машките деца оделе коледари носеле
  . ,    ,      иконаод св Богородица торбии железнипатерици гипосетувале домовите пеејќиколедарски
.         .   3-4   песни За тоа биле даруванисо парии земјоделскипродукти Утротооколу часот коледарите
    „   “ (      )    оделе низ селото и чинкале со чинкалета специјалничинкалета се чувале во црквата и на тој
      .          начингообјавувале раѓањето на Исус Христос Во исто време гибуделе селаните да одат на

  .свечено црковнобогослужение
    ,        ,   Коледарските песнинемаат развиена мелодија какошто е случај со другителирскипесни туку се

                скандираат со карактеристичниизвицина почетокоти на крајоти со нив се најавува доаѓањетона
,   ,    .      Божик големиотхристијанскипразник Рождество Христово односноБожик Таков е случајот и со

     . :следнава песничка запишана одМаркоК Цепенков
  ,    ,Збирајте се дечиња стредсело на грејачка

   ,    ,огонда си палиме за да се изгреиме
   ,   ,отипосле ќе одиме Коледа да викаме

  ,    .костење да збираме за Бадникда јадиме
       .Божикда гочекаме и прасе да јадиме

         , ,    Обичаите и песнитешто се изведуваат и пеат на Божик всушност претставуваат продолжениена
      .         претходнитеобичаи и песниповрзанисо Бадник И овие песнигиимаат сите одликина коледарските

,      ,    . ,    песни радост порадиповторнотораѓање на Сонцето желба за плодна година Сепак во односна
  ,            претходнитеколедарскипесни особеноониешто се пеат покрајколедарскиотогани во кои
  ,            доминираат еротскисодржини во песнитешто се пеат на Божикима повеќе елементиод

 .Христијанската религија
                Она за што сведочат евангелските текстови во врска со раѓањетона Исус Христос гоопева и

 .             народната песна За народниотпејач раѓањетона Исус е проследеносо вечна светлина со
 ,          .константенинтензитет оганкојниту ветерот госили ниту дождотгогасне

   ,     ,Она страна огангорит ветер веит не госилит
 ,   .     ,роса росит не гогасит Не ми било силен оган
  ,   .туку била Ристовата Ристовата мила мајка

   ,   .Го стигнала Риста Бога Риста Бога малечкаго
   ,     ,Се шеколкатнешто барат нема во што да повиет
   .   ,да повиет Риста Бога Се собрале терзиите
   ,    ми исекле десниполи десниполина долами

   .   ,гоповиле Риста Бога Се собрале овчарите
, ,  ,овчарите козарите ивцепиле кавалите
  ,   .запалиле силен оган огрејале Риста Бога

                  Во другапесна раѓањето на Исус е опеано каконешто бело на планинашто личи на грутка снегова
  .или пиле лебедово
    ,    ,Што е бело на планина на планинана рудина

   ,    ?ал е грутка снегоита ал е пиле лебедово
   ,    ,Ни е грутка снегоита ние пиле лебедово
   ,   .тукми била Ристовата Ристовата мила мајка

   ,   Го извела Риста Бога Риста Бога малечкаго
   ,    .гоизвела на планина на планинана рудина
   ,  ,  ,Се собрале се овчари се овчари се козари

 ,   искршиле кавалите запалиле силен оган
  ,   “.огреале Риста Бога Риста Бога малечкаго

  ,       ,        Само за потсетување даботму бил посветен на боготЗевс на когона панотраспукува крстпоради
    -   : = = ...штоМуслиманите ја користат буката крстотбил повеќебожен крст крист христ

Risto Ivanovski    -         ,      Бидејќибадниксе почитува л и во Егејскиоти Пиринскиотдел на Македонија негоникаконе говнеле
      .            .  Србите само во Вардарскиотдел на Македонија Тоа што тоа на ум му паднало на некојсвештеникодМПЦ нема никаква

      ...врска со вистината за Македонцитесо коледе

Gjogji Risteski    ,  ;    ,    ,  Коледе е ЧИСТ ПАГАНСКИ ПРАЗНИК каде се ВЕЛИЧА ПРИРОДАТА се ПАЛИОГАН за
,   ,     ,  ,      ПРОЧИСТУВАЊЕ се ИМИТИРА СОНЦЕТО се очекува новотоСОНЦЕ НОВАТА ГОДИНА црквата тоа гоЗЕМА ПОД
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       .             плашт какои сите РЕЛИГИИ за своите БОГОВИ Народотне можешда гоотргнешодМИСЛАТА декаИМА НЕШТО ШТО
  ,       ,      ,    .ЌЕ ТЕ КАЗНИ затоа се верува во ТИЕ ДАМНЕШНИ ПРАЗНУВАЊА тоа е во ГЕНОТ во МИСЛАТА посилное одСЕ

 –   ,    .     – Сварог единый бог вселенной первое земное воплощение Рода Отец первого поколения богов
,  ,  (« ») .    Сварожичей славянский демиург сковавший сварганивший мир Именно Сварог метнул

   ,        .    Алатырь в Великий Океан благодаря чему из океанских пучин поднялась первая суша А когда в
       ,      подземной тьме родился Чернобог и стал плодить аспидов Сварог несколько раз ударил своим
           – , кузнечным молотом по Алатырю и из высеченных искр родились первые боги Даждьбог

  .    –   - ,  ,    Семаргл и Стрый Бог Сварог символ мудрого отца воина покровителя рода его защитника и
.    ,    ,     наставника Это не только светский но и духовный лидер способный в случае опасности

            призвать себе на помощь весь род и единым ударом сокрушить врага непоколебимым
 .  – ,      единством расы Сварог кузнец которого некоторые исследователи соотносят с

  ( ,       «  древнегреческим Гефестом кстати подобные сравнения встречаются еще в Ипатьевской
»).    .   – - , летописи Но подобная аналогия несправедливо Вышеупомянутые боги боги кузнецы
  .     –   ,   . которым подчиняется огонь Но у греков огонь это сила разрушения могучая и непобедимая

    –   ,   ,    А у славян огонь это очищающее пламя это кровь Ра физическое воплощение жизнь
  .  –  ,     . дарующего света Инглии Огонь основа мироздания которая не способна к разрушению Пламя

       ,     (    ,  обжигает лишь в своем земном аспекте и то лишь при необходимости или по глупости того
 ).     ,   –  ,  ,   кто обжегся С точки зрения сущностных черт огонь это тепло это жизнь это основа мира

,    (   ,  ).   –   .земного рожденная в небе в противовес воде Великому Океану А Сварог владыка этого огня
    ,      . ,   Он способен повелевать самой жизнью он волен выбирать течение ее потоков Хотя строго

,   ,  ,    .    говоря в изначальном мире созданном Сварогом никакого течения не было Мир был ста тичен
     ,   ,     и неподвижен до прихода Велеса великого бога мудрости даровавшего Вселенной благо

   .    ,  ,   .  – бесконечного вращения и изменения Сварог творит не магией не мыслью но руками Он
 ,   ,        -  символ труда он учит тому что лишь собственным трудом можно создать что то

 .    « - »    ,   действительно значимое А великим это что то может ста ть тогда когда приобрете т
    .   ,     (  значение в масштабах всего рода Сварог также почитался как покровитель небес владыка

  –     ).     небесного мира Слави и божественного сада Ирия Фактически данную функцию несложно
,       ,    « »  уловить если рассматривать этимологию имени этого бога ведь в санскрите сва означает

« ».   ,     « »  « » (  « » - небо С другой стороны в индоарийском языке свар значит солнце отсюда Сварга
«  »).  –   .       солнечная дорога Сварог основа материального мира В мирное время он надевал простую

 ,         ,     льняную рубаху закатывал рукава и брал в руки свой огромный молот которым был выкован
.        -  (  )     мир Во дни войны этот бог облачался в темно лазурные либо багряные доспехи и шел разить

 .           (  врагов света Иногда его изображали с исполинским двуручным мечом в руках Од Goce Mojan 
Makedonski) 

         СИТЕ СВЕШТЕНИЦИТЕ ШКОЛУВАНИ ВО ТУЃИОТ КАТОЛИЧКИ ВАТИКАН И УНИЈАТСКИ ЦАРИГРАД
          НАЈИТНО ПРАВОСЛАВНО ДАСЕ ПРЕВОСПИТАТ ВО РУСИЈА ИЛИ КАКО НЕВЕРНИЦИ РАСЧИНАТ

    .        .    Македонијабила само православна земја Па таа и таква мора да си остане Ова било православно
  ,    1071 .         исправнои оправдано затоашто Ватиканод год за се се потврдилкаконајголем злосторникво

      1071 .    ,   ,   православието когатој во таа иста год братскиоддвете страни источнои западно соисламот го
   (  16  . ),       напаѓаИсточноторимскоЦарство од в тн Византија почнал процесда се уништиправославниот

.   ,    ,    .свет Потоа крстоноснивојни поделба на ПравославнотоЦарство неговооплачкување и уништување
   ,        .  Царот повеќе гонемало и патријархотна Цариградската патријаршија гопоставал папата Па оттогаш

   ,   .    Цариградската патријаршијабила унијатска непријателска за православието СледиЦарството како
  ,      ,    ...уништенобило возобновено во негопонатаму се мешал Ватикан зашто имало повеќе расправии Па

   ,    ,         . бидејќиЦариградбил унијатски Русите негогопроколнале и токму затоа тие негои не гобранеле И
        ,     = .така проклетиотунијатскиЦариградморал да потпаднеподисламот и тој да биде исламски турски

       ,      ,Ватикан се надевал дека со православието било завршено и Православните ќе гоприфатат Ватикан
      . ,        којќе гибранел христијаните одисламот Меѓутоа православието во Киевска Русија си се спасило од

 .        ...,  злосторничкиотВатикан БидејќикатолицизмотодПравославните бил прогласен за непријател кој
  , ...,     ,  православието гоуништил оплачкал и Православните станале ватиканскиробови Православните

           .   ,со задоволство гоодбивале со векови омразениоткатолицизама гоприфатиле исламот Па тој учел
           ,     .  ако гопримишисламот каконегов верникќе си гозачуваш имотот нема да плаќашданокитн Само
              така Православните се спасувале одкрвавиот арамискикатолицизамодкогоостанале без имотнии
      ,      ...туѓина своите имотиодватиканските убијци арамишта и уништувачи на се православно
     20 -       ,     Ова се потврдии во век Ватикан е творецна исламската држава Шкиптарија од чииШкиптарисо

      ,    .    своите браќа Геги страдаат Православните во Македонија Србија и Црна Гора Токму за Албанците
   ,    ,      најголеминепријатели се Православните одкоисе уништуваат дурии нивните православниРусите

                 ноне чедата на Ватикан Европа и САД со својата профитна воена организацијаНАТО когане постои
 .              ...Варшавскипак И затоа НАТО останал само непријател на Русите и нивните браќа со ист календар

     ,   ,      БидејќиПолјаците историскигимразат Русите папа станал Полјак чија задача била да се доистреби
,  ,        .     православието на Православните коиза последениотпапа биле само умноболни Па зоштоне бил

    ?     ,   ,    умноболени цариградскиотпатријарх Затоашто тој не бил православен тој бил унијат и кај негосе
     -            гледа сликата на папата одПолска тој ја распаднаСФРЈ со крвава војна меѓуист народсамо верски

:  ( ),  ( )   ( ),     поделен Срби Православни Хрвати Католици и Босанци Мусликани дуриКосово станала втора
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     90%  ( -   )   10%  (100% исламска држава на Балканот со Геги Азијати Черкезии Татари и само Шкиптари
.  -   ,         ).тн словенскиизроди изродоте најкрволочен тој тргува и со православни органиа Ватиканмолчи

    ,        ,БидејќиМакедонцитебиле најобесправениво светот тие немале право да си имаат самостојнацрква
  1767    ,       . иакодо годинапостоешеОхридската архиепископија укината од султанот поналогна Ватикан

         .   Македонските свештеницисе школувале во католичкиВатикани унијатскиЦариград Па така Ватикан
       ,      ,     успеал во МПЦ да говнеси ватиканскотозло свештеницикоисе чеда на Ватикан со што се загрози
 .            самото православие Бидејќиваква била состојбата МПЦ е далеку одвистинскотоправославие кое

    .            се зачувало во Руската црква За злобата на Ватикан во МПЦ да гоизложат само руските свештеници
          .   -     а не ние обичниграѓаникоиоддамна сме оддалечениодвистината А таа една црква без народне е

.           ,    .   .црква Па и црква која се тужи со својот народво Австралија таа не е црква Очигледна врска Ватикан
   ,          .  Деновиве се запозна јавноста Коледе повеќе немало да се слави туку само црковнотославење И за

    ,    . ,     ,   да се слави црковнотославење верницитене се против Меѓутоа да не се слави коледето значи на
               ,  овојмакедонскинародму се забранува тој да си гипочитува своите традицииодстарата ера двата

      .       ,  милениумиодновата ера која е христијанска Во АвстралијаМакедонците се тужат од свештеник а
           2017 ,    овдеМПЦ им наредува на Македонцитеда бидат само православниод година ноникакотие да

            .    си бидат иМакедонцикоиво Македонијаопстојувале каколуѓе со свои традиции Па и свештениците
 .       -       , се грешници БидејќиМакедонците си ја обожуваат самоМарија мајка на Исус слично со на Кришна

   ,         ...,     Хорус и балканскиХора свештеницитене само ќе гиоткажатМакедонцитеодколеде тие нив ќе ги
         -     натераат да ја обожуваат дурикатоличка Семирамида која била проститутка таа ја заменила нашата

,     ,        .Богородицаштосе случило со ренесансата која била само македонска со одмакедонската династија
      ,        БидејќиМПЦ е самоМакедонскаправославна црква сите свештеницикоисе школувале во Ватикан

 ,             иЦариград ќе мора православнода се превоспитат во Руската црква да се православни свештеници
            .  и со живот којму доликува на православниот свештениксо православен свештеничкиживот Секој

        ,     -    онојсвештениккојне сака православнода се превоспита тојмора да се расчини тој не е
.православен  

    -      ,     -За се одлучува само верниикот црквата им припаѓасамо на верниците а не на свештениците газди
          ,  .пораноимаше иОпштинскицрковниодборикоиучествувале во црковниотживот самоволно укинати

            БИДЕЈЌИ МПЦ НА МАКЕДОНЦИТЕ ИМ ЗАБРАНИЛА ПОВЕЌЕ ДАНЕ ГИ СЛАВАТ ПОВЕЌЕБОЖНИТЕ
...,         ... , ...КОЛЕДЕ ТАА ИМ ЗАБРАНИЛА ДАНЕ ГИ СЛАВАТ НИ ПОВЕЌЕБОЖНИТЕ ФИЛИП АЛЕКСАНДАР

              Свештеницитена МПЦ гинавредија сите свештенициодпостарите генерациикоизаедносо својот
    ,        .  народгославеле повеќебожнотоКоледе обожуваноодсвојата младост се додека не починале Тие

   .      ,   живееле свештеничкискроменживот Во општинитеимаше Општинскицрковниодбори каде видни
     граѓаниучествувале за сиот црковенживот        .   којбил за граѓаните а не за свештениците Нив поповите

   .    ,        самоволно си гиукинале Иакоцрквата била народна поповите не дозволиле народотда знае што
    .         .во црквата и се случува Така црквите станале само самоуправниинтереснизаедницина поповите  

     ,          .Старите поповигосакале своето православие и тие никогашне се страмеле дека тие се Македонци
     , . = ...        Тие со народотгиобожавале Коледе Св Трифун Дионис Следи тие редовноговореле за Филипи

 .            , .АлександарМакедонски Ним не им падналона ум да се откажат одповеќебожноКоледе Св Трифун
...,      .    , - ,никакоодФилипи АлександарМакедонски Па само новите свештеници ватиканско цариградски

       , ...,       чеда забраниле да не се слави повеќебожноКоледе Дионис со нив биле и повеќебожцитеФилипи
   .      ?     неговиот синАлександарМакедонски Што сме сега ниеМакедонците Само христијанибез ништо

.         ,    македонско И акоМакедонците се само христијанибез ништомакедонско Македонцитеповеќе не се
                 .тоа што со векови Ватикан со неговите чеда Европа и САД со нивната НАТО редовнотврдел и тврди

Risto Ivanovski
07.01.2017  13,30 .во часот  · 
БОЖИЌ
„  –   ,    .     – Сварог единыйбогвселенной первое земное воплощение Рода Отец первогопоколения богов

...“.Сварожичей
Risto Ivanovski  .  -     .Само тн словенскопаганско без пагансконема ништохристијанско
Petar Petrov  = 1 = .ОДИН ЕДЕН

             МПЦ НА МАКЕДОНЦИТЕ ИМ ЗАБРАНУВА ТИЕ ДА ГИ СЛАВАТ СВОИ ПОВЕЌЕБОЖНИ ТРАДИЦИИ А
     ,        ...ЕВРЕЈСКАТА БИБЛИЈА СЕТА БИЛА САМО ПАГАНСКА ШТО ВАЖЕЛО И ЗА ИСУС КОЈ БИЛ ХОРА  
          Свештеницитешколувани во ВатиканиЦариградската патријаршијане дозволувале Македонцитеда

   ,     .      :слават билошто паганско што немало врска со христијанството Ајде да видимешто е христијанско
   ,      ( = ).    ,  Библијата учи за еднобожество што било наследство на Ехнатон х к Кога тој станал фараон само

   со негозапочнало еднобожеството.      ,       Се говорисамо за еден бог а сите другитрадицииостанале како
  .        ,   ,    .што било повеќебожни По неговата смрт се што било однего се било уништено и се било паганско

 ,    - . ,       Авторите пишат Мојсеј бил какоЕхнатон еднобожец Меѓутоа Мојсеј и сите библискиличностине се
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  .             100%познативо историјата Со тоа што библиските личностине биле познативо историјата сите тие
 .   100%         не постоеле Следи Библијата била присвоена повеќебожнаисторија со повеќебожнимитови и

, 100%   .    ,   100% . личности потврдениво историјата Со наведенотосе потврди Библијата била паганска
   ? -       - 100% .Што ова говори Ватиканско цариградските свештеницине знаат што е Библијата паганска

-        ,    Ватиканско цариградските свештеницизабраниле да се слават паганскитепразници какошто бил
, . = ...     ,      .   Коледе Св Трифун Дионис Истото важело и за Хора којнародотгообожувал на Балканот Тој наш

           .    балканскиХора бил истоветен со египетскиотХорус и ведискиотво ИндијаКришна БидејќиИсус од
  100% , -       евангелијата бил Хора ватиканскоцариградските свештенициловат вештициза паганштината

         .        молчејќиили незнаејќибез Хора не можело да постоиИсус Не самошто без паганскиотХора не било
   ,    -      .можнода постоиИсус без паганинотАлександарМакедонски обенитителот не можело да има Исус
      ,       Бидејќиво тогашновреме ропствотобило најважно без паганскиотстоицизам само во македонската

     ,      ,   . Александријакојучел за безробноопштество предбога сите би биле рамноправни ќе немало Исус
   :             Ова не е се па на Хора со обединителотАлександарМакедонскии стоицизмотбез робовибило уште

  -   :      -   и персискиМитра обожување на Сонцето АмонЕхнатонпропагирал еден единибог богна сончевиот
 . ,     ,    .  = - „  ,  дискАтон Значи се се врти околу Сонцето којбил врховенБог Инаку Хелиос Илиос Ил врне ил
“,   =   :  = = ,   = = . - грме а името Елизабета ели завет а богели хели Хелиос дуриравенство Зевс Перун Св Илија
 .едноисто

   , -        , Од изложенотосе потврдува ватиканскоцариградските свештеницисе во служба на туѓиинтереси
        ,   ,        со коисе сака да се мрази се македонско што се тврди ние сме Заткарпатции ЗатдунавцииакоДНК
                на нашиотмакедонскинародима ДНК блискост само на Критјаните без ништозаедничкосо на Дунав

 .и Заткарпатите

    ,  -    БИДЕЈЌИ ИКОНИТЕ БИЛЕ САМО ПАГАНСКИ ЗОШТО ВАТИКАНСКО ЦАРИГРАДСКИТЕ СВЕШТЕНИЦИ И
   ?    ,        ТИЕ НЕ ГИ ЗАБРАНИЛЕ ВЕРОЈАТНО ТИЕ СЕ СВЕСНИ ЗА ИКОНИТЕ ТИЕ ЌЕ БИДАТ ИСФРЛЕНИ ОДМПЦ

  ( = [ ] )          ,      Бидејќибистите биста б в иста мора да бидеиста какошто бил боготи личноста истобило и со иконата
(  +  =  + = =  - ).          ,  л икон ликон с сликон сликон слика Се ова билодело на старата ера која била повеќебожна за

-      ,      , , ватиканскоцариградските свештенициво МПЦ само паганско коикаконепријателина се паганско значи
на       .     се македонскотоа оддушата гомразат Тие не се виновни         .когатие се само туѓиизмеќариза се македонско

               Да се потсетат безвредните свештенициза православието со своите иконисо милениумистари од старата
,     (  16 . . )   ,    ера за коиИсточноторимскоцарство од в тн Византија со векови крвареше а виновнобило влијанието

   .       ,    на Евреите и исламот Конечноборбата за иконитеуспешнобеше завршена иконите станале составен дел
 ,    ,  .на православието зашто страдале многуверници свештенициитн

    ,    ,       Какоштоиконитебиле пагански прогласении за неоплатонски се што е паганскои неополатонскоВатикан
    .           - се трудида гоуништи Тоа се гледа со промената на православниот календаркојбил пагански македонски
 ,          . ,   . одАлександрија а говнел католичкиотво православните државиосвен во Р Македонија Србија и Русија
      …   -     ….  Па католичката црква гоприфатила и дарвинизмот одмајмунчовек човекотда личи на богот Ваквите

      ,    ,      .реформина Православните не им се потребни затоа што човек човек врската на боготсамо со човекот
-    ,     ,   Ватиканско цариградските свештеницисе свесни ако тие гизабранат иконите таквите свештенициизроди

          , .  ( )…    ќе бидат исфрлениза нашите паганскииконикакошто биле Коледе Св Трифун Дионис Бидејќиза нив
  ,    …       -  .тие се свесни за нив нема забрана Следеннивничекорќе биде ватиканскиотдарвинизам мајмунчовек

Vangel Colakov             . Зошто наместо едноставнооблечени какоИсус одНазарет се накитеникакокралеви цареви
           .    Зоштонаместо едноставна молитвена куќацркавата е претворена во збирноместо на слики Зошто наместо скромни

        испосниции следбенициимаме богатии пребогатицрковнислужбеници

     21    ...  ...  СО ТОА ШТО МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВЕК ГИ СЛАВАТ КОЛЕДЕ СВЕТИ ТРИФУН МАКЕДОНЦИТЕ
   .       -   НЕМАЛЕ ВРСКА СО СКИТИЈА ПА ТИЕ СЕ ДОМОРОДЦИ А НЕ ДОЈДЕНЦИ БЕЗ НИКАКВИ СЛОВЕНИ

              ,   Македонците се народсо свои традициикоигиповрзуваат со Кришна на Ведите во Индија Хорус во
    .  ,     , ,   Египет и Хора на Балканот БидејќиКришна Хорус и Хора биле истоветни Ведите Египтјаните и сите

               Балканциимале едноте исто потеклоодИсточнотоСредоземје со што историские докажанодека на
   ...       .  Балканот населението било домородно Како единствена држава на Балканот била Македонија Со

  ...   .   ,   АлександарМакедонскиМакедонците дошле во Индија АлександарМакедонскивидел во Индија
   ( = = = -   =     ) се обожувал Дионис дионис дианис пианис пианиш опианишкакоопиум опиум во стар Египет
  = = -      .  = =   со својотНаис Нис Ниш тој постоел и постоина Балканот БидејќиКришна Хорус Хора и Дионис
             ,     не се славеле северноодреката Дунав која била граничнана севернодиво говедо а на југдомашно

              говедоодчија чума кај човекотпредизвикува маласипаницакај белата раса била создадена крвната
    15.000 . . . . ( . ...).      .  групаА одпред г п н е П Адамо Следи заклучокотМакедонцитебиле само балканци Ова

    -       ,    ,  се потврдува и со ДНК Македонцитеим се ДНК блискина Критјаните ноне на Подунавците никако
 .     ,        .   на Заткарпатците Ова гопотврдува и Херодот споредкојво Скитија не се обожувал Дионис За ова

  -             ,  .,   говории лозата таа доденес ја нема во Русија и западнооднеа во Данска Скадинавија итн а без
          .       лоза нема винона кое би уживал Диониссо своите балканци Па Македонцитеи сите другибалканци
 .        (   )  .биле домородни Колонистина Балканот биле само Албанците Геги Черкезии Татари и Циганите  
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   .      .   МакедонијапотпаѓаподРим Во Римската Империја граѓаните биле Римјани Римјаните не познавале
     ,     V ,  . никаквиживисуштества Словени туку само Склавини и тоа само од век никакопорано Склавините

      VI ,    -   .  на Балканот се појавиле само од век а склава означувало област на латинскипровинција Што на
    ,     -     Балканот било во Предхристовата ера тоа останало во Христовата ера народотси гообожувал Хора

    XIX   ,       .     којза авторите од век станал словенски а Словени каконародне биле познати Со тоа што сите
    ,              Склавиниси гообожувале Хора склавинската врска била со она во Индијаи Египет а не со Скитија

           ...      ,  со Скитисо потеклоод југотшто се чита и кај Херодот БидејќиИсус бил истоветен со Хора името
         = = -    .на Хора било потиснато во полза на иметоИсус Христ Крист Крст Исус бил крстосанитн

     ,     ,        Какошто било во старата ера во првиотмилениумновата ера тоа останало и во вториоти третиот
   .       ,         милениумво новата ера Народот си гообожувал Хора какоИсус ама и Зевс за когобил посветен и

   ,    -     ,      дабот со своето Коледе чиј панправи крст одпанот се правело паница врска со дрвотои шумата со
 .    ,   ,          боготПан Народотпродолжилда живее со исти традиции и со пиење виноодлозата на Диониској

    . .         ,     сега бил и е Св Трифун И бидејќибиолошконе биломожнода исчезнат балканците тие и денес си
  ,      ,         .опстоиле какотакви а вековите си гоправеле своето се менувале имињата и тоа одместо во место

    , .          Какошто било со Коледе Св Трифуни нашата мартинкаповрзана со празникотво антиката Ксантика
=   : = - ,     ,   .     к санти ка сант сонт сонце слично со ка кајдвете ксантикаи мартинка Ксантикапочна да се слави

    .   ,        -   .што требаше и да продолжи Какошто бидува на некоиим пречи се што е античко ние сме Словени
    ,     .     , Па за Словените се вели тие биле дојденциодЗарткарпати Бидејќизаткарпатиима четиристрани

, ,   ,        .      исток југ запади север никојне кажал одкоја страна дошле Словените Ако авторите не можат да
 ,   ,     - , ,   .   се одлучат некафрлат ждрепка да одлучи које победник истокот југот западоти северот За да не
  ,        .  (11-12 ) , се мачат авторите еве што стои во историјата на Киевска Русија Нестор век запишал Русите

  .      .    - . потекнале одИлирик Токму тојИлирикбил на Балканот Следи Заткарпатите биле руски Балканот
 ,       -      .Не случајно руските традициибиле поврзанисо реката Дунав не со северената страна на Карпатите

  100%  ,  .     БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ БИЛЕ КОЛОНИСТИ ВО Р МАКЕДОНИЈА СЛЕДАТ САМО ГРАЃАНСКИ
.      - ,    . . ПРАВА СО ТОАШТО АЛБАНЦИТЕ СЕ ДВОРАСНО ДВОКОНИНЕНТАЛНИ ТИЕ СЕ САМО ТН НАРОД
     -  100%        ТОКМУ СЕ ТОА ГО КРИЈАТ АЛБАНЦИТЕ ТИЕ СЕ ЛАЖГОВЦИ НА ЕВРОПА И САД СО НАТО

         :Во врска со насловот наведувам моиобјавени книгиза Албанците
1. -  - , 2002 ;Кавказко црноморскиАлбанци Арнаути година
2.   , 2004 ;Македонската Комненова Албанија година
3.    , 2006 ;Албанците колонистиво Македонија година
4.     , 2007 ;Албанците одродениБрзјацииМијаци година
5. ,     , 2009 ;Грците Албанците и Власите вештачкинародности година
6.     . . , 2011;Албанците двоконтинентален и дворасен т н народ
7. -  , 2012;Албанците муслиманскиколонисти
8. - , 2012;Албанците фашисти
9.  -  , 2013;Албанците колонисти Македонците заложници
10.     , 2014;ГригорПрличев и азиските Арнаути
11.   . -   1780 , 2014.Албанците во Р Македонија само од година

   1, 2, 3  4  ,   -      Книгитеподброј и се печатени а другите комјутерски компјутерските книгиможат да се
 o  www.brigien.com.симнат д

    . -  100% .  -БРИТАНИЈА КРВЕН НЕПРИЈАТЕЛ НА ТН СЛОВЕНИ БРИТАНЦИТЕ ТН СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ
    .  ,     ПРОКЛЕТИ ДАСТЕ БРИТАНЦИ ТН СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИ САМО БРАЌА НА ТУРСКИТЕ АЛБАНЦИ

     .    ,      Русија се борела противОсмановотоЦарство Англија во Кримската војна место да се бориво полза
 ,    -    ,     на христијанството таа ја поразила Русија Русија тогашбила заостаната борејќисе со едрењаците

   .       ...,    против англискитемоторнибродови За Русија да не гоизгубиКрим таа била принудена бродовите
   ,    да си гипотопи и само така          .   англиската флота можела да се спречида гозавладее Крим Па какошто

  ( )     ,     -    .тогашАнглија Британија била во полза на исламот останало и во следните векови и се доденес  
         ,   За да бидат поразениправославнитеМакедонцисо својот православен календар претставениод

- ...,     , ...,     ВМРО ДПМНЕ директниучествувале амбасадоротна САД Британија чија цел беше единствена
  ,     ,      да изгубатМакедонците се македонскода се бриши заскривајќигонајголемиотфалсификат дека

  ,  . ,      - - Британија била венетска значи тн словенска какошто биле германскитеи скадинавско данско руски
       .        .  просторисо руниво коиимало Кириличнислова Руни имале и Етрурците и гославеле тн словенски

 ,    .  ,   1  . .  , : богПерун коигосоздале Рим ДионисијХаликарнишки којживеел век н е во Рим пиши Римјаните
   ,    .  ,   , ... говореле варварскии пелазгиски којбил само тн словенски јазик јазикна Хелените Македонците

 ( . - )      -  300 . . . .   Коине тн старо грчки бил само македонскиАлександријскиПтоломејов јазик од г п н е Него го
    240 . . . .,    -     .наследил латинскиот јазикод г п н е од ГреикотЛив Андроник ништоримскои ништолатинско

    ,       , Споредбританскитеи германските автори Британија и Источна Германија имала илирска култура
   ,             која била само балканска дурисо потеклоодСФР Југославија која Британците и Германците со свој

      ,      ,    Ватикан и каубојскиСАД крваво ја растуриле којаможела да бидемоќнадржава противникна веќе
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 ,        (   ) .наведените народи коине си гознаат своето балканско венетскои илирско потекло
        ,       Е проклетиБританцисе заложувате да нема ништомакедонско и тоа во полза на крволочниотдвоен

   90%   (   )  10%   100%  албанскинародсо ГегиАзијати Черкезии Татари и балканскиШкиптари изродикако
  , , , ...   ,    .што биле Британците Германците Данците Скадинавците Изродоте најкрволочен за које написот

     ,        Па некоја британска свиња ТимотиЛес поранешенполитичкисекретар во амбасадата на Британија
          .во Скопје заговара Велика Албанија без македонскиМакедонции македонскаМакедонија

 :   -         Следи заклучок Европјаните и САД чаните коисо векови заговоруваат унуштување на се македонско
   ,      -       , тие се само свињи а нивните држави се само свињарници свињата ја занимава само да се најади

 30%-   100%-  ,      ,    .до човекотпреку се натрескува и не ја интересира за потеклото какошто се тн словенски
    .     ,       .изродиво Европа и САД КОГА НЕКОЈ БОГОТ ГО КАЗНУВА ТОЈ ПРВО НЕМУ МУ ГО ОДЗЕМА УМОТ

   ЛИТЕРАТУРА МОИ КНИГИ ВО WWW.BRIGIEN.COM...

 18   13.01.2017    ,   -   2223 .Во часот на сум исклучен одФБ потоа ослобден вкупноимав пријатели

    : ,    ТУРСКИТЕ АЛБАНЦИ СЕ ТРОСТРУКИ ЛАЖГОВЦИ ИЛИРИ ДОМОРОДЦИ И ИМАЛЕ ГЕНОЦИД
     90%   (   )  10% ,  Туските Албанцисе претставениод ГегиАзијати Черкезии Татари и Шкиптари крволочни
     ,        III (1789- 1807). ѕверови за време на ОтоманскотоЦарство потврденодурии одсо Султанот Селим

        ,  1795    Султанот Селим неможејќида гиистрпизлосторите на Арнаутите во годинадо солунскиот
     -     .    валија испратил еденферман за Арнаутите за Османите никогашнемало Албанци Тој во него

: „  наведува Бунтовничките елемен , ,   ,       ти Арнаутите на мојата земја поприроданадаренисо див и
 ,         ,    , жестоккарактер уште во мајчината утроба се задоенисо лошинамери да прават ѕверскинапади
,       ...        убиства кражбии другибезаконијанадмирните луѓе Тие гоуништуваат најубавиот дел одмојата

- ..! , ,           земја Македонија О Боже исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојницитеоднивните
  ..!  ,      ..!“.безаконијаи насилби Презриги исечи гисо мечот на побединците  

       .           Тоа што биле Албанците се и доденес Место нимда им се суди за сите злосториврз Православните
   ,       ,    ...   за време на Османите фашистите за време на Втората светска војна што продолжилои потоа и во

2001 ,               1912 година тие се борат да им се признае генецидотврз нив извршенодПравославните од до
1956    . .      ,        годинаи во Р Македонија Ова не самошто е смешно туку е смислено за оправдување на сите

 ,          .свои зулуми дурипродавање и на органиизвадениодживиПравославниитн
        .       (   Овој фалсификат е ист какоштоИлирибиле Албанците Па каде се чуло виделоМонголи Черкезии

)            ,   .    Татари да се Илирикогасе знае Илирикбил северноодреката Дрим а јужноЕпир Следине само
            -    ... ,штоМонголите не можат да бидат Илиритуку иШкиптаритене биле Илири тие биле само Епирци
     (16),       .што гопотврдилМаринБарлети што гопишел во својата книгаСкендербег

   ,   ,    ,     , Трета нивна лага е Албанците биле домородци а Словени биле дојденци и тоа северноодДунав а
          ( , 11-12)-    јужноодреката бил ИлирикодкадештоРусите се преселиле Нестор руските традициибиле

    .       ,     .поврзанисамо со реката Дунав БидејќиМакедонците се ДНК блискина Крит се само свои на свето
    ,          Со овој последеналбанскиистап Македонцитеконечноеднашмора да се изборат за вистината само
  ,        100%    .на својата Македонија доста со молчење за турските Албанцикои се колонистиво Македонија

=      1780 АЛБАНЦИ АРНАУТИ ВО МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО ДО ГОДИНА
  .   III (1789- 1807)       Арнаутите биле Одметници СултанотСелим неможејќида гиистрпизлосторите на
,  1795         -   Арнаутите во годинадо солунскиотвалија испратил еденферман за Арнаутите за Османите

  .    : „  , ,   никогашнемало Албанци Тој во негонаведува Бунтовничките елементи Арнаутите на мојата
,        ,         земја поприроданадаренисо див и жестоккарактер уште во мајчината утроба се задоенисо лоши

,    , , намери да прават ѕверскинапади убиства кражби      ...   и другибезаконијанадмирните луѓе Тие го
     - ..! , ,      уништуваат најубавиот дел одмојата земја Македонија О Боже исчисти ја земјата од гнасните

       ..!  ,      дела на разбојницитеоднивните безаконијаи насилби Презриги исечи гисо мечот на
..!“.побединците  

      „   . -   1780 “, 2014 ,  Во прилоге и мојата книга Албанците во Р Македонија само од година година штоможе
   да се симне од www.brigien.com.     1780  1795 -    .Видливо е совпаѓање на со година тогашсе првиродови

       20-21 ,  .  ,БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ УЖИВААТ ВО КОНОП САМО ВО ВЕК СЕ БАЛКАНЦИ А НАПРОТИВ
         -  ,  АЛБАНЦИТЕ СЕ СО ПОТЕКЛО ОДПРОСТОРИТЕ НА КОНОПОТ НА СКИТИТЕ ЦРНО МОРЕ КАВКАЗ
          ,   , Македонцитекакодомородцина Балканот гообожуваат коледето со својотдаб посветен на Зевс чиј

       ,         Пан прави крст којне гообожуваат Муслиманите затоа Албанците дабот за огрев не гокористат туку
 .     ,    . ,  100%  .само бука Од панот се прави паница врската со боготПан Значи Македонците се домородни

   Македонците гоимаат својот .    .    , ,    Св Трифун којбил Дионис Тој богна виното грозјето не гообожувале
-              ...    Скитите тие живееле северноодреката Дунав со ЦрноМоре и Кавказ се доИндија Ова било од тоа

     ,          -   ...што во Скитија ја нема лозата а и денес нема во Русија и западнооднеа Русија е недонаселена
   ,   .      Скитите уживале во конопот ноне Балканците Источноторимскотоцарство имало еснафи за трговија
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  ,    .       10 ,    за лененипроизводи ноникакоза коноп Ова не само да било во век тоа продолжилово следните
.           20  21 ,   .  ,векови Доказ е и тоа Македонцитеодконопуживаат само во и век но не порано Се потврдува

     .   : =  .Македонцитебиле само со балканскопотекло Следи само единствено антички етничкиМакедонци
 -     -  ,    БидејќиАлбанците Гегите биле само со црноморско кавказкопотекло колонизираниво последните

,  300   11     ,        векови а семејства во век биле колонизираниво Драч што било одСицилија и Јужна Италија
   ,           ,    со потеклоодКавказ круготсе затвора со белото кавказкокапче што гоносат Гегите со татарскии

 .     -   ,   черкескитрадиции Да се потсетиме на татарбифстек недопеченокрвосаномесо татарска традици
  ....    ,    ,       со својата крвожедност Дурии бело робје дрогаи со коноп продажба на органидобиениодживи

   ...           .православнижртви во Косово што е потврденоодмеѓународенобвините без ништода се преземе  
     ,         Овие албаништа без трошка совест велат ниеМакедонците сме биле Словени со потеклоодСкитија

      ,         одкоја немаме баш ниеденматријалендоказ туку само словенски јазиккојбил пелазгискина Платон
-  ( . - )      ,   300-  . . . .коине тн старо грчки бил само македонскиАлександријскиПтоломејов јазик само од та г п н е

     ,    ,    ...Бидејќиалбаништата имаат традицииодСкитија само тие се Словени ноникакониеМакедонците

 Гордана Јовановска      !      „ “    Имам голема примедба околу овој текст Прво да расчистиме за поимот словени којим го
   !               припишувате на неписмените Геги ТерминотСловени се употребува какоиме на групана народикоиговорат на сродни

!                .јазици Тоа е исто какои Арапиили арапска група на народикоиговоратна сроднијазици

Risto Ivanovski "       ".словенски јазиккојбил пелазгискина Платон

 Гордана Јовановска „      ,    ,    Бидејќиалбаништата имаат традицииодСкитија само тие се Словени ноникаконие
...“ -   .Македонците за ова зборувам

Risto Ivanovski  ,     .СпоредВас Македонците се дојденциодСкитија

 ( . )= -РОМЕИТЕ ТН ВИЗАНТИЈЦИ ХРИСТИЈАНИ  
 ( . )=СКЛАВИНИТЕ ТН СЛОВЕНИ ПОВЕЌЕБОЖЦИ

   ,  (18.01.2017) .   :Насловов е нова книга денес објавена Еве ја содржината
   ... Развитокна византиските студии    3
      (324-610)... Основницртина развитокотна Ранавизантија  17

        (610-711) Брба за опстаноки препородна византиската држава  57
    (711-843) Периодотна иконокластичката криза  87
      (843-1025) Периодотна цутењето на ВизантискотоЦарство 120

    (1025-1081) Владеењето на цивилнотоблагородништво 171
  -        Македонците се ДНК блискина Критјаните но не на Дунав 191

  .     Балканците говореле тн словенски јазикпредСловените 193
    = .   Римјаните со варварскии пелазгиски тн словенски јазик 194

 .      .  На тн Византијцинароден јазиким бил тн словенски 200
   -  Значењето на поимотварвари варварски 204

         Владетелите одЦаригради Русија со ист народен јазик 210
       Историскисловенскинародибиле со непознатопотекло 214

= -  ( . )=  Ромеи Христијани Склавини тн Словени Повеќебожци 221
  -     860  Русите биле Рецкари Словени споредслово од година 227

    -    Коине бил сличен со персискиот наследникна арамејскиот 233
.   Тн старословенски јазик 236

 ( )   Вулгарен народен јазиккоине 240
  -    Османите биле Комнени Комнените биле Македонци 243
  = = .   Хелените со варварски пелазгиски тн словенски јазик 246
      -   19  Еладците се вештачкинародсо нов јазик само од век 247

     -  ( ) На Балканот постоел само еденнарод Римјани Ромеи 252

   ( )   ( )  1913  ИМОТИТЕ НА АРНАУТИТЕ ОДМЕНИЦИТЕ КАКО ОДМЕТМНИЦИ КАЧАЦИ ДО ГОДИНА БИЛЕ
           САМО ПРИСВОЕНИ ПРАВОСЛАВНИ ИМОТИ И ЗАТОА ТИЕ БИЛЕ БЕЗ ДОКАЗ ЗА СОПСТВЕНОСТ  

=           , Арбанија Шкиптарија каконајсиромашкипредел со најсиромаво населенибргугопримила исламот
    . и таа си се исламизирала  ?           .  Зошто Па тие со негоси гозадржувале имотите и станувале богати Па

         ?      ,   какобило тоа можнотие да станат и богати Самиот поимАрнаут означувал само одметник а како
      Арнаутибиле и Гегите какоАзијативог    -  .    , лавно Черкезии Татари крволочниѕверови Да не се изуми
        .  (   )  Турцитене познавале АлбанцииШкиптаритуку само Арнаути Арнаутот одметникотили качакот ги
   .        ,    плачкал имотите на Православните Па само така тој гиприсвоил нивните имоти протерувајќигинив

  .             вон своите огништа Најдобарпримеркакодоказможе да послужидуриселото Смилево одво Демир
-         . ,  Хисар Смилевчаните какоМијациодАрнаутите пребегнале на Брсјачките простори Пак Брсјаците и
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     7  (  ...),     ,   Мијаците биле познатиуште пред век Јован Цвииќ со што и се потврдува Брсјаците иМијаците
  ,   - .         биле само домородни а не преселници Словени Токмуи затоа залудноим било илирскотопотекло

        ,  /    на Шкиптарите за тие Македонцитеда гипрогласуваат Дојденци што било е каконивнооправдување
    ...         за прогонувањето на се словенско Следел процесна протерување на Православните одАрнаутите

 = ,          .   какоМуслимани Турци што биломасовно во западниотдел на просторитена Македонија Па штом
     ,         .  се протерува некојод своето огниште неговиотимот не се купува туку само се кради Затоа Арнаутите

  .   ,        -  останале најголемиарамишта И не случајно низМакедонијаима многуместа чие име носе ло назив
.     , , ,  ... арамиско И само Православните биле протерувани убивани масакрирани обечестување ѕверови
   , , , , ...    Арнаутите останале само арамишта убијци ножаџии силеџии обечестувачи Па и затоа Арнаутите

     1913    ( ...)  -     за своите имотисе до годинанемале докази тапии за сопственост никогашна арамијата не
   ...       ,    , ,му била потребна тапија Тоа продолжилои потоа се доденес без Православните одВатикан САД

      ...         Европа со нивната НАТО да бидат заштитени Ова било само порадитоа штоПравославните како
 -    ,   14  =     ,неверницимора ло да се истребат што од векМуслиманите Турцина Балканот госпроведувале

              штоденес се подржува однепријателите на Православните Ватикан со своите Католиции католички
 .     19     .  одметнициПротестанти Злосторите биле најмасовниво век когабиле колонизираниГегите Тие

      ,        18 - ...биле колонизиранимеѓуШарПланина и Врање а во северна Албанија на крајотна век Гегелак
  1913     .       Албанците до годинанемаат доказ за сопственост БидејќиАлбанците останале без никаков си

  ,  ,     .      доказ за сопственост се потврдува тие немаат врска со Македонија Сите оние коитоа гопоседуваат
  .        ,    .биле одродениМакедонци Какое вршено во Преспа и Пологалбанизирањето повеќе пати е пишано

Mihailo Ljuben Apostolov ,            . Качаците дезертериодтурската армија коиубивале и пљачкале за свој личен интерес
       ,         ,   Убивањето гоправдале со тоа дека убивале неверни да убиеш неверен за нив било заслуга предАллах еднакво какода

 .убиешмува

        СРБИТЕ ГИ ОЗАКОНИЛЕ ИМОТИТЕ НА АЛБАНЦИТЕ ОДЗЕМЕНИ ОДМАКЕДОНЦИТЕ
            1913      Доказ за мојотпоследеннапис имотите без тапија за сопственост се до годинае написот со ист

     26 , 2015,    - :наслов објавен во Дневникна септември објавен и на ФБ страниците
„              Македонскитенеуспешнивостанија и владеењето на ОсманлискотоЦарство на овие просторисе до
1912           ‘   годинасе главните причиниза задоцнетиотпочетокна процесотна европизацијата на

’,             19 ,   приватност којкај некоиоддругите соседнинародипочна уште одпочетокотна век односносо
     ,  -   ,   појавата на нивните современинационалнидржави смета д р Бранислав Светозаревиќ којпреку

      ,   ‘   ’ истражувањето на живототна Македонците во Тетово односнопреку историјата на секојдневието
 ‘   ’,         или историјата на приватноста всушност ја разоткрива суштината на секојдневниотживот на

      .      Македонците во првата половина на минатиот век Споредогромната документарна граѓасобрана за
      ‘ ’  ‘ ’,  време на дваесетгодишнотоистражување на тетовското секојдневие и приватноста граѓанските
               навикишто се негувале во Тетово не дозволувале во историскикритичкитемоментида дојдедо
         .   тотална граѓанскамеѓунационална војна во која последиците би биле катастрофални Во вековите

            заедничкоживеење со создале вредностишто исплеле нишкина меѓусебнопочитување на
        .    разликите и непишанитеморалниправила што имале универзалнивредности Тие вредностиги

 ,          , почивале разликите а гисанкционирале сите постапкишто гирушеле заедничките вредности
             ,  вредноститешто учеле декамеѓусебнотопочитување и заштита одат во прилогна сите граѓани како

     . ,  ,      во чаршијата така и меѓу соседите Оттука смета Светозаревиќ новодојдените во градоттребало да
             .  се приспособуваат коновие вредностида гиоткријатлуѓетошто накраткодоаѓале во Тетово Некои
   ,         .       однив гипосетувале но не можеле сосема да гиодредат и прифатат А тие вредностисе криеле во

 , ,            секојдневнотоживеење комуницирањето во разните ситуацииво коисе ставале на испит совеста и
,             разумот во макотрпнотоградење доверба низ стотиции илјадницинавидумбезначајнипримерина
.соживот

  . ,          Доселениции староседелци Сепак за време на Втората светска војна миграцијата на населението
 .           .   се зголемило Поголем бројсемејства од селата во Пологсе доселувале во Тетово Таков драстичен

       ,   1942 ,    примербил со Македонцитеод гостиварскотосело Сенокос коиво година по убиството на
        ,      . нивниотпрвенецПавле и заканите за убиства на другите комплетносе иселиле одова село Според

      ,   ,   сведочењето на осумдесет и петгодишниотВладо Србиновски пензионеродТетово во празните
           ,   куќина протеранитеМакедонциодСенекос се вселиле Албанциодоколните села а Македонците
       .  ,   1949      веќе никогашне се вратиле на своите имоти Еден Македонец којво годинасе обидел да ги

      ,        собере сливите во својот овоштарникво селото бил убиен одАлбанците доселени во испразнетите
  .          ,  куќина Македонците Сличен е случајот и со Македонцитеод соседнотосело Градец кои

      .    континуираносе иселувале предзлосторствата на Албанците ПоследнитеМакедонцибиле
        .       протераниодселото за време на Втората светска војна Слична судбинаимале иМакедонцитеод
  ,        .      тетовскотосело Требош коиво најголемдел се преселиле во Тетово Во тоа време имало и големоп
    , ,       ,   иселување на МакедонцитеодТетово кои подпритисокна балистичката власт во градот бегале во

,                 Скопје кадешто постоел дурии Одборшто гипримал бегалците и гираспоредувал подомовишто
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 ,        .      биле напуштени а некоиоднив се сместувале породнини Дел од тетовските бегалцибиле
     , .        сместени во село Огњанцикај Зелениково Скопско Во Огњанцибиле сместени во куќитена

  ,              некогашните српскиколонисти коиза време на војната се вратиле во Србија и другите краишта од
  кадешто потекнуваат

   ,       20   Споредистражувањето на Светозаревиќ градотТетово во првата половина на век по
      ,       ‘  националната поделеност на малаата и неговитефункџии сликовитоможе да се прикаже како куќа

     ,  ’.       со две спалнии една дневна работна просторија Во спалните се наоѓале христијанскитеи
     ,        ,  муслиманскитемаали и домовите во нив и таму се одвивал интимниотживот на луѓето строговрзан

    ,      ,  ,  за религиознитеи обичајните правила а во дневната или работната соба односночаршијата се
         .    мешале и меѓусебнокомуницирале и работеле луѓе оддвете религии Заедничкиотживот на

        ,     различните националностии вери најмногубил изразен во чаршијата кадешто најмногуважеле
      .        правилата на пазароти борбата за опстанок Затоа авторитешто оставиле пишанисведоштва за

        , ,     Тетово од тоа време ја истакнуваат мешавината на влијанија јазици несекојдневнипојави и обичаи
      ,        какопоследицана политичкотои верскотоминато што било карактеристикана повеќе градовиво

,   .         . Македонија па и Тетово Станува збор за мешањето на секојдневните обврскии соживот Влијанието
  ,          ,  на различните народи религиии културипридонеле во градотда живеат муслиманибектеши потоа

  ,    ,        повеќефисови Албанци со многуразличнидијалекти коимеѓусебносе разбирале само на српски
  ;         ,  илимакедонскијазик Албанцитешто преднеколкуколена биле СрбиилиМакедонци односно

,    ,        ,        Турци коине знаеле турски и коиво куќите се уште чувале икони нои православнина коиоџите и
   ,           дервишите им прават записи им читаат молитви илиАлбанцишто посетуваат црквии манастири

.   ,   ,   ‘  ’,   .итн Во секој случај соживототбил секоедневие а не политичка програма барем за староседелците
‘                Една одпричините за населувањето на голем бројАлбанциво Тетово е поттикнувањето на тој

   ,          .   процес од тетовските паши коипопотеклобиле исто така Албанциодобласта Мат Нив ги
        ,       доведувале одАлбанија какомомоции слугина чифлиците а со тоа полека создавале мали колонии

     .   ,       на Албанциво Тетово и Тетовско Покрајработната сила одредовите на Албанците се регрутирале
    , ,   ,    1.000 . и војницитена тетовскиотпашалак кои спореднекоиподатоци постојаноброеле околу лица

            ,  Главната цел на пашите биле да се парализира силата на христијанскотомакедонсконаселение кое
      .        во тоа време се уште биломнозинско Затоа турскиот јазикостанал доминантенво тетовската

,           .   , чаршија а се применувал какоделовен јазики меѓу двете светскивојни СпоредЃорче Петров
        ,        меѓунационалните односина почетокотна минатиот век биле добри а една одпричините за тоа бил

   ‘   ,          ’. ,ифактотшто Македонците се Мијаци па подухсе слични со своите сожители одАлбанија Меѓутоа
 , ‘         ,   спореднего во Тетово се уште владее средновековниотфанатизам на Албанците коисе

    ,       ’. ,   оденесуваат средновековногрубоконхристијаните а овие нема комуда се пожалат Сепак и покрај
,         ,    се какозаедничкиодговорна секојдневните насилства во тетовската чаршија имало и заеднички

       .  1900       настапина еснафите во заштита на обичнотонаселение Во годинаво знакна протест за
     ,         злоделата на албанските бандиво Дебар христијаните во Тетово и Гостивар гизатвориле своите

,       .         дуќани а нимим се придружиле и муслиманите А нереткожртви на албанските бандибиле и
. ,          муслиманите Всушност секое зголемување на правата на христијаните гизголемувало и

.       ‘    ’,насилствата Муслиманите сметале дека им се загрозуваат интерерсите на владејачкотонаселение
  1905            па во годинаАлбанците со големидемонстрациипредтетовската општина барале да се

     ’,  . -     отпуштат одработа сите џандарихристијани констатирадоц Д р Бранислав Светозазревиќво
   -         своето истражување за општествено политичкиотживот и културата во првата половина на

   .минатиот век во Тетово
 ,             Спореднего врз големите миграциии демографскипромениво овој дел на Македонијанајголемо

            ,   влијание одигралонасилнотонавлегување на Албанците во селата наШарПланина и Полог кое се
     -    1689      одвивало речиси без прекинодАвстро турската војна во годинадодваесеттите годинина
 ,             . минатиот век а таквите тенденциисо голем интензитет се повториле и во Втората светска војна

          - , Огромниотбројизвориза ваквиот процес укажуваат на повеќе насилниметоди убиства
, ,      ,      , пљачкосувања малтретирање грабежина движени недвиженимот палежина куќии цели села

    ,          насилноисламизирање и другизла коигонаправиле животот на Македонците во Пологречиси
.             невозможен Како резултат на овие насилства дошлодопринудноиселување на Македонците во

  ,          .Пологво Тетово нои низМакедонијаи во повеќе тогашнибалканскидржави
  . ‘            Македонцитеи бектешите По Првата светска војнаМакедонците во Тетово се понадевале дека со

            ,     ,доаѓањетона српската власт на овие просториќе се исправидел однеправдата нодо тоа не дошло
,        . ,    поточно тие не добиле нитуморална ниту материјална сатисфакција Имено српските власти по

1918                 годинасо еден потегна перотогиозакониле сите поседина Албанците во Пологкоинасилноги
     .      .  презеле одМакедонците во турскиотпериод Србите им издале тапиина Албанците Според

            ‘  хрватскиотнаучникРудолф Петровиќваквиот потегна српската власт во очите на домашните
’,      ,      Словени какошто тој гинарекува Македонците значело легализирање на состојбата што настанала

 .  ,     ,      со пљачкосување Се разбира ваквите процесигоразградувале соживотот но тој никогашне бил
 .            уништендокрај Еден мошнепозитивен примерна соживот во Тетово била релацијата меѓу

   .        . Македонцитеи Албанците бектеши Бектешите се посебен дервишкиредво муслиманскиотсвет
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      ,  ,     Нивната вера се разликувала одкласичнотомуслиманство предсе затоа што потекнувале од
 ,            некогашнитехристијани коиприфаќајќигоисламот не се откажале одпочитувањето на некои
 .   ,  ,      ,  христијанскивредности Тоа се одразило предсе во обожувањето на Христос и Богородица во

    ,      ,  ,   12-употреба на лебот и виното и во повеќе другихристијанскиобреди на пример почитувањето на
 ,   12-  ,    ,     те имами слично со те апостоли во рамноправноста на жените во толеранцијата конразличните

  .      ,    -  верии друго Сето тоа придонесувало бетешите во Тетово односнодервишите во Арабата баба
      .      ,      веќе да бидатмногупочитуваниодМакедонците Тие оделе кај нив за совети за посета на гроботна

 ,         ,     Серсем Алија за којверувале дека е гроботна Свети Илија а некоисиромашнихристијанидобивале
      ,       .    ,и помошво храна или поточнокороман какошто се нарекувал лебот во Теќето За свои свети места

     . ,    -    бештешите гиземале тие на христијаните Сепак за време на италијанско албанската окупацијана
   ,         западниотдел на Македонија меѓунационалните односимеѓуАлбанците иМакедонцитебиле во

 .           ,  најкритичнафаза Во тоа време на власт биле најреакционите сили на албанскотонаселение кое
         ,     вршело безмилосен терори албанизирање прекуправнии образовнимерки па се допринудно

. ,            иселување Сепак покрајтрагедијата со семејството Тантовции неколкудругиубиства на познати
,       ,      антифашисти не дошлодомасовни убиства и крвопролевање коидрастичноби гозагрозиле

 ’,  “.заедничкиотживот вели Светозаревиќ
        (      . ) Македонците со векови се брканиод турските Албанци ГегиАзијатии Тоскиодроденитн Словени

  ,      1913 ,     2001 -     .одсвоите огништа и тоа не само до година а и потоа до година доденес процесот во тек
        ,   -   ...Во општинитеподуправа на Албанците тие се албански ноне македонски Македонците в ропство

    -     ГЕНОЦИДОТ НА АЛБАНЦИТЕ ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ ДА ГИ ТУЖАТ АЛБАНЦИТЕ
  -       (   ),Албанците се дворасно двоконтиненталнипретставени одГеги воглавноАзијати Черкезии Татари

   ,   ( ) 100%  .   -  колонизираниво последните векови иШкиптари Тоски одроденитн Словени со сите нашите
.  ,  ,           тн словенскигласови македонскотоѕ со презимиња коизавршуваат со брсјачкотодативноу какои т
   ,      -    19 .  , за трето лице еднина а и гласовите на Вук Караџиќ тој творел во век Се потврдува шкиптарскиот

   ,   -  .    -   ( ). јазикбил само нов а и мешан споредГ Мајер јазикотсодржел татаро турскиелементи монголски
 90%   10%        . .    .Тие Геги со Шкиптаригиобединал со шкиптарскиот јазиксамо Ј Б Тито во СФР Југославија

1.    (1905), , , , 2003,  . 149, :  ХенриНоел Брејслфорд Македонија Култура Скопје на стр пиши последните
      -   .   два века имало постојанодвижење на Албанците муслиманиконИсток Полумесечина на Албанците

   „     “.     - .повеќе имдонела отколкушто изгубиле подКрстот Албанците со крадење станале нај богати
2. . 342: „              Стр Споредбата меѓу Курдите и Албанците е секако толку очигледнашто довело доопшт

          - , впечатокдека Албанците се свирепифанатицикоигиистребуваат своите соседи христијани
      .           потчинувајќии се на својата религиознаомраза Ова тешкоби можело да се каже дурии за

 ...                  Курдите Но тие секакостанаа орудиена еднодвижење на фанатизмоти сторија се што е во нивна
     ...“.моќза да гозаслужат името  

3.  /   -  . ,   - .Албанците биле се само турски исламскитн народ најкрволочен врз домородците Православните
    .   . -       Ова се потврдува споредавторите Таков бил Г Вајганд населението повеќе гисака Турцитеотколку

.  ,     ,       ...Албанците Спореднего најѕверскибиле Черкезите и Татарите страв и трепет кадешто тие дојдат
4.      :   : „      Па еве што пишелофранцускоточедо ВикторБерар вели Преводувањето на ислам не било дело

     .    18.      на владата туку на големите поседници Околу половината на целипокраинибиле обрезанисо
   ...        наредбата на албанските бегови Словените коиживеат покрајПреспанскотоЕзеро добиле наредба

 1740         .      околу годинаво тек на тридена да се потурчат Албанците биле најголемипосланицина полето
 “.      ,       .на исламизацијата Сите коине гоприфатиле исламот следел само ножоти пушката на Албанците

5.   .   III (1789- 1807)       Арнаутите биле Одметници СултанотСелим неможејќида гиистрпизлосторите на
,  1795         -   Арнаутите во годинадо солунскиотвалија испратил еденферман за Арнаутите за Османите

  .    : „  , ,   никогашнемало Албанци Тој во негонаведува Бунтовничките елементи Арнаутите на мојата
,        ,         земја поприроданадаренисо див и жестоккарактер уште во мајчината утроба се задоенисо лоши

,    , ,       ...   намери да прават ѕверскинапади убиства кражбии другибезаконијанадмирните луѓе Тие го
     - ..! , ,      уништуваат најубавиот дел одмојата земја Македонија О Боже исчисти ја земјата од гнасните

       ..!  ,      дела на разбојницитеоднивните безаконијаи насилби Презриги исечи гисо мечот на
..!“.     ,      19 ,     20 .побединците Ова што гонапишал султанот тоа важело не само во век тоа било и во век

6. Grizebach, Reise durch Rumelien und nach Brusse im Jahre 1839, Bd. II, Götingen, 1841, 305...пиши за 
Арнаутите е само див и полудив и агресивен народ,(само за) пакости, убиства и грабежи...претпочита
безвластие и беззаконие.(Па тие се само) диви луѓе, диви орди, полу диви разбојници и стралишта со
карактеристична дива црта...Ова се совпаѓа со она што го пиши Густав Вајганд (1924),Гегите во 
однос на Тоските се понеинтелегентни, диви и разбојници. Нивни водачи во се останале 
Тоските.Бидејќи во се биле најбитни водачите, на водачите им следат многу подолги и пожестоки 
казни за сите злостори.
7. Густав Вајганд (1895), Аромуни, Белград, 1995, на стр. 39, наведува: „Еден ден...во Струга, каде 
бевме следниот ден...Расположението на муслиманите спрема христијаните, а посебно спрема 
странците, е сосем другчие отколку во Македонија или на брегот. Овдешните муслимани најчесто се 
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Албанци. Меѓу нив има мошне малку Турци. Овие Албанци се сирови, осиони луѓе кои себе си 
дозволуваат секое злодело спрема христијаните да остане неказнето, додека турската власт од 
страв од слабост и страв, а и затоа што не сакаат да ги расипуваат односите со влијателните бегови, 
сите тие мирно посматраат...“. Ова се совопаѓа и што Г.Вајганд (1924) во „Македонија“ пиши, народот
повеќе ги сака Турците отколку Албанците кои сеат страв и ужас,потврдено од Султан Селим и други.
8. Remerand Gabriel, Ali de Tabelen, pacha de Janina 1744- 1822, Paris, 1928, на стр. 68 пиши, како Али-
паша Тепелин ги истрабувал православните Сулиоти со својот калуѓер Самуил. Па како ? Тој сите си 
ги убил. Како ? Едноставно- тој сите нив ги убил ! И тоа така што „едните живи ги одрал, другите живи
ги пекол, а најсреќните ги заклал. На жените им ги отворал стамаците вадејќи ги нивните плодови и 
сечејќи ги на парчина“. Ваквата несреќа ги задесила и Македонци кои како православни морале да го 
примат исламот, инаку им следела само смрт. Не смрт со куршум в чело, туку крвава смрт маченичка
албанска која до денес нашиот народ ја доживува. Само за потсетување на режењето на кожите на 
мавровските работници, на нив ставање крст итн.- смрт за Православните.
9. Стр. 79: Не само што тој ги истребувал православните, нашиот православен род, тој ги масакрирал
и Французите. Тој наредил на мртвите да им се отсечат главите со нив да се направи кула: 
„Утредента в зора е прикажан ужасен призор на Турко- Албанците на бојното поле, од главата 
исечени од труповите на француските војници, подигнале пирамида...Се раскажува дека црниот 
џелат кој ги сечел главите на тие несреќници исцрпен од уморот и задахот на крвта паднал на телата
на своите жртви и издахнал пред очите Алиеви.          Али наредилда им се поштедиживотот на осморица

    147-    ...      францускиофицерии на мина војниции подофицери овие несреќницибиле натеранисо
                 ,   тепање да гиодерат главите и да гизасолат и да гистават на своите плеќиво вреќите коиги

. натовариле Носејќи го тој ужасен трофеј се одведени во Јанина каде светината ги дочекала со 
камења како криминалци. Оттаму се упатиле во Цариград по најоштрата зима и низ планините на 
северна Грција: многу од нив не стигнале до крајот на патот, умирале од зимата, гладот и заморот. 
Кога некој од тие вистински маченици би давал знак на слабост еден од придружбата би го фрлил на 
земја, би му ја отсекол главата, која потоа би била фрлена во вреќата која ја носел некој од неговите 
другари“. Цитат стр. 61
10. Освен Али-паша Јанински, злосторници биле и многу други паши врз Македонците во Македонија.
Сите тие биле водачи на прогонување на се македонско, православно, зашто многу е пишувано.
11. Брејслфорд (1905), на стр. 149, вели: „...Тешко е да се добијат статистички податоци, а селаните 
не сакаат да прават обопштувања на оваа тема, но ќе ти кажат дека таа и таа албанска селска 
населба била створена пред околу осумдесеттина години, или пак, дека некое село порано си ја 
поседувало сопствената земја и било населено само од ...(Православни), пред околу педесеттина 
години се предало на некој си албански главешина. Оваа работа во западната половина на 
Македонија продолжува постојано, барем веќе два-три века, а процесот се уште не е завршен. 
Најзабабележително е на север, и во подрачјето кое некогаш било средиште на српскиот род...“.
12. Стр. 222: „...на 3-ти август, рускиот конзул во Битола, г. Ростовски...“ го убил еден Албанец. „...Ова
за период од четири месеци била втората жртва меѓу рускиот конзуларен персонал во Македонија 
(првиот случај било убиството на Г. Стребина во Митровица) и се разбира преку тоа не можело да се 
помине. Никој не помислувал да бара казнување на силеџиите кои биле одговорни за колежите во 
Смрдеш и Битола, но како што еднаш ми забележа еден Македонец ‘Европската крв е скапа’...“.
Очигледен заговор врз Православните,браќа на Русите, чие православие еднаш мора да се истреби. 
13. Затоа Рене Пинон кажува: „1906 година тетовската долина Полог имала една четвртина албанско
население и три четвртини бугарско (под султановата Бугарската егзархија во Цариград, Р .И.), само 
четири години подоцна пропорците се обратни“, објаснувајќи го: „Заблагодарувајќи на својата пушка 
Албанецот се дочепкал до земјата која му се допаѓала“.
Бидејќи Гегите не биле познати во 18 век, туку само во 19 век, што се среќаваат и кај Григор Прличев,
преѕверско би било да се обвинуваат Гегите како Азијати (Черкези, Татари...), затоашто тие меѓу Шар
Планина и Врање биле колонизирани само во 19 век. И следи Шкиптарите како војни лица во Преспа 
извршиле злосторнички чин,а тогаш во Преспа немало никакви Шкиптари.Како што преспанците биле
само македонски православни браќа, истото било и со македонските православни браќа во Полог
14. Густав Вајганд (1895), на стр. 41, за во Охрид вели: ...Еден кројач „на некој Албанец му сошил 
одело и кога овој се појавил кај кројачот, овој му рече дека може да му го предаде оделото само за 
готовина оти има доста издатоци и оти е сиромашен. Поради ова Албанецот го обзеде страшен бес, 
те извади пиштол и го опали спрема кројачот, и го спасило само тоа што пратилецот правовремено 
го фатил Албанецот за рака и го подигнал во вис. Кројачот побегна во својот стан. Два дена после 
овој случај била свадбата кај роднината на овој кројач, кој од страв не смеел да оди, ама тоа не му 
пречело на Албанецот таму да се упати со оружје в рака. Љубезно го повикале да им биде гостин на 
ручекот. Ладно одбил, се шетал во двориштето таму- ваму и на крајот седнал на прозорот откаде 
можел да ги посматра жените и девојките како играат. Одеднаш се проломи пукањето а Албанецот 
се оддалечи. Кројачевата ќерка и некои млади жени беа убиени, а некоја трета жена тешко ранета. И 
додека денес овој човек шета неказнет низ Охрид, никој не може да смогне снага да го пријави. 
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Турската власт, која за целиот случај подробно е информирана, исто така молчи како заливена.
Таквата состојба е во Охрид, Дебар исто така, а во подрачјето на Елбасан владее исто така 
несигурност и самоволие. Поради тоа се и случува толку полно христијани да ги напуштат овие 
краеви, посебно Аромуните, кои се селата кон Бугарија и Романија“. Па така имотите се албански.
15.Имотите на Албанците до 1913 год. биле само присвоени православни имоти и затоа тие биле без
доказ за сопственост. Па на арамијата не му е потребен доказ-Р .Македонија има имиња со арамиско.
16. Бранислав Светозаревиќ пиши: „По Првата светска војна Македонците во Тетово се понадевале 
дека со доаѓањето на српската власт на овие простори ќе се исправи дел од неправдата, но до тоа 
не дошло, поточно, тие не добиле ниту морална ниту материјална сатисфакција. Имено, српските 
власти по 1918 година со еден потег на перото ги озакониле сите поседи на Албанците во Полог кои 
насилно ги презеле од Македонците во турскиот период. Србите им издале тапии на Албанците. 
Според хрватскиот научник Рудолф Петровиќ ваквиот потег на српската власт во очите на 
‘домашните Словени’, како што тој ги нарекува Македонците, значело легализирање на состојбата 
што настанала со пљачкосување....“.
17. Злосторите на Албанците како фашисти и окупатори за време на Втората светска војна и потоа...
18. Во 2001 година Православните се убивани, масаркирани...и протерувани. Протераните дома не 
се вратени. И потоа Македонците од Албанците бегаат..., а во општините кои се албански се робува.
На ова би требало да се надоврзат други автори со други извори за мене непознати...

   „  1913       “ КАКО ШТОШКИПТАРИТЕ ВО БЕА СОСЕМА ЛИШЕНИ ОДСЕКАКВО НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО
     2017 - :     10%   ИСТОТО ОСТАНАЛО И ВО ОВАА ГОДИНА ДОКАЗ ТИЕ КОИ СЕ САМО СЕ ЗДРУЖУВААТ

 90%   (   ),           СО ГЕГИ АЗИЈАТИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ ШТО Е СРАМ И ГРЕВ ЗА ЕВРОПА И САД СО НАТО
     .     ,  100%  Шкиптарите останале носители на Велика Албанија Таа би била само исламска и гробарска

  ,    ,      ,   , на се православно потврдена и со векови и тоа од самото нивноисламизирање со единствена цел
          тие не само да си гизачуваат своите имотидурида  ,      се обогат што биломожносамо со масакрирање

           1913    .убивање и протерување на православните за чии имотитие се до годинанемале никаковдоказ
         ,      Па Шкиптарите за да гизачуваат и присвојат православните имоти тие во ОсмановотоЦарство биле

 .              само Турци Следи тие не сакале да имаат никаковшкиптарскијазикна когоби говорелшкиптарскиот
   ,     ( ) .   ,    народнепознат во историјата што било и писмо романско Ова било повод Шкиптаритеда немаат

  .      -  : „   1913 никаквонацоналночуство Ова гопотврдили ЛеонДоминијан тој запишал Албанците во
       “.       годинабеа сосема лишениодсекакво националночуство Ова било поводШкиптарите каконарод

        ,      ,    било дело само на Австрија со помошна Италија што било и со шкиптарскиот јазик чиипрвишколи
  1924       . ,     .само во годинагиподигнале само Австрија и Италија Значи шкиптарскотобило се само ново

              - За потврдадекаШкиптаритенемале и немаат никаквонационалночуство е доказ и нивниот јазик тој
          ( , ,   - ), не содржизборовина еден народтуку на четиринароди Грци Романци Словени и Татаро турци

   . .    100%  .   ,    што гопишел Г Мајер БидејќиШкиптарите биле одроденитн Словени со грчки романскиа и
 ,             .монголскизборови Шкиптарите во никојслучај не можат и не смеат да имаат националночуство

            10%   90%-  Како најдобардоказ е тоа што Албанците се претставени одШкиптарисамо и Геги Гегите
 ,    ,      -  се Азијати воглавноЧеркезии Татари колонизираниво последните векови одкавказко црноморски

    ,    .       просторисо кавказкобело капче монголскитрадициии обичаи Ова се потврдува со доказотшто тие
       ,         . Шкиптарисо оние Гегине стапувале во бракови не општеле и доденес меѓусебноне се разбираат

  (90%)       (10%)    . .  Мнозинството Геги со малцинскиотшкиптарскијазикна Шкиптари гиобединал само Ј Б
,      .             Тито и тоа само во СФР Југославија Неа ја распаднале Европа и САД со НАТО за да се овозможида

   ,       , 100%    се создаде Велика Албанија која би требало да биде само исламска злосторничка врз нашето
,     ( ,   ),    .православие на просторитена домородците Македонци Срби иЦрногорци ноне никакоЕладци

                 Видлив е срамот и злосторотна Европа и САД со својата НАТО најголеминепријателина Русија и
            ...нејзинитеправославнибраќа на Балканот со свој православен календари другидомороднинавики

Aco Mladenovski -  ,      ,    ,   Г динеИвановски само едномое мало скромнонадополнување дека позадинаведените ЕУ САД со
        .      , нивната НАТО машинерија стои Ватикан и неговиот језуитскистолб Ватикан е заколнатиотнепријател на православието

           ,        сегашниотПапа е језуити неслучајноима огромновлијание врз ЦариградскиотПатријарх ноне и врз Рускиот со крајна
 .              ,      цел унијатсво Затоа и не успеа црковниотсоборна Крит кадешто не дојдерускиотПатријархнозатоа па таму отиде

             ,      српскиоткојшто невешто глумеше дека ќе прати какоќе се одвиваат таму работите всушност седнат какои вообичаено
  .                  на две столици Како резиме би нагласил дека за жал сепакправославието е се уште разединетои тоа благодарениена

           ,          Ватикан којшто вештоманипулираи маневрира со дел одПравославните цркви а најмногупрекуЦП и добардел кај ГЦ
      .коишто се всушност неговите тројанскикоњи

      .   10%    90% СЕ ДОДЕКА СЕ СОЗДАВА НОВ АЛБАНСКИ ТН НАРОД МЕЃУ ШКИПТАРИ ЕВРОПЈАНИ И
  (   )  100% .     АЗИЈАТИ ГЕГИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ НА ТН СЛОВЕНСКИ ПРАВОСЛАВНИ ПРОСТОРИ НЕ

             МОЖЕ ВАТИКАН СО ЕВРОПА И САД СО НАТО ДАНЕ БИДАТ НИВНИ КРВОЛОЧНИ НЕПРИЈАТЕЛИ
      1071      ,   Ватикан во сојуз со исламот во годинадвојногонапаѓаат ИсточноторимскоЦарство одистоксо
    .            исламот и од западВатикан Така православнотоцарство не можело да се одбраниодсвојотдвоен

65

https://www.facebook.com/aco.mladenovski.56?fref=ufi


       .      ,   непријател исламот одистоки католицизмотод запад Ватикан со ова не се задоволил тој вторпат го
       ,    ,   напаѓаправославнотоцарство со својотцарскиградЦариград со познатите крстоноснивојни со кои

   ,        .     царствотомеѓусебногоподелува се однегооплачкува и негогоуништува СледиЦариградда биде
,    ...       . , унијатски чиј патријархгоодобрувал папата којне бил надлежен во православието Меѓувреме тоа

          ,    источноправославноцарство какоуништенона многупомал просторсе возобновува кое никаконе
               можело да биде онашто било за време на македонската династија со македонската ренесанса која

       ...     .се префрлила во Италија со мноштво украдениракописи позната само какоиталијанска ренесанса
      ,    ,   БидејќиЦариградбил потполнооплачкани уништен тој опстоил само унијатски само православен

.               непријател Ова било поводРусите одКиевска Русија Цариградкакоунијатскида гопроколнати како
    .       ,       .таков да не гобранат СледиЦариградда биде освоен одОсманите и тој бил турскии унијатскиград

     (  16  . ),   НаспротипропаднатотоправославноИсточноримскоЦарство од век тн Византија кое Ватикан го
,       -          уништил тој не успеал да гоуништиправославието тоа се преселило во Киевска Русија со свој наш

  ,         .православен двоглав орел останувајќиво чистина од секакво ватиканскоунијатскопапсковлијание
        ,      Ватикан се надевал декаПравославните ќе гопримат католицизмот какоуцена на верниците ако тие

        . ,      би сакале да бидат помогнативо борба на исламот Меѓутоа Ватиканизумилшто рекол последниот
    -      ,  ,    премиерна ЦариградЛука Нотарис порадода видам вес отколкумитра со значење порадоќе се

  .   ,         исламизирамотколкупокатоличам Ова било повод што католицизмотво Мала Азија и Балканот со
  100%       ,     ...своите крстоносни арамискии убиствени војнибил толку омразен што опстоилосе доденес

       ,       За доказ дека Ватиканбил крволочен за православието тој прекусултанот издејствувал да се укинат
   ( ,   )      . -сите православницркви Охридска Пеќкаи Трновска во коисе проповедало на тн црковно словенски
,         12        јазик којкакомакедонскијазиксо солунскиговорво век бил разбирлив низ цела Европа сосе наша

,    .        ( - Русија раскинувајќигоправославното тн словенскоткиво со традицииодстарата ера Коледе дабот
  , . - ...),     .      посветен на Зевс Св Трифун Дионис што опстоилосе доденес Само така останала само една

     -       Цариградскапатријаршија со македонскиот јазиккоине тој бил АлександријскиПтолемејов јазикод
300-  . . . .,     ,    ,      ...та г п н е којбил прв христијанскијазик познат за Апосатол Павле но не и јонскиотво Атина

         ,    БидејќиВатикан ја уништил апостолската и ЈустинијанПримаОхридската црква а не Цариградската
   ,       I     ,   која не била апостолска дело на насилен чин на Јустинијан таа да бидецарскацрква што редовно

     ,         .  Ватиканму гопрефрлал на Цариград е очигледендоказ за да се уништисе православно Ватикан на
   -             тоа и не завршил тој издејствувал султанот да создаде и Бугарска егзрхијасо центар во Цариградза

             . - меѓусебнода се изтребуваат православните какоГрцисо коинеи Бугарисо македонскитн црковно
     -      ,    словенски јазикна СолунчанецотКонстантинФилозоф тој бил жител на темата Солун а околу неа

  ( )   = = . = .  .имало Склавини Повеќебожци само со варварски пелазгиски тн Платонов тн словенски јазик
          (Österreich-      ). Ова не било се за Ватикан со Италија и Австрија ИсточноЦарство со власт на Балканот
              Тоа дозволилопоследните векови севернаШкиптаријаи меѓу Врање иШар Планина да колонизира

 (   )   ,   90% (  10%),     Азијати Черкезии Татари познатикакоГеги коисе Шкиптари подржанои одАнглија која
     ,          .ја добила Кримската војна против Русија борејќисе против Русија какорускинепријател се доденес

              САД била англиска потврденои деновиве со во САД кај новиотпретседател пристигнатата прва
   ( ),   /     ,       дама на Англија Британија која отсекогашбила е турскии грчкипријател но не и рускисо свои

  .  .     . .      балканскиправославни тн словенскибраќа Британскичовек бил и Ј Б Тито којдозволил во СФР
           , Југославија да им се наметне малцинскиотшкиптарскијазикврз мнозинствотоАзијати Геги

     .       , потврденои со повеќетобилошкиметоди Бидејќишкиптарскиот јазикимал и монголскизборови
        .       -Шкиптарите со Гегите можат во нештода се разберат Со тоа штошкиптарскиот јазикимал татаро

  ( . ),   .       -   турскизборови Г Мајер сите наши тн словенскиродовикакоТурците тешкогиучат Шкиптарите се
  .  ...со сите тн словенскигласови

,                 Ватикан Европа и САД со својата НАТО крваво ја распаднале СФР Југославија со војна меѓу еден те
     = , =   = ,  ист народсамо верскиподеленСрби Православни Хрвати Католиции Босанци Муслимани врз

  ,  .   2001    -  Србија извршиле инвазија врз Р Македонија во годинаагресија со расно фашистичкиРамковен
      20%,         ,  договорза Албанците коисе под чиј процентне важи за Русите во Прибалтичките земји ниту во

   50%    ,      ...   Франција со околу ФранцузииМарсеј арапскиШпанија со повеќе народии јазици иСАД повеќе
             - =расен казан со малцинствоАнгличанисо свој англискијазикво когопостоимонголскиоткинг Пекинг

 ( ) /  ( )...   ,      .пе град кингкениг владетел Па се потврдува постоиочигледензаговорврз нашето православие
 ,      ( )    ,   , Не случајно токму за БалканотИсточнотоЦарство Австрија со помошна Италија чеда на Ватикан

  ,         1924 ,   ја создале Шкиптарија отвориле првишколина монголскиотшкиптарскијазикво година за чиј
               јазикбила создадена романска азбука одвлашко семејство со наследницитешто никаконе гознааат

  ,          ,   новиотшкиптарскијазик со коисе обединале мнозинството Гегии со монголскиодлики се создава
  .    .    , .    , нов албанскитн народна православни тн словенскипросторина Србија Р Македонијаи Црна Гора

    .           , ноне и во Елада Токму таа Елада ја ослободила само православна Русија со венецијанска помош
      ,   ,     со прв еладскипретседател рускидипломат Каподистрија којбил убиен заменет со баварскипринц

       ,   .    Отонизбркансо британскипуч одбританската амбасада истоветно во Р Македонија со амбасадори
 ,   .     -  .   .на САД Британија и Германија Па историјата ни се повторува нас тн словенскиправославнибраќа

       .   10%    90%  Следи се додека се создава нов албанскитн народмеѓу ШкиптариЕвропјании Азијати Геги
(   )  100% .           Черкези и Татари на тн словенскиправославнипросторине може Ватикан со Европа и САД
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       -           со НАТО да не бидат нивникрволочнинепријател тие биле и ќе бидат такви зарадиАлбанците и за
         1868 -     .новиот еладскинародсамо со нов еладски јазикод година тој произлеголодмакедонскикоине

       100%  .  ИТНА ЗАБРАНА НА МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ОД ОДРОДЕНАТА ТН СЛОВЕНСКА
, .  ,    ,    ШКИПТАРИЈА ТН СЛОВЕНСКА МАКЕДОНИЈА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА СПАСУВАЈЌИ ГО ЈАЗИКОТ

   = = . = . = .НА БЕЛАТА РАСА ВАРВАРСКИ ПЕЛАЗГИСКИ ТН ХОМЕРОВ ТН ПЛАТОНОВ ТН СЛОВЕНСКИ
          ,   . На Балканот завладеал исламот на Османите коипопотеклобиле Комнени потврденоодавторите

      .       .   , Такви биле Јозеф фон Хамер и Ланге Битно е што одизворите наведува Ланге Споредеден извор
 II,   ,    .    ,  Мехмед освојувачот на Цариград водел потеклоодКомнените А споредвториотизвор Комнени

  ,    -  . =   . биле одМакедонија подоцнапреселени во Пафлагонија имало тн Византијци Христијании Турци
         ,   ,   Кон ова да се додаденајбитнотошто гонаведува Херодот споредмакедонскопредание Бригите се

         .   , = , .  преселиле во Мала Азија и ја создале Ерменија и Анадолија Следела и Фригија ф б Бригија Секој
             = = = = -онојкојгиследи турските серииќе видиистоветни традицииво Фригија и Бригија бриг брж брз брз

.     ,     -     .Брсјаци Дурикај нас се вели во македонскиот јазикимало турцизми во Турција тие се македонизми
   ,  =    ( )         Следида се разбери во Бригија Брсјакијаи Фригија Турција живеел еден те ист народсо ист јазик

  .       ,       , и исти традиции Ова беше поводда објавам свои книги ТурцитеиМакедонците се со исто потекло
                     и затоа тие се доденес си гизадржале мошне свои традицииодстара и новата ера дурии понивно

. ,       ,   -    исламизирање Меѓутоа Турцитене гопримиле исламот одАрапите туку одПерсија тој продрел во
.     ,    =  ,   =Персија Така тој стигнал во Селеукија споредмакедонскиоткрал Селеук селе ук споредисо Глаук

 ,  =  - .        ,    = ,гла ук доглауч гла уч и Бидејќикрстоносниците си гозаменале е со ј се дошлодоСелјук Селџук се
 .         ,   доСелџуци Порадитоа штоОсманите употребувале Татариплатениции Черкези дуриОсмановата

   ,    (13 )       војска имале Черкескиред султанотМехмедКар век во персискиот јазиксо персискописмо внел
-  ( ) ,      ( , ...).татаро турски монголски зборови со коигиповрзал Монголите Татарите Черкезите  

   ,     ,     НаспротислужбениотОсманов јазик порадимешањето на разнинаселенија јазикотна народотбил
.          (1924).     мешан За ваквиот прост турскинароден јазикпишиГустав Вајганд Бидејќинајбројнибиле со

  ,    = = .  ,   својот словенски јазик којбил домороденварварски пелазгиски тн Платонов јазик одмнозинскиот
.     .        :   тн словенски јазикбиле мнозинските зборови За ова да се потврдиеве билошкидокази Во антиката

    ,     .   ,   најубави и најбели биле Принцрноморците а женските биле какобожици Какошто било тоа и денес
.             ,  останало Следи крвната групаА на белата раса во Мала Азија е мнозинскизастапена а монголската

,                 .В какои мешаната АВ се најдува на Кавказјето и конЦентрална Азија каде имало мешање на раси
     ?     15 ,      Па што се Турцитеденес Истошто биле во век потврденосо француска минијатура за опсадата
 .            ,   на Цариград Во таа опсада на цртежот се претставени само Белци со повеќешилнибради ноне било

        ... ,         каквиМонголисо едношилестибрадикакона прч Значи војните биле само меѓу еден те ист народ
  : .  ( )   ( ).   :  само верскиподелен тн Византијци Христијани и Турци Муслимани Еве гидоказите Османов јазик

    ,      , бил на султанотМехмедКараман исламскиарапскии трговскимакедонскиотАлександријски јазикот
   300-  . . . .             .на Птоломејците од та г п н е Токмуи затоа се доденес Турцитерасноне се разликуваат однас

   -     .    ?   100% Исламот навлегол на Балканот тој стигнал и во Шкиптарија Што била Шкиптарија Не само
 . ,    .            наша тн словенска таа била и бригиска Ова се потврдува со доказот за најбитниотградво таа наша

- .    ,  -    ,   Шкиптарија Драч Драч не бил шкиптарски никакоалбански Албанија била на Кавказ туку само наш
. ,  = .     ? :     Бригос Значи само бригиски брсјачки Дали има следнидокази Да шкиптарскиот јазикгиима сите

=  ,      ,      бригиски брсјачкигласови најпосебносамо и само македонскотоѕ темниотвокал којостанал само
 .  ,             наш тн словенскиглас презимињата им завршуваат со брсјачкотодативноу и брсјачкотокрајнот за

  .      ...         трето лице еднина Со тоа што во шкиптарската граматика гинема дативнотоу и т трето лице наша
,    ,      .         еднина Шкиптаритеповеќе не знаат коисе ишто тие се Ако конова се додадати Вуковите гласови

    =  ... ,    (    16 ),  коигинемало во бригиски брсјачки Дебар а и Дубровник Дубровачки тестамент од век следи
 :     =   .      .само едно Шкиптарите се само одродениБриги Брсјации тн Словени со прајазикна белата раса
    ?      ,       Како со одродилеШкиптарите Бидејќитие масовно гопримиле исламот и биле само во служба на

,        ,      (1924). исламот нивниот јазикбил какопростиот турскинароден јазик за што пишел Густав Вајганд
       ,        (  ...),   Тој бил само нов и непознат во историјата којсе оформува во ова наше време Ами Буе тој бил

 ,    -           само мешан наведеноодГустав Мајер тој содржел зборовине на еденнародтуку на четиринароди
  : , ,   - .     .    со свои јазици Грци Романци Словении Татаро турци Следи јазикотбил и монголски Со овој јазик
  =    = = .  ,   .се одродиле Бригите Брсјаците од својот варварски пелазгиски тн Платонов јазик што е злостор

      (   )     Бидејќипоследните векови биле колонизираниАзијати Черкезии Татари во севернаШкиптаријаи
    ,     (90%),         меѓу Врања иШарПланина коиденес се Геги само Јосиф Броз Тито и тоа во СФР Југославија

            10%,   гиобединал мнозинството Геги со шкиптарскиот јазикна Шкиптарите коисе само само злостор
       .        .да почне да се создава нов албанскитн народнепознат во историјата со најновиотшкиптарскијазик

        100%  .  , Следиитна забрана на монголскиотшкиптарскијазикод одродената тн словенскаШкиптарија
.  ,    ,        = тн словенскаМакедонија Србија и Црна Гора спасувајќиго јазикотна нашата бела раса варварски

= . = . = . -        .пелазгиски тн Хомеров тн Платонов тн словенски јазикотна белата раса бил одпостледенодоба
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         ,   СО ЗАБРАНА НА МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК КАКО ОПШТ АЛБАНСКИ ЈАЗИК САМО ОД
1972 .,  ,         . Г ВО МАКЕДОНИЈА СРБИЈА И ЦРНА ГОРА ЌЕ ЗАПОЧНЕ РАЗЕДИНУВАЊЕ НА ТН АЛБАНЦИ

-   (2004),  ,  . 55, : „1.2.2.4  Ханс ЛотарШтефан Македонскијазол на стр пиши Албански јазик
‘                 Истражувањето на албанскиот јазике многутешкобидејќине може да се поврзе со ниту еденпостар

 .           ,   кулурен јазик Во овој конеткст често споменуваниотилирскијазикне нудисигурнаоснова со оглед
                . ...  на тоа што не е поширокопознат и во секој случај е културен јазикво потесна смисла Настанокот
              ,    на албанскиот јазикодилирскиотво никојслучај не може да биде докажансо сигурност и надвород

      ,         Албанија често се става подзнакпрашање така што ранотоприсуство на Албанците во југоисточна
,     ,      ’.Европа порадинедостигна сигурниизвори не може директнода се докаже

(     ,           )Како и Грците и Бугарите иАлбанците си ја склопуваат историјата споредсвоите желби и претстави
‘    ,       ,    ,    Има уште еден обид којдурии во Албанија се порекнува а тоа е Пелазгерите едносе уште

      ,     -    непознатоплеме одраната историјана Балканот да се претстави какопра предцина денешните
.   ,       ,  Албанци Споредоваа теорија Пелазгерите се всушност основачите на западната култура која
     ’. (    ,       , . .)подоцнаим ја пренеле на Грците Се говориза теорија а за Словените имало тези и теории Р И

‘            , Ваквите хипотезинемаа никаквопрактичнозначење за градењетона албанскиотстандарден јазик
              ,   со огледна тоа што овие стари јазицисе осведоченисамо во малубројнијазичниостатоци а оттаму
               не можат да понудати конкретнадопирнаточка за решавање на актуелните прблемина албанскиот

. ,              јазик Следствено во дискусијата за формата на стандарниот јазикне можеше да се повикана
   ,        ,   ниеденстар културен јазик туку само да се споредпоголембројразлични релативномлади

   .          варијантина народниотговор Разликите меѓу нив гирефлектираат многуте религиознии културни
  .        -   традициина Албанците Пример за ова е употребата на различните азбуки кај католиците

,   ,     .     латинската кај православната грчката а кајмуслиманите арапската азбука Покрајова постоеа и
,    ,      .    1908 .  обиди дел одоние независни да се решипрашањето на ортографијата Но дуриво год на

  ,    ,        конгресотво Монастир денешна Битола во Македонија беше одлучено тоа да биде писмотоврз
   ,     -  .      база на латинската азбука кое е и доден денес важечка Подоцнасе развија повеќе различни

   ,      ,     варијантина пишаниотговор коипотекнуваа оддвата големидијалекти гегскиотна север и
  .             тоскискиотна југ Се до крајотна Втората светска војна главно се употребуваше гегскиотслужбен

  ,          ’.јазикодЕлбасан а покрајнегои северозападногегскаи тосканска пишанаформа
‘            Во Албанија подкомунистичкотовладеење се поттикнуваше развојотна единствен национален јазик
        .     1972 .и се укина паралелната употреба на различниписмени јазици Со ортографскиотконгрес во год

        -     -    овој нов писмен јазикбеше прогласен за официјален во ишто е особеноважно и надвород
.                Албанија Со тоа Албанците на Косово се откажаа одКосоварскиот јазикда горазвијат во свој
         ,       сопствен јазики со тоа да се дистанцираат одАлбанија што во рамките на Титова Југославија

   ’ “. (       -   , . .)сигурноби било поздравено Шкиптаритеи Гегите гиповрзал само исламот тие се Турци Р И
  „           “.   Шкиптарскиот јазик не може да се поврзе со ниту еденпостар кулурен јазик Следишкиптарскиот

   ,    .          .  јазикбил нов јазик што гопотврдиле автори Токмуи затоа тој не можел да биде илирскијазик Па со
       ,     ,   ,   тоа штоИлирикбил северноодреката Дрим а на југбил Епир Илирибиле Црногорците а Епирци

     -         .  Шкиптарите од скиптарна когоима ло православен двоглав орел којгикрасимакедонскитецркви И
   :  = .     .    којбил шкиптарскисимбол ЃорѓиКастриот тн Скендербеги Али паша Јанински Првиотбил само наш

,    ,    100%  . ,   православен македонскии епирскикрал чија оставштина била само тн словенска ништотуѓо
,      (  [   ]   шкиптарскодосеганеоспореноодалбанските автори гегските черкезии татарски ишкиштарските

[ ]).      ,       балкански Вториотбил крволочен ѕвер за Православните а такви останале Албанците се до
.денес
 „                Зошто во дискусијата за формата на стандарниот јазикне можеше да се повикана ниеденстар

 ,        ,     културен јазик туку само да се споредпоголембројразлични релативномлади варијантина
 “ ?       ,        народниотговор Шкиптарскиот јазикбил нов во последните векови што гопишиАми Буе и други

.       -         автори Тој бил различен во односна гегскиот тој бил одпоследните векови со колонизирањетона
  (   )         .  Гегите Азијатите Черкези и Татари во севернаШкиптаријаи меѓу Врање иШарПланина Шкиптари

 10%,   90%.   ,    . : ,   .се а Геги Само споредазбуката имало триалбанскитн народи латински грчкии арапски
   „   “...„   “...„   “.  Се говориза двата големидијалекти гегскиотслужбен јазик различниписмени јазици Следи

                 гегскиоти тоскискиотне се два говоритуку само потполноразлични јазицина Гегите и Тоските со
  ...  ,      ,    различнораснопотекло Не случајно Гегите со Тоскитемеѓусебноне општеле не стапувале во

       .         браковии доденес меѓусебноне се разбираат Најблиска врска била меѓу Гегите и Тоските само
    ,  .   -   .  монолските зборовиво шкиптарскиот јазик зашто Г Мајер пишитатаро турскизборовиитн Бидејќи

     ( )  ,     основата на гегскиоти шкиптарскиот тосканскиот била монголска Албанците грешат во нашите
,        .родови какошто е случај и кај Турците итн

   ?   .      1972    : „   Што биле Албанците Само нов тн народи тоа само од годинасо свој јазик Со ортографскиот
  1972 .        “. ,  1972  конгрес во год овој нов писмен јазикбеше прогласен за официјален Значи до годинабез

   ,           - .билошто заедничкоалбанско коебило дело само на католикоти масонот само на Британија ЈБ Тито
           ,    Со забрана на монголскиотшкиптарскијазиккакоопшталбански јазикво Македонија Србија и Црна

     .    .        1972 .Гора ќе започне разединувањето на тн Албанцикаконајнов тн народи тоа само и само од год
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      : htt: // 1.2.2.4/Одденес на овој напис е внесено

   90%   (   )  10%    БИДЕЈЌИ ВРЗ АЛБАНЦИТЕ ГЕГИ АЗИЈАТИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ЧЕДА НА
   - ...     19  20    КРВОЛОЧНИОТ ЅВЕР АЛИ ПАША ЈАНИНСКИ ИЗВРШИЛЕ ГЕНОЦИД СРБИТЕ ВО И ВЕК А И
  1912  1956 , ,      МАКЕДОНЦИТЕ ОД ДО ГОДИНА ВАТИКАН ЕВРОПА И САД ОСТАНАЛЕ САМО ЅВЕРСКИ

    ,   ,   ,     Сведоцисме што учат Албанците подржаноодВатикан Европа и САД врз нив извршиле геноцид
    19  20 ,     1912- 1956 ,     Србите за време на и век какоиМакедонцитеод година внесено и во албанската

,         19 -       1924 .платформа покрајалбанскиот јазиккојникогашне постоел пред век на негосе учи само од г
                 Какошто Албанците се лажговциза албанскиот јазика таков никогашне постоел не само во старата

  ,   18 ,    ...,       и новата ера никаково век потврденоодАми Буе какои Албанците биле само неписменнарод
( - 1830...),      ,   ,   , Фалмерајер тие се лажговции за геноцидот подржаноодВатикан Европа и САД историски

    III (1789- 1807),    1795    ,потврденоодсултанот Селим со испратенферман годинадо солунскиотвалија
           =   . какои сите другиавторикоиза крволочните ѕверовиАлбанцикакоМуслимани Турцигонаведуваат
             -    Ова може да се виде и одмојотнапис Геноцидотна Албанците врз Македонците Македонцитеда ги

 ,  18 ,   - . (24.01.2017) ,   18     тужат Албанците во точки испратенна ФБ стр Секако тој број е многунизокда ги
    -   .      собере сите ѕверства на дворасно двоконтинтален албанскитн народобединат со шкиптарскијазик

 1972 ,             . .    од година и тоа само во СФРЈ дело на католикоти масонотна Британија Ј Б Тито со посмртна
     .   1972   ,    операцијаодбританската масонерија во Љубљана Пишам само годинаво СФРЈ затоашто во

  1997          ,  Шкиптарија во годинамеѓусебносе бореа јужнитеШкиптарипротив дивите северниГеги за неа
  ,   ( )   ( )      да ја поделат а Азијатите Гегите и Европјаните Шкиптарите заговараат Велика Албанија и тоа вон

,   (   )     18 -   100% .Шкиптарија иакоАлбанци ГегииШкиптари немало вонШкиптарија во век тие се странци
    ,     -    ?  Па којможе да потврди дека вонШкиптаријанемало Албанци Албанија на Кавказ Шкиптарската

               академија која наведува поредкогаво денешна Јужна Србија биле населуваниШкиптариодстрана
  . ,      . ,      1780 .,на шкиптарските аги Пак што се однесува за во Р Македонија во неа немалоШкиптаридо год

    „   . -   1780 “,    . наведено во мојата книга Албанците во Р Македонија само од година и тоа споредродовите
 ,    (   )      18  НаспротиШкиптарите Гегите какоАзијати Черкези и Татари биле колонизиранина крајотна и во

19          .    100% .век во севернаШкиптаријаи меѓу Врање иШарПланина СледиАлбанците биле колонисти
  ,          Се поставува прашање какобиломожнодомороднотонаселение вонШкиптаријада извршигеноцид
         , ,  врз колонистикоидомороднитепросторина домородцитеим гизагадиле изгнасиле се православно

, ...,         - ,  колелеле уништувале процес којсе доденес не завршил одАлбанците Арнаутите завршувајќисо
      III (1789- 1807):    : „  онашто напишал нивниот султан Селим Тој во ферманотнаведува Бунтовничките

, ,   ,        ,   елементи Арнаутите на мојата земја поприроданадаренисо див и жестоккарактер уште во
      ,    , ,    мајчината утроба се задоенисо лошинамери да прават ѕверскинапади убиства кражбии други
   ...        - ..! , безаконијанадмирните луѓе Тие гоуништуваат најубавиот дел одмојата земја Македонија О

,             ..! Боже исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојницитеоднивните безаконијаи насилби Презри
,      ..!“.           .ги исечи гисо мечот на побединците Па спас за домородцитеима само какошто стоиодсултанот

   :    -   .     Еве доказ за лажење Албанците имале две лиги Лешка и Призренска Првата била православна на
     = . ,       македонскиоти епирскиоткрал ЃорѓиКастриот тн Скендербег а втората била исламска да се зачува

 ,    (     )   -ОсмановотоЦарство со своите акинџии леснимонголскикоњскилетечкиодреди само против едно
    ,    1913     ...православните државиСрбија и Бугарија а Македонијадо годинабила подОсмановоЦарство

     ?     .зошто последниотпапа бил избркан истите ѕверови ја мачат р македонија
Džordž Soroš, Barak Obama i Hilari Klinton su orkestrirali pu  u Vatikanu kako bi zbacili konzervativnog č
papu Benedikta i zamenili ga radikalnim levi arem papom Franjom, kaže grupa katoli kih lidera navode i č č ć
dokaze iz razli itih izvora, uklju uju i i WikiLeaks e-mejlove.č č ć
Papa Benedikt XVI je vladao kao papa Katoli ke crkve od 2005. do 2013. godie, pre neo ekivane ostavke u č č
neobi nim okolnostima. Postao je prvi papa koji se povukao još od pape Gregorija XII 1415. godine. č
Benedikt se smatra prvim koji je to uradio na svoju inicijativu još od pape Celestina V 1294. godine.
Me utim, grupa katoli kih vo a je navela novi dokaz koji je otkriven u e-mejlovima koje je objavio WikiLeaks,đ č đ
gde se tvrdi da konzervativni papa Benedikt nije zapravo dao ostavku na svoju inicijativu, ve  je izguran iz ć
Vatikana pu em koji je grupa istraživa a nazvala “Katoli ko prole e.“č č č ć
Soroš, Obama i Klintonova su koristili ameri ku diplomatsku mašineriju, politi ku snagu i finansijsku mo  da č č ć
prisile, podmite i ucene na “promenu režima“ u Rimokatoli koj crkvi, kako bi konzervativnog Bendikta č
zamenili trenutnim papom Franjom– koji je od tada postao glasnogovornik me unarodne levice, što je đ
zapanjilo katolike širom sveta.
Sada je grupa katoli kih vo a poslala pismo predsedniku Trampu pozivaju i ga da pokrene zvani nu istraguč đ ć č
o aktivnostima Džordža Soroša, Baraka Obame i Hilari Klinton (i drugih) koji su, kako tvrde, bili umešani u 
orkestriranje Katoli kog prole a, koje je dovelo do njihovog cilja- “promene režima“ u Vatikanu.č ć
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Katoli ki lideri navode osam konkretnih pitanja na koje traže odgovore, u vezi sa sumnjivim doga ajima koji č đ
su doveli do ostavke pape Benedikta, prve papske abdikacije u 700 godina.
“Konkretno, imamo razloga da verujemo da je da je “promena režima“ u Vatikanu projektovana od strane 
Obamine administracije“, kažu podnosioci, u svom pismu predsedniku Trampu, od 20. januara.
“Bili smo uznemireni otkri em“, navodi se u njihovom pismu, “da su, tokom tre e godine prvog mandata ć ć
Obamine administracije, vaša prethodna protivnica, državna sekretarka Hilari Klinton, i drugi državni 
zvani nici sa kojima je povezana, predložili katoli ku “revoluciju“ u kojoj bi se ostvarila kona na propast č č č
onoga što je ostalo od Katoli ke crkve u Americi.“č
U pismu se nalaze linkovi ka dokumentima i vestima koje isti u njihove tvrdnje. Prvo usmerava pažnju na č
zloglasne Soroš-Klinton-Podesta e-mejlove koje je prošle godine otkrio WikiLeaks, u kojima Podesta i drugi 
progresivci razmatraju o promeni režima da uklone ono što su oni opisali kao “srednjevekovnu diktaturu“ u 
Katoli koj crkvi.č
Što se ti e Podestinih e-mejlova, The New American je prošlog oktobra izvestio:č
“Podesta, dugogodišnji savetnik/poverenik Klintonove i izabrani top aktivista za levi arskog finansijera č
Džordža Soroša, otkrio je u e-mejlovima iz 2011. godine da su on i drugi aktivisti radili na sprovo enju đ
revolucije “Katoli ko prole e“ unutar Katoli ke crkve, o igledno se pozivaju i da katastrofalne udare č ć č č ć
“Arapskog prole a“ koji su organizovani iste godine od strane Obama-Klinton-Soroš tima koji je ć
destabilizovao Bliski istok i doveo radikalne islamisti ke režime i teroristi ke grupe na vlas tu regionu.č č
Podstin e-mejl je odgovor još jednom radikalu koga finansira Soroš– Sendi Njuman. Njuman je pisao 
Podesti traže i savet o najboljem na inu da se “posadi seme revolucije“ u Katoli koj crkvi, koju je on opisao ć č č
kao “srednjevekovnu diktaturu.“
U svom pismu predsedniku Trampu, grupa katoli kih lidera je napisala: “Oko godinu dana posle ove e-mejl č
diskusije, koja nikada nije bila namenjena da postane javna, saznajemo da je papa Benedikt XVI abdicirao 
pod veoma neobi nim okolnostima i da je zamenjen papom ija je o igledna misija da obezbedi duhovnu č č č
komponentu radikalnim ideološkim planovima me unarodne levice. Pontifikat pape Franje se naknadno đ
dovodi u pitanje po pitanju njegove legitimnosti u mnogim prilikama.“
“Ostajemo zbunjeni ponašanjem ovog ideološki optuženog pape, ija je misija, izgleda, jedan od naprednih č
sekularnih planova levice, pre nego da vodi Katoli ku crkvu u njenog svetoj misiji“, kažu oni, izražavaju i č ć
misli miliona katolika širom sveta koji su zapanjeni levi arskom ideologijom pape Franje. “To jednostavno č
nije odgovaraju a uloga pape da bude umešan u politiku do to mere da se smatra vo om me unarodne ć đ đ
levice.“
Oni nastavljaju:
“Uz sve ovo, i žele i najbolje za našu zemlju, kao i za katolike širom sveta, verujemo da je odgovornost ć
lojalnih i obaveštenih ameri kih katolika da vam preda peticiju da odobrite istragu o slede im pitanjima:č ć
– Sa kojim ciljem je Agencija za nacionalnu bezbednost nadgledala konklavu koja je izbrala papu Franju?
– Koje druge tajne operacije su izvedene od strane operativaca ameri ke vlade koje se odnose na ostavku č
pape Benedikta ili konklavu koja je izabrala papu Franja?
– Da li su operativci ameri ke vlade imali kontakte sa “Cardinal Danneels Mafia“?č
– Me unarodne monetarne transakcije sa Vatikanom su suspendovane tokom nekoliko poslednjih dana pre đ
ostavke pape Benedikta. Da li je naka agencija ameri ke vlade bila umešana u to?č
– Zašto su me unarodne nov ane transakcije nastavljene 12. februara 2013. godine, dan nakon što je đ č
Benedikt XVI najavio svoju ostavku? Da ll je to ista slu ajnost?č č
– Koje akcije, ako ih ima, su u stvari preduzeli Džon Podesta, Hilari Klinton i drugi koji su povezani sa 
Obainom administracijom, koji su bili uklju eni u raspravu o predlogu izazivanja “Katoli kog prole a“?č č ć
– Koja je bila svrha i priroda tajnog sastanka izme u potpredsednika Džozefa Bajdena i pape Benedikta XVIđ
u Vatikanu oko ili 3. juna 2011. godine?
– Koje su uloge igrali Džordž Soroš i drugi me unarodni finansijeri koji trenutno možda borave na teritoriji đ
SAD?“
Istraga koju grupa katoli kih lidera traži od predsednika Trampa bi trebalo da bude od ve eg interesa, ne č ć
samo za katolike.
Sposobnost Džordža Soroša da pridobije vode e politi ke li nosti da mu pomognu u njegovim radikalnim ć č č
planovima za nacionalne države je dobro poznata, ali njegova sposobnost da natera na “promenu režima“ u 
Katoli koj crkvi, ustanovi za koju se prethodno mislilo da je neprobojna spolja, ozbiljno dovodi u pitanje č
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njegov potencijal za globalni haos. Istraga i kazna, bi trebalo da po ne odmah.č
Webtribune.rs- овој напис го видов денес (04.02.2017). (   2311 ).Денес имам пријатели

         , .  ХАЗЕРСКИТЕ ЕВРЕИ СО СВОЈОТ ЈАЗИК ЈИДИШ ВО ОСНОВА СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК ТН СЛОВЕСКИ
   ,        ИЗРОДИ СО МОНГОЛСКИ УДЕЛ СЕ ТВОРЦИ НА АЛБАНСКАТА ПЛАТФОРМА ДОНЕСЕНА ОДЦИА

=        ,  Еднобожеството еврејството започнало само со предавање на еднобожнатаеврејската историја што
   444 . . . .,           ,  започнало само од г п н е и тоа во Ерусалим со историја за да се создадат Евреи напишана пред

 444-  . . . .,     ,      .таа та г п н е цела присвоена месопотамска и египетска без ништобилошто посебноеврејско
              Па следиеврејството започнало само во Палестина која била сириска со службен сирискиарамејски

.      ,        , јазик Бидејќиарамејскиот јазикбил само сириски а Евреите таквиот јазикгоприсвојуваат какосвој
 ,            .се потврдува никогашнемало било каков еврејскинародсо сите личностинепознативо историјата  

 ,       .     Авторите пишат народниотеврејски јазикбил какона Феникијците Феникијцитеимале и обожувале
 .  ,    .      само тн Олипискибогови одмакедонската планинаОлимп БидејќиВенеја потекнува одМакедонија

  ,    = - ,        за нашиВенети а Феникијцитебиле Фени Вени Венети се одгонетна јазикотна Феникјците којбил
 = . ,      ( ).     само венетски тн словенски значи пелазгискикакона Македонците Јустин Нивнинајбитенбогбил

-   =     .     - Посејдон тој бил патодавател пат давател на наш јазик Посејдонбил претставен какопастув коњот
      .  ,        во Феникија се до Египет бил балкански Не случајно погребалната кола на фараоните во Египет не

        ,   ...,   била влечена одегипетските говеда со роговиусмеренинапред пречејќиприпасење туку однаше
  , ...,         -   .говедораса буша Буш кое било симбол на Викинзите и во Европа домашно европскотобило диво

   = .      ,   .   Еврејство со својот венетски тн словенски јазиксе пробилокај Хазарите коибиле Монголи Следии
      .    -   , ХазерскоЦарство да било поразеноодРусите Хазериштата воглавнобиле Руси Русија била Анта а

  .    . .        ( ...).тек потоа Венетија Тие биле двојнотн Словени Нивниот јазикбил ист со на Склавините Прокопиј
 ,          ,    . Ова говори Склавините во Македонија говореле ист јазиксо Антите и Венетите којбил и хазерски
  :     ,    .     Еве годоказот Хазарите какоЕвреи говореле јидиш којбил воглавно словенски Јидиш јазикбил со

 ...    .     .  .словенска синтакса и мнозинство словенскизборови Па Евреите биле двојнитн словенскиизроди
   .          ,   Водачите на овие тн словенскиизродишта без ништочовечкорешиле да уништат се македонско а и

,      .              јазикот којбил на Хазарите само тн словенскиизродисо човечкилик којсакаат да гоуништат а и од
     ,      100% .   негода гонаправат хазарскимонструм што биломожносоШкиптарите тн словенскиизродисо
 .  ...  .  ,        ... сите тн словенскигласови мноштво тн словенскизборови и тоа прекуЦИА на Хазарите Ротшилд

         ,      и Роквелер феникијскиЕвреин на одЕвреите пребегнативо Шпанија коиво Битола говореле само
,    .      ...    шпански без ништопосебноеврејско Тие Рама во Шкиптарија горамиле со неговата женичка водач

            .  на ЦИА еврејскиоткапитал да се спроведе во потполностАлбанската платформа во Р Македонијада
             биде службен јазикшкиптарскиоткојсодржимноштвомонголскизбора со потеклоодхазарскиКавказ

           Ваквата ЦИА еврејската албанска платформа ја подржува американскиотамбасадоргледајќигисите
     .           ЦИА злосториво само македонска Р Македонијаподржанодкојдругако не и одБританија потврдена
     ,          .рускии православен непријател со Германија поврзаниза се и со циганскаЕлада со индискабузука

      .    .КРАЈНОТО СЛОВО С НЕ БИЛО САМО ТН ГРЧКО ТУКУ И ТН СЛОВЕНСКО
,  I-110, : „              Херодот под пиши Тоа и гореколи веднашиспратил гласникдоеден одпастирите на Астијаг

        ,    .    и когознаел дека има најпогоднипасишта во горите најбогатисо диви ѕверови Тој се викал
             .  ,   , Митридати живеел со својата жена која била исто така робинкакакои тој Таа жена со којаживеел

     ,    ,      ‘ ’...“.се викала на хеленски јазикКино а на медскиСпако заштоМедијците за куче викаат спако
= -    Кино куно поимите се правеле со - - : - - : = = .в н т куво куно куто куто куте куче

=  : = , , ,    ( )   ,   ...Спако с пако к с пасо пас којгипаси чува овците да пасат и одволци
„139.       ,     ,      Има и една другапојава присутна таму којаПерсијцитене ја забележуваат нонам нипаѓа в

. ,           ,  очи Имињата коиинакуим соодветствуваат на телото и на степенотна благородието сите
   ,     ‘ ’,   ‘ ’. , ,   завршуваат на иста буква којаДоријците ја викаат сан а Јонците сигма Ако значи човек обрне

           ,      внимание на тоа ќе најде дека имињата на Персијцитеим завршуваат исто а не некоивака други
“.онака

„148.  ...      ,   ,  Сејонскотосветилиште Излегува дека празницитена сите Хелени не само јонските сите
 ,   ,     .    “.завршуваат слично на иста буква каколичните имиња кајПерсијците Тие се јонските градови

   ,   „         “. Имињата завршувале со с ако тие им соодветствуваат на телото и на степенотна благородието
   „ “.       ,     10...  Се говориза благородието Ваквата состојба била во старата ера василеус а и новата ера век

: = ,  +  = .василеус у в Василевс ки Василевски
    ( ...),     ( ...),   БидејќиХелените говореле пелазгиски Херодот а Македонцитебиле Пелазги Јустин којбил

.   .  ( - 1815, - 1907...),  ,   тн Хомеров само тн словенски Пасоф Чулкас се потврдува античкитеМакедонци
    .  .   ( . - )     биле етничкиМакедонцисо тн Платонов јазик Следи коине тн старо грчки бил создаденсамо во

-    . (   -     06.02.2017)Египет коине гозаменил староегипетскиот Написов на ФБ страниците гообјавив на

Kando Kandov          („ “)   (= ). , ,  Поздрави за добриотизборна цитатиодпрвата книга Клео на Херодот Веродот Но сепак треба да
 . : „  ( )   ‘ ’,   ‘ ’“.   ( ) бидеме претпазливи Пример Доријците буквата ја викаат сан а Јонците сигма Со инвалидното сакатото
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„ “      .     ,       „ “   , хеленско писмои изговорсе губат трагите Не се работи за гласот којденес гопредаваме со буквата С туку за гласот
    ,     „ “.    ,      који тогаши денес се предава со буквата Ш Во таканаречените семитскиписма на примерво древнотоарамејско

,     „ “,  „ / “.      ,    писмо таа буква не е сан туку шан шин Видоизменета останала доденес во арапското персискотои еврејското
.        „ “,          „ “  „ “ писмо Доброе што Веродот ја посочува јонската сигма затоа што тогаш се уште Јонците не ја внеле кси и сигмата

    „ “   „ “. , ,      ,     се употребувала и за С и за Ш Но подоцна какошто прецизновели Тезео Амброзио Грците ја зеле последната буква
( )  „  “.              Ш од македонскиоталфабет Тоа говориза надмоќта на македонската култура во споредба со културата на морските

    - .пиратии друмскитеразбојници Хелените

Nikolov Goran      , ,         .   С какодел одсуфиксите ИС ЕС ОС се добиениодденешниотмакедонскизборИСТ Денес ние
,           ,     .       користиме не знам одкаде Т на крајотна овој зборТ во антикатаМакедонцитене користеле Исто така не користеле Т и

      .      ,            во членувањето ОТ и било само О Инаку кај суфиксите ЕС и ОС првите букви Е и О се последнибукви одосноват на
.    =  +  = .      ,   , .    зборот На примерПРАВЕН Праве он ПравЕОн Една додругасамогласкине стојат па така втората т е О ја

.снемува

Kando Kandov           (   ). Во текстови одсредновековието се среќава и членување со ОС постпозитивенопределителен член
   : , , .         ( ): , ,  Примериза машкирод ЧЛОВЕКОС ХЛМОС КОНОС И да не заборавиме дека има показна заменка деиксис С СИЈ

. :   (=  ) .СИЈА Пример Сија книжица оваа книшка итн     (     )  Тој граматичкиформант какопоказна заменка или член во
     : / / , / / ...   рудементиранаформа гоимаме во примерите ДЕНЕС ДАНАС ДНЕС НОЌЕСКА НОЌАС НОШТЕС соодветново

,    .македонски српскии бугарскијазик

Risto Ivanovski =      .Бригите Брсјаците првотохне гоизговоруваат

Risto Jauleski                 Значи различнинародизвучно различно гичитаат едниисти симболии букви одпредантичкивремиња па
   = = =    JUAN =                  доденес како Ј Џ Ж Х на пр Жан сл на ЏонилиХуан илиЖоао и ониешто имаат знаење и разбирање на оваа

          -     -     тематика би било доброда направат видео записиподиме Звучноста на античките јазици верувам дека ќе биде
    .интереснопа можебии профитабилно

-        -   СТАРО ЕГИПЕТСКИОТ БИЛ ДВОРАСЕН ЈАЗИК НА БЕЛЦИ И ЦРНЦИ НЕГОВИОТ НАСЛЕДНИК
 ( . - )       .  КОИНЕ ТН СТАРО ГРЧКИ КАКО ДВОРАСЕН ЈАЗИК ОСТАНАЛ НЕРАЗБИРЛИВ ЗА ТН СЛОВЕНИ СО

    ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК НА БЕЛАТА РАСА
        -    .Во Египет се до со Месопотамијаживееле две раси белата и црната раса

 ,          ,     Авторите пишат Сумерите биле бели луѓе со закосениочи какои Египќаните а Акадците биле црни
.      „  “...луѓе За Акадците се наведува и црноглави странци

,  II-104, : „     .       Херодот под пиши Излегува дека Колхите се Египќани Тоа гозборувам доаѓајќидо таков
,      .    ,      ,  заклучок уште предда чујам оддруги Бидејќисакам да разберам гипрашав и едните и другите и

              се покажа дека повеќе Колхгите се враќаат во спомените на ЕгипќанитеотколкуЕгипќаните на
.           .  Колхите Египќаните рекоа дека тие Колхите гисметаат потомциодСесостридовите војници Јас

             .         самиот заклучив и по тоа што тие се со темна кожа и кадрава коса Па и со тоа не се доаѓадо којзнае
;    .          ,   што и другиима такви Поголемдоказ е тоа што единствениодсите народиКолхите Египќанитеи

      .   ,   Ајтопцитеотсекогашси гиобрежувале срамните делови Фојничаните и Сиријците оние од
,        ,     Палајстина самите признаваат дека тоа гонаучиле одЕгипќаните додекаСиријцитештоживеат

     ,   ,    ,     околу реката Термодонти реката Партениј а иМакроните што се нивнисоседи велат дека не многу
      .         ,  одамна гопримиле тој обичај одКолхите Од сите луѓе на светот единствено тие се обрежуваат па

            .     , излегува дека тие всушност гоправат истото тоа што гоправат и Египќаните А одовие два народи
  ,    ,    .   ,     Египќанитеи Ајтиопите којод когонаучил не можамда кажам Во секојслучај тоа е еден стар

.             ,     обичај А дека тоа другитенародигоучеле когадоаѓале во допирсо Египќаните за тоа имам голем
. ,   ,    ,          доказ Имено сите овие Фојничани коитргуваат со Хелада веќе не гоправат тоа што гопримиле од

.             “.Египќаните Тие не гиобрежуваат срамните делови на децата што им се родиле подоцна
   „      “   -     Колхите биле Црнци со темна кожа и кадрава коса коисе обрежувале доденес се обрежуваат

 ,      .девојкицрнки зашто има движење обрежувањето да прекини
„105.       ,      .     И другода кажам сега за Колхите во што се сличнисо Египќаните Единствено тие ленот го

   , ,    ,        обработуваат какоЕгипќанитеи воопшто во начинотна живеењето а и јазикотсе сличниеднина
.       ,         други А колхишкиотлен Хелените говикаат сардонски а онојшто доаѓа одЕгипет се вика

“.египетски
 „    ‘      ’   “,    Бидејќи Колхите биле Црнци со темна кожа и кадрава коса коисе обрежувале нивниот јазиким

   .    „ ,      “, „     припаѓал на црната раса Со тоа што Колхите во што се слични со Египќаните а и јазикотсе
   “,         .   сличниеднина други јазикотна Египќаните имал врска и со црната раса Следи староегипетски

       .       .јазикбил деворасен јазикна Белци иЦрнци Исто било и со сирискиотарамејски јазик  
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       ,     =Со реформата на староегипетскиотза време на Птоломеите однегобиле отфрленицрнечките  
 ,          . = .   семитските зборови и се дошлодокоптскијазиккојбил само тн словенски пелазгиски Истото го

       ( ) -     направил однаследникотна староегипетскиоткоинеКонстантин Кирил Филозоф тој од коине ги
                остранил семитските зборовина Црнцитеи се дошлодо старословенски јазиккојбил само јазикотна

 .белата раса
 ,              . Авторите мислеле коинебил само хеленски јазики затоа Хелените коинеби морале да гоговорат

         ,        Бидејќикоиненикогашна никојне му бил народен јазик во Елада се говорел на нашиот словенски
,   ...  (1830)...  (1904)...   ,   јазик потврденоод Фалмерајер Силвестер Па авторитемислеле Хелените биле

.         ( ),    словенизирани Со тоа што Еладците имале и словенскиакцент Фалмераер дуритемниот вокал
( . , 1941 ),     . ,         М Фасмер којбил само наш тн словенски никогашнемало било каков другпосебен народсо

   .             различен јазикодМакедонците Ова се потврдува и со доказотшто ниеденантичкиавтор не навел
-    ,  I     ,     преведувач кај Херодот се чита Александар говорел во Елада без преведувач којне постоел кај

 .    ,         .ниеденавтор Збрките гисоздала Германците со првите две фалсификат книгикај КуртијРуф итн  
    ?      .    Кој бил еладскиот јазик Само реформиранмакедонскиАлександријскиПтоломејов коине Па тој со

      .  - .     Апостол Павле бил христијанскиа и тн византискијазик коине Реформираниоткоинебил дело само
 - .      1868 .  ,  1868  на Кораис катаревуса Тој бил службен само од година Следи заклучок до годинанемало

     .    ?  - .  ,   еладскинародсо свој посебен јазик Што се Еладците Само едно тн словенскиизроди коија гнасат
.                 тн словенска раса какоединствениво светот чии чеда говорати творат на прајазикотна белата раса

= = . ...= .  .      ,варварски пелазгиски тн Хомеров тн словенски јазик Бидејќиво Македонијаима мноштво говори
     =            ( ,мојотмајчини татков јазикбригискиот брсјачкигоима дативнотоу кое денес гоима во Индија Ману
, ...),   ...    +  +  +  = -    .Меру Зебу Кина Бату кан и Јапонија аину в л к влакину влакнести високиБелци итн

Pater Yios Akis Αρματωλός (Επικό ποίημα Σταυρίδη,    1860)ГригорСтаврев Пърличев
Παρά τον νέκυν [4] τού Κοσμά βαρυπενθής ο ίππος

εφρύαττεν αιμοσταγής·

και κλίνων προς τον ήρωα την χαίτην, βαρυλύπως,

τα νώτα έκρουε της γης.

Με βήμα τρέμον εξορμά η μήτηρ κ’ αμφιβάλλει·

αλλ’ εις τον πάνδημον κλαυθμόν

εμάντευσε την συμφοράν, και τ’ όναρ ανεκάλει...

Βαρύν αφήκε βρυχηθμόν

ως πρωτοτόκος λέαινα, ο σκύμνος ἦς ηρπάγη

υπό θρασέων θηρευτών...» [5]

Pater Yios Akis        1860 ,         1868 Григоријпишува песниво грчкиот јазикво година а тврдишдека грчкиот јазикбил создаден во
    Korai;годинаодстрана на

Risto Ivanovski     -     .ГригорПрличев пишел на коине тој не гопознавал катаревуса

Pater Yios Akis  ,      .а сепак песната е напишана на архаичен катаревуса

Risto Ivanovski           ,   .  (1865)   За време на кралотОтон службен јазикбил коинеи германски а делимнофранцуски Хан пишиза
   .      .коинекаковизантискијазик Ова гопишат и другиавтори

Pater Yios Akis        Григоријлекциипишување во грчкоучилиште во Α ,      ,    хрид иакопрв учител бил неговиотдедо когатие го
  ?научиле на катаревуса

Risto Ivanovski          -  1868      ГригорПрличев во Охридучел само и само на коине до годинаЦариградската патријаршијане го
 .         -  1767   прифаќала катаревуса Па ГригорПрличев бил само припадникна Цариградската патријаршија во годинасултанот

   .         . - .  ја укиналОхридската архиепископија Црквите во Елада биле само подсоборната црква Св Димитрија Битола Следи
    1830        .ништонемало еладскодо годинакогасе родил во ОхридГригорПрличев

     :      ( ), БРИТАНЦИТЕ ЈА СПАСУВАА ОВК ОДПРОПАСТ КАКО БРИТАНЦИТЕ ЈА ФОРМИРАА ОВК УЧК ГО
      !ОТЦЕПИЈА КОСОВО И ЈА РАСТУРИЈА МАКЕДОНИЈА

         .         За Англија и Британија сум пишел за пучот во Елада Тоа било побркањето на првиотеладскикрал
    .          - Отон којбил баварскипринц Тој бил наследникна првиотпретседател на Елада рускиотдипломат
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        .       ,   тој бил убиен само по заговорсо странска помош Пучот било дело на амбасадата на Англија и тоа
   ,            на новата држава Елада чии просторибиле ослободениодРусија со помошна флотата на

.        ,     ...  Венеција Па Англија војувала во Кримската војна против Русија а во полза на Турција Следи
      .       Британија била и останала непријател на православието Нејзината амбасада била вмешана и во

. ,        .      Р Македонија и тоа противМакедонцитекоивоглавнобиле православни Во врска на насловот еве
  Infomax.mk  6  2017,     ,     напис од од февруари со што ќе се потврди Британија била и останала

 :православен злосторник
„                 Специјалниотсуд за воени злосторства на ОВК се обидена обвинителна клупа да доведе сведоции

 „  “     1998-1999 ,         некои странскиелементи коиво текот на година во периодотза којсудот е надлежен би
         .можеле да бидат крунскисведоциза злосторствата на албанските терористи

  ,    ,          БританецотЏон Харисон бивш припадникна ОВК за заслугите во текотна војната на Косово ги
    . . ,        .   добил највисокитепризнанија од т н држава но и улица во Призренсо своето име Преднеколку

            „           дена на ФБ се огласи и објави статус во којвели дека е спременда дојдеи да им помогнена своите
 ( )  “.соборци ОВК ако затреба
        1999 ,   ,     Харисонкојучествувал во битката кај Кошара во година изразил една желба таму да биде и
.        – „   ,      погребан Албанците и денес гопаметат поизјавата Да бевме повеќе денес ќе пиевме кафе во

.     !“.Белград Косово би биломногупоголемо
       ,    „ “      Тоа за што на Косово неофицијалносе шушка а што го кочи формирањето на Специјалниотсуд за

  ,      ,       . злосторства на ОВК не е толку во техничкитедетали колкушто е во недостатокотна сведоци
,         „  “     1998-1999 Имено судот се обиде за сведоцида доведе некои странскиелементи коиво текотод
,        ,          година за периодотза којовој суд е надлежен би можеле да бидат крунскисведоциза некоиод

  ,          ,        злочините на ОВК какошто е случајот во Клечка но и во други но се утврдилодка од тоа нема
.ништо

      ,        . Специјалниотсуд за воени злосторства на ОВК инаку требаше да започне со работа оваа година
,           ,   Меѓутоа по автоматизам тоа не би значело и подигнување на обвинителниакти бидејќиглавниот

          .  обвинител на Специјалниот судДејвидШвендимансеуште гинема завршенообвиненијата Сеуште
             ,  не се завршении некоидругиклучниработи коипретходатна подигнувањето на обвиниение како

  ,             именувањето на судии закажување на пленарниседницина коитреба да се усвоиПравилникза
  ,       .        постапкии докази и ревизија на правилникотодУставниот суд Сето тоа би требало да се направи

   30 .во тек од дена
          , ,     Фактот дека за тоа што се правеле ОВК знаат највеќе Американците меѓутоа за тоа доста би

         .     требало да знаат и припадницитена британските елитниединициСАС Улогата на Британците беше
    ,   1998      врзана со Косовската верификационакомисија воспоставена во годинакакодел оддоговорот
        ,   .   помеѓуМилошевиќи Холбрукза решавање на косовската криза постигнатво октомври Лидерна

   .            мисијата беше Вилијам Вокер И Холбруки Вокер се американскидипломатикоибеа дел од
   ,       .цивилната Косовоска верификационакомисија но поважна улога во мисијата имаа Британците

  ,      ,        Освен Вилијам Вокер којбеше на чело на ОБСЕ главна улога во Верификационата комисијаимал
 -   ,         Британецот генерал мајорДејвидДревјенкиевиќ којбил и сведокна судењето на Слободан
.Милошевиќ

 , -  ,         АндрејМлакар воено политичкикоментатор потсетува дека Британците тогашпрв пат прекуоваа
    .комисија биле ангажираникаконабљудувачи

„            …   Имаше соневања дека Древјенкијевиќбил еден одоние коипомогнале во Рачак Меѓутоа се
          ,        сомневам дека било којоднив ќе се најде какосведок а уште помалу на обвинителна клупа во

     . ,          Специјалниотсуд за злосторства на ОВК Реално овој суд би требало да ја разоткриеулогата на
   ,        ,     “,  странцитео сето ова бидејќитие во големдел гипомагаа ОВК и ја спасија одпропаст вели

  .соговорникотза Спутник
           ,  Млакарпонатаму објаснува дека нивната официјална улога била да гонадгледуваат примирјето но

         .       и дека своето присуство гоискористиле и за другиработи За спрегата помеѓубританската војска и
         „   “.ОВК доста пишуваше и ТомМаршал во својата кника Играна сенки

      ( )        Млакар вели дека освен оваа фомрација САС Британцитена Косово вметналу уште две воени
 – 14.     .групи Разузнувачка бригадаи Кралските сигналисти
,      ,        Сите какошто потсетува соговорникотна Спутник имале дипломатскипасошии се додава дека

         ,   нивната улога се засновала на таканаречена разузнувачка припрема на боиштето што подразбира
              разгледување на военотополе и ситуацијата какопредодреденивоенидејствија би биле затечени

   ,          .потенцијалните проблемии ситуации и какоби се остварила победа во случај на борба
  14.             Припадницитена Разузнувачка бригадана тој начинодиграа клучна улога бидејќигиимаа сите

    ,            . податоцисобраниодсрпскотоМВР а и сите останати коигидобиваа гисподелуваа со ОВК
     ,        6  Кралските сигналистиимаа улога на врска тие пдоцнапрекушифриранилиниииспраќаа во МИ и

    ,        . , Министерството за одбрана на Британија коибеа посебноврзани со операцијата на Косово САС од
       ,         другастрана беше задолжен за операцијата на извлекуање и тие во прво време беа сместени во

    ,         Македонија какосистем за поддршка поточноизвлекување на нивните луѓе акодојдедо
 “,    .непредвидена ситуација објаснува соговорникотза Спутник
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                  Дека Британците беа присутниво ова подрачје во јавноста попрв пат се слушна по ќотекоткојго
     „  “.добија во Македонија во кафаната Два елени

     ,  -       -    За време на бомбардирањетона СРЈ НАТО што се однесува на целите на Косово беше во постојан
  .            – контактсо ОВК Тој контакте остваруван прекуалбанската армија и прекунеофицијалниканали
  ,     .     ,     шпионина ЦИА САС и другитајнислужби Од страна на британскиСАС припадницитена ОВК по
  ,            обуката во Албаија беа опременисо модерна комуникациска техникасо помошна која по

             .преминувањето на територијана СРЈ гинаведуваа бомбардерите на НАТО за целина земја
               ФранцускиотполковникЖак Огарбил еден одпрвите западниофицерикоивлегле на територијана

       1999 ,      Србија попотпишувањето на Кумановскиотдоговорво година и таму се виде дека
        –    .информациите со коиНАТО командува и гипотхранува не одговараат на вистината

„   20.          ,      Војницитеод полкна САС всушност беа ангажиранина страна на ОВК тие им даваа логистикаи
 .        “,   .  гиобучуваа Тоа гооткрив во конкретниситуациина терен објаснува францускиотполковник Огар
               се потестува дека когаприпадницитена ОВК од заседа нападнале бегалцикоисе повлекувале со

 –        -      трактори тој нападе спроведен со поддршкана Британиците повикал една српска бригада во
         “.повлекување да се врати и да гизапре албанските агресори

       (   )  САД СО СВОЈАТА ВОЈНА БАЗА СОЗДАДЕ АЛБАНСКА ЧЕРКЕСКА И ТАТАРСКА ДРЖАВА КОСОВО
  -   .    90%   (   Албанците се дворасно двоконтинентален најнов тн народсоставен од ГегиАзијати Черкезии

)   10% = ,      .     Татари и само Шкиптари Тоски со најновшкиптарскијазикво светот За таквиотнов и непознат
 -   (2004) : „     1972 .     јазикХанс ЛотарШтепан пиши Со ортографскиотконгресво год овој нов писмен јазик
    -     -    “.    беше прогласен за официјален во ишто е особено важно и надвородАлбанија Како потврдадека

          1997     никогашнемало единствен народбил доказотшто во Шкиптарија во годинамеѓусебносе бореа
     ,     .      ?јужнитеШкиптарипротив дивите северниГеги за неа да ја поделат И што токму станало со нив Нив

    ,          .  со сила гизадржале Ватикан Европа и САД коикрволочносакаат да гиистребат тн словенскинароди
    ,  ,       ...   само порадиправославието на Русија која Ватикан Европа и САД сакаат да ја уништат Место ова

-      ,       дворасно двоконтиненталноразбиенонаселение да се подели тие заговараат само да нема ништо
.        ,       1913 .македонско Акосе земе во предвиддека ималоМакедонија но никогашбилошто албанскодо г

         1071 .     .е очигледензлосторотврз се македонскоправославношто од год без прекинговодиВатикан  
  ,      ,        ,  Па зоштоВатикан Европа и САД се со Албанците а за Турцитенема Албанцитуку само Арнаути со

  ?      ,     значење одметници Шкиптарите биле во служба на исламот тие биле најкрволочниво Османовото
.         ,     Царство БидејќиРусите имале премногутешкотииодЧеркезите и Татарите тие нив гипротерувале

 -  ,     .      одкавказко црноморскитепростори и се населувале во Анадолија Нивнирускинајголемпрогонсе
     ,      ,     случил за време на Кримската војна когаАнглија се борела против Русија во полза на Османовото

.   -    ,   ,   Царство И бидејќикавказко црноморскитеТатарии Черкези колонизираниво Анадолија краделе и
  ,        ( ),     многусе множеле а за десет годинигодуплирале населението Шових тие одАнадолија злосторно

      ,    „ “    „ “ меѓуШарПланина и Врање биле колонизирани коиостанале само чума за домороднитеи краста
 .      ,   ( , на православните Таквата чума и краста постанала фашистичка па комунистичка Титова Сталинова

  )              и на Мацетунг и конечнокапиталистичка на Европа и САД крвните непријателина се македонскоод
   1913   ,   .    ,     последните вековидо годинаи потоа се доденес САД со својата НАТО во полза на злобните

     ,        турскиАлбанциврз Србија извршила инвазија бомбардирајќија со осиромашенуранимза почести
  ,      ,        случаеви со рак подигајќисвоја војна база во Косово и само така ја создале монголската албанска

 .   2001   .        -држава Косово Оттаму во годинаво Р МакедонијаСАД вршиагресија во полза на САД Албанци
       .       ,крволочниѕверови потврдении докажаниво последните векови Следи и изјава на еден САД бандид

          ,     :којбил поврзан со УЧК која наПравославните учка им се качиле без прекинцицајќиправославна крв  
„        .   ,    .      Мојот став е декаМакедонијане е држава Жал ми е ноне е држава Тие се толкуподеленишто

         .      никогашнема да бидат во можностда одат доброзаедно Затоа Косовците и Албанците во
      ,           Македонија треба да бидат дел одКосово додекадругиотдел на Македонија треба да стане дел од

             .      Бугарија или со било која друга земја за која тие тврдат дека се поврзани Идејата е дека ние сакаме
     ,    30       да ја држимеМакедонија во живот бидејќинекојпред годиниодлучил дека тоа е конфигурација

       ,        која треба да произлезе одрастурањето на Југославија но тоа нема да доведе дообразложение
     “,      -   .дека оваа идеја се уште држи изјавил Дана Рохрабачер за ВизионПлус Изјавувачот бил монструм

   100%       БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ БИЛЕ САМО ТУРСКИ КОЛОНИСТИ СО ОГРАБЕНИ ПРАВОСЛАВНИ
       1913 .,     ИМОТИ БЕЗ ДОКАЗ ЗА СОПСТВЕНОСТ СЕ ДО ГОД ПЛАТФОРМАТА Е САМО НА ЗЛОЧИНЦИ

              .   Некое мноштво на луѓе да бара свои народниправа тоа би моралода биде народ Бидејќиалбански
     ,      ,    . народне бил познат во историјата а Албанија бил само на Кавказ немало никаков албанскинарод

    -       90%  ДенешнитеАлбанцисе само дворасно двоконтиненталномноштво на луѓе составено од Геги
 (   )  10%  .            Азијати Черкезии Татари и балканскиШкиптари Какодоказдека тие не биле и се уште не се
         ,         никаков заедничкинароде тојшто тие меѓусебноне општеле не стапувале во браковии се доденес

    .     -   (2004) : „  тие меѓусебноне се разбираат За нивнотообединување пишиХанс ЛотарШтепан пиши Со
   1972 .         -    ортографскиотконгрес во год овој нов писмен јазикбеше прогласен за официјален во ишто е
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 -    “.  ,       . ,  особеноважно и надвородАлбанија Само така оттогашпочналода се создава нов тн народ и тоа
  .            само вонШкиптарија Како потврдадека никогашнемало единствен албанскинародбил доказотшто

   1997          , во Шкиптарија во годинамеѓусебносе бореле јужнитеШкиптарипротив дивите северниГеги за
   .   ,         .неа да ја поделат Токмуи затоа Албанците се здружиле само порадиисламот само вонШкиптарија  

         ,         За некојнародда би барал некое свое народноправо таквиотнародби морал да потекнува од таму
        .    .   100%  кадешто тој се залага за свои народниправа БидејќиАлбанците во Р Македонија биле само

=  ,       . ,    исламски турскиколонисти тие немаат никаквинародниправа во Р Македонија туку само граѓански
.      .   100% =     права За потврдадека Албанците во Р Македонија биле исламски турскиколоистипотврда е
  „   . -   1780 “,   .      мојата книга Албанците во Р Македонија само од година какои други Во прилогможида се
  ,      .       наведии доказот штоимотите на Албанците во Р Македонија биле само присвоении ограбениимоти

 ,   ,          на Православните потврденосо доказот Албанците немале доказ за сопственост на имотите се до
1913 -      ,    .година дотогашМакедонците биле подОсмановотоЦарство а Албанците биле злосторници  

   =         -За зулумите на исламските турскитеАлбанциимав напис Геноцидотна Албанците врз Македонците
    ,  18 ,   -  (24.01.2017).   Македонцитеда гитужат Албанците во точки испратенна ФБ страниците Сите тие

18         ,        ...точкисо злосторисе само споредмоите познатиизвори коисекојможе да гинадополнисо нови
   100%  -        БидејќиАлбанците биле само едно турскиколонистисо присвоении ограбениправославни

       1913 ,     :имотибез доказ за сопственост се до година не важи албанската злосторничкаплатформа
„    :           Ова е албанската платформа Еве што се треба да прифатат македонскитеполитичкипартииза

  “,   Infomax.mk,  February 8, 2017.     100% :состав на Влада објавено во на Во неа се захтеваат злостори
„1.          Постигнување целосна рамноправност во согласност со ОхридскиотДоговори Уставот

         ,    Правилно спроведување на принципотна мултиетничноста во Уставот на РМ кадеАлбанците се
   ,        ja сметаат какодржавотворнанација поддржување секаква правна и уставна иницијатива која

     .зајакнува националната рамноправност за албанскотонаселение
–    ,          Постигнување целосна јазична еднаквост употребата на албанскиот јазикна сите нивоа на власта
         .    и гаранцијаза неговата примена какофундаменталнои уставно право Уставот на Република

     „          Македонија треба да утврдидека македонскиотјазики неговотокирилскописмои албанскиот јазик
        ”.со неговотописмо се официјални јазициво РепубликаМакедонија

–    ,       ,   Сеопфатна дебата за знамето химната и државниот грбна РепубликаМакедонија со цел
         .државните симболида ја рефлектираат општествената мултиетничности етничката рамноправност

–              Усвојување на Резолуција во Собраниетона РепубликаМакедонија со која се осудува геноцидот
        1912  1956 .врз албанскиотнародво Македонија во периодотод до година

2.      ,   Постигнување економска рамноправности општествената благосостојба особенопреку
  рамномеренрегионаленразвој

–   ,          ,  Создавање нов механизам во форма на една државна комисија за финансирање на општините за
          .донесување одлукисо право за владинигрантовиво користна општините

–         ,     Создавање министерство за политичкисистем и односимеѓу заедниците каконадлеженорганза
             почитување на правата на заедницитеи поттикнување на економскиоти социјалниотразвој во

 .неразвиените подрачја
–       , ,   Остварување правична застапеност во органите за безбедност војската разузнавањето и

.правдата
–         ,      Остварување правична застапеност во сите нивоа на централната власт какои во јавните служби

    .или претпријатија со јавни акции
3.     ,       Зајакнување на владеењето на правото какопредуслов за напредокна евроатлантскиот

 интегративенпроцес
–         ,   , Спроведувањето на реформите во согласност со Договоротво Скопје Препоракитена Прибе

             итните препоракина Европската комисија какои Препораките одПристапниотдијалогна високониво
 .со ЕУ

–         ,    Поддршказа непристрасновршење на работата на Специјалниотобвинител без етничкии
 .политичкипредрасуди

–         „ ”, „ ”, „ ”  Целоснорасчистување на прашањата и судските постапкикако Сопот Бродец Монструм и
„ ”        .Куманово прекуедна анкетна комисија илимеѓународеннезависен орган
4.               Создавање духна доверба во функцијана добримеѓуетничкиодносикакосуштинскиелемент за

   политичка стабилност во земјата
–           Преземање на афирмативнимеркиза обезбедување финансирање на албанските културни

     .институциина централнои локалнониво
–           ,   Создавање на една централна институција за унапредување на јазицитена заедниците која ќе

   ,   .обезбедиподготовкана преведувачи уредниции предавачи
5.     ,         Решавање на споротсо името во согласност со европските вредностии принципитена

 меѓународнотоправо
–             Усвојување заедничка и обврзувачка резолуција во Собраниетона РепубликаМакедонија со која

               Владата на РепубликаМакедонијае обврзува активнода се вклучи конрешавањето на спорот со
.името

76



–           .Вклучување на Албанците во работната група за директнипреговорисо Грција
6.    Добриодносисо соседите
–           .Вклучување на Албанците во работната група за директнипреговорисо Бугарија
–         .Соработка со Косово и Албанија за интегриранограничноуправување
–     .Отворање на нови граничнипремини
7.        Брза интеграцијаво НАТО и во Европската унија
–             Исполнувањето на горенаведените точкиќе годеблокирапатот на Македонија концелосна

           .интеграцијаво НАТО и отворање на преговорите за членство во Европската унија
             Исполнувањето на овие цели ќе се следипрекуорганизирање тркалезна маса на албанските
 .           парламентарнипартии Тркалезната маса на албанските парламентарнипартииќе се одвива во

              согласност со принципотна ротацијаи ќе служи какоплатформа за усогласување на политичкото
        ,  дејствување и транспарентна комуникацијасо меѓународнитепартнерина Македонија особено

        .     барајќија поддршката на Европската Унија и меѓународнитеинституции Тркалезната маса ќе ги
      ,       определироковите за спроведување на горенаведените цели во согласност со законитеи Уставот

  “.на РепубликаМакедонија
    ,          ,  БидејќиАлбанците се потврденизлосторници а со цел да не се јавуваат разнинивнибарања а дури

  ,       ,        и со платформи Турците коиАлбанците гиколонизирале во Македонија таа назад да си гиврати во
  - .         .своите матичниземји Р Македонијаостанала матична држава самоМакедонцитекоисе домородни

   ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ МАКЕДОНЕЦ
 ,      , : „... ,   Франсоа Пуквил добарпознавач на историјата на Балканот пиши Скендербег последенод

         ...“.хероите на Македонијаи нејзината историјадостоен за неговата слава
      .Следи тој бил македонскии епирскикрал

    ...?ШТО ЗНАЕМЕ ЗА ЃОРЃИ КАСТРИОТ
  -    11.02.2017.Преземено одФБ страницитена

       .Сите предцина Георгија Кастриотимаат македонскопотекло
       .Неговите предцисе знаат за девет колена наназад

 :Тоа биле
 (1176),Константин

 (1233),Бране
 (1261),Јоан

 (1279),Константин
 (  1307),Бранислав Бранила

 (1332),Павле
 (1354),Никола

 (1383) Иван и
 (1405).Георгија

   ,   ,    ,      . Таткому на Георгија кнезотИван Кастриот во бракот со Воислава ќеркана кнезот Бранислав од с
, ,   : , ,   ;   : Градец Тетовско имал четирисина Репош Станислав Константини Георгија и четириќерки
,  ( ),   .Марија Елена Јела АнгелинаиМамица

        ,     ,   Тие биле мажени за видниличностиво тоа време коипопотеклобиле Македонци Срби и
,   .Црногорци војводии грофови

      ,    ,    Марија била мажена за кнезотСтепан Черноевич Елена за ТеодорЈоан Ангелина за Степан
 ,      - .Јуревич Балшич а Мамица за КарлоМузак Топија

    ,  ,    ,    , Еден одсиновите на Константин на пример покрајроденотоиме Лазар имал и прекарСлавјанин со
        .што веројатносакал да гоизрази своето народноснопотекло

  ..и една песна
   ,Сон сонила Воислава кралица
 ,    ,сон сонила от сон се исплашила

    ,ми родила бела лута змија
   ,со крилјата Епир покривала
   .со главата Цариграддопирала

    ,Како змија глава ми вртела
    ’ ..!таке живиТурцими глтала

  :ПроговориИван Кастриота
"    ,Воиславо моја кроткажено

     ,ми кажувашшо сон си сонила
    ...!си родила бела лута змија

  , ,  ,Радви ми се Славо весели се
    ,ќа ми родишголема јунака
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 ,   ,голема јунака јунакнад јунаци
   ,ќа погубитклетиОсманлији

 ,   ,силнипаши агии везири
   ...".ќа растерат поганисултани

     ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ НОВ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
. .  : „        .       Х Г Бајронпиши ГеоргијаКастриот бил најголем витез во својот век Тој бил непобедивбореци нов

 .      ,        АлександарМакедонски Тоа се епитети коигизаслужувал бидејќибил способен во тоа сурово и
 ,         ,    опасновреме кога турската воена сила загрозувала многуземји во Европа со својата силна

                тупаницауспеал да одбие двајца ужасни султаниодсвојата земја и да гоослободиоднивното
.              , крвопијство Со својата мудрости со вештото водење на своите војскиподзнамето на слободата

        ,       неговотоКралство се издигналокакомеур високово небото кое поднеговотовешто управување во
        .      текотна целиотнеговживот блескало какоѕвезда Деница По неговата смрт тоа возвишеноКралство

  ,            гиизгубилокрилјата но продолжилода живее во срцата на неговите воинствени соплеменицисо кои
 ...!“.се прославил

  1974 .    -       АЛБАНЦИТЕ ДО Г НИКОГАШ НЕ БИЛЕ ИЛИРИ ЗА НИВ ИЛИРИ СЕ ЧЕРКЕЗИТЕ И ТАТАРИТЕ
  (16 )   „ “ ,      ,    МаринБарлети век во книгата Скендербег пиши Илирикбил северноодреката Дрим а на југ

 .    ,      ,    биле Епирците Следи Епирцибиле Арбаните коибиле само со словенски јазик којспоредавторите
  .              бил илирскијазик Во прилогсе наведува она што гонаведувала Виенската канцеларија за Илирисо
 .  .    ,        наш тн словенски јазик Да не се изуми Напалеон Бонапарта создал илирска провинцијасо своите

  Словенија и Х ,        ,  .рватска што споредавторите биле и останале само словенски никакоалбански
      .       ,    15, 16 МаринБарлети не познавал било какви Геги Па тој не можел такви да познава кога такви во и

17  .       -         век немало Истото се среќава и кај ГригорПрличев тој во Скендербегодникогоне можел да види
   . ,     .     19    за некаквиси Геги Напротив во Сердарот се среќаваат Гегите Тоа било само во век когавеќе тие

   .       18   ,  биле колонизиранина Балканот Нивнотоколонизирање било на крајотна век во Шкиптарија и тоа
 ,   19         .     .во северна а во век Гегите биле познатимеѓу Врање иШарПланина Гегибиле Черкези и Татари

   „ “    „ “        ...Следи тие биле чума на домороднитеи краста на православните одкоиникогашќе нема спас
   20          ( ...)Првата половина на векМакедонцитепознавале само питомиТурции дивиАрнаути одметници

  .   -     -   - ,   и ништодруго Доказ била Битола во неа имало само арнаут маала илимаџер маала но никакобило
 -   - .             - ,каква шкиптар маала или албан маала На никојлудакне му падналона ум да вели и за илир маала

       ,       (   ).без иметоИлирда гоповрзе соШкиптарите не дај боже со монголите азијатишта Черкезии Татари
          20 .    Состојбата за Илирите останала не променета цела прва половина на век Таа ја менал

  , “ “,  , , 1974- :    арбанасот АлександарСтипчевиќ Илири Школска књига Загреб пиши Илиритеживееле во
   (   ).       ,  денешна северна Албанија југоисточноодСкадар Следи тој гиозначува каковрснирудари кои
       ,   .     подоцнаоделе меѓу другинародипа и Дакија на копање злато Тие претходноживееле во просторот

      -      (   )  на Бока Которска и околу градотПераст одалбанските просторисе иселиле со најголемдел во
 ,   ...непознат правец со останатите Илири

    ,   -   -     БидејќиГегите во севернаШкиптарија дури јужна Србија меѓуШарПланина какотурскиЧеркезии
    19 ,   20     90%  (   ) Татарибиле колонизираниво век а во век вонШкиптаријаимало Геги Черкезии Татари

 10% = ,    (   )     и Тоски Шкиптари Илириза албанската шкиптарскаи гегска историографија биле и азијатски
 ,      .   ,  100%     монголскитипови страв и трепет за белата раса Што ова говори Албанците биле се и ќе бидат

 .само лажговци
  : 1)   : „      ,     Еве гидоказите МаринБарлети пиши Илирикбил северноодреката Дрим а на југбиле

“; 2)  1974    ,       18  Епирците во годинаарбанасот одХрватска а задарскитеАрбанасите во Далмација во и
19      .  , : „      век имале и говореле само тн словенски јазик навел Илирите живееле во денешна северна

 (   )“.  ,        Албанија југоисточноодСкадар Се потврдува не само Гегите какомонголскиАзијатии
    .Шкиптарите никогашне биле Илири

   ?  ,      ,    ,  Што се заклучува Албанците биле се и ќе бидат само лажговци што гиподржува Ватикан Европа
 .и САД

       :   РУСКАТА АМБАСАДА НА МАКЕДОНИЈА РЕАГИРА НА ДОЈЧЕ ВЕЛЕ БЕСРАМНИ ИЗМИСЛИЦИ
 „        :  “ 13.02.2017 Насловов Руската амбасада во Македонијареагирана Дојче веле Бесрамниизмислици

( )   ,     ,   :денес гообјавиМКД какореакцијана Руската амбасада со следен поднаслов
„                 Во последновреме западнитемедиумигизафати бранна фејковикоикакочума гиуништуваат и

        .       последните остатоцина доверба коннекогашугледнитеновинскикуќи Жално е декажртва на оваа
     ,      епидемија сега повторностана Дојче веле чијаштомакедонскаредакцијаобјави напис

„    -     ?“,     насловен Предлоготна Рорабакер верзија на стар рускипредлог реагираАмбасадата на Руската
  “.Федерација во Македонија  

„   ,       ,    ,   Во овој напис во којсе повикува на другимедиуми поточнона австрискиотШтандарт се обидува
          ,  ,   да му ја атрибуирана министерот за надворешниработина Русија СергејЛавров идејата за
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          .     поделба на РепубликаМакедонијашто тој всушност никогашне ја искажал Ваквите тврдења не се
    .    ,       ништодруготуку бесрамна измислица Токму спротивнона тоа СергејЛавров таквите идеи гисмета

   .              за неодговорнии опасни Како потврда за ова целосногоцитираме тој дел одобраќањето на Сергеј
  20  2015        .   : Лавров на мај годинана којсе повикуваат овие несовесниновинари ТогашЛавров изјави

'            ,  Предмногугодининавистина имаше мошне остриразликимеѓуСловените и Албанците тогашбеше
   ,      .     склучен и Охридскиотдоговор којгивоспостави мироти стабилноста Потоа во контактите со

            ,  Европската Унија се поставуваше прашањето за правата на Русите во Естонија и Летонија ги
:             прашавме Зошто гоподдржавте Охридскиотдоговори на Албанците во Македонијаим дадовте

 ,             ?   многуправа а не можете да гонаправите истото за Русите во Естонија и Летонија Одговорне
. ,     .       добивме Сепак конфликтотво Македонијабеше разрешен Сега веќе се зборува декаМакедонија

   „ “  ,     „  “,    треба да биде федерализирана уште подлабоко да се направи и лабава федерација па дурии
„ “.             конфедерација Дурисе изнесуваат идеи зоштоистата да не биде распарчена каковештачка

,   држава дел да ѝ    ,    .     ,   се даде на Бугарија а дел на Албанија Без да ја спомнеМакедонија во еден
          '  '.  поширокконтекст премиеротна Албанија во Тирана искажува паролина голема Албанија Во

            . Тирана доаѓаат лидерина албанските партииво Македонијаи од таму добиваат инструкции
              Паралелно со тоа американскиотамбасадорво Скопје гисвикува лидерите на политичките партиии

 .            на опозицијата Кон крајотна април годинава дурибеше организиранапосета на постојаните
         .          претставницина некоизападниземјии на ЕУ приОБСЕ Пет илишест луѓе без никаковмандат од

      ,    '   '     Постојаниотсовет на ОБСЕ дојдоа во Скопје се прогласија за мисија на ОБСЕ и притоаму
      .       ,  испорачуваа рецептии барања на Никола Груевски За ваквото самоволие да не се повтори ги

    ,     ,   замоливме во седиштетона ОБСЕ генералниот секретари претседавачот односноактуелниот
       ,         министер за надворешниработина Србија ИвицаДачиќ да спроведат истрага и да не известат како

     “.можеше такво нештода се случи
             Би сакале да веруваме дека авторите на овој дописедноставнопренебрегнале со своите

            . професионалниобврскии не ја проверија веродостојноста на информацијата на која се повикуваат
, ,              Но сепак судејќипо тоа колкудеталнои заплетканое изграденацелата мрежа на многубројни

,          ' ' –  референци очигледное дека станува збор за најобична технологијана фејкот омиленото
      “,      “.средство на западнитемедиумиво информацискивојни соопштиАмбасадата на Русија во Скопје

        ,     БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ НИКОГАШ НЕ ЈАДЕЛЕ ЧОВЕЧКО И КОЊСКО МЕСО ТИЕ НЕ ДОШЛЕ ОД
 (    )        СКИТИЈА СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ ТУКУ ТИЕ СЕ ДОМОРОДЦИ СО ПОВЕЌЕБОЖНИ КОЛЕДЕ

( )   .  ( ).      . - ЗЕВС И СВ ТРИФУН ДИОНИС ТИЕ НЕМААТ НИШТО ЗАЕДНИЧКО СО СВ ВАЛЕНТИН РИМСКИ
    ,     -       За Коледето било битендабот којбил посветен на Зевс дабовото гранче се сретнува кај античките

 (  ...),          . . Македонци ФилипМакедонски којмногупиел и гообожувал Диониспретставен какоСв Трифун
         БидејќиКоледе и Дионисникогашне се славеле во Ски ,     ,  , тија што се чита кај Херодот се потврдува

           ,    ние етничкитеМакедонцинемаме ништосо Скитија каде се јадело човечкотомесо измешано со на
 ,     .        ,   разниживотни за тоа да биде повкусно Со тоа штоМакедонцитене јадеме човечкомесо ниту одна
,      ,       , коњот што Скитите со уживање го јаделе ние етничкитеМакедонцисме домородниво Македонија и

        -   ние немаме ништозаедничкосо неандерталските Словени одСкитија неандертаците биле себејадци
              Ние Македонцитекакоправославниможеме да бидеМакедонцисамо ако си гипочитуваме нашите

 ,   ,  ( = = )...   македонските традиции поврзанисо Зевс Дионис дианиш пианиш опианиш Македонцитебез
 , . ...             своето Коледе Св Трифун не се Македонцитуку само еденправославен народбез свој коренкако

          ,   .што гопроповедаат свештеницитена МПЦшколувани во ВатиканиЦариград гробарина македонско
:   -      ...,      Доказ какошто ватикано цариградските свештеницисе гласнипротив Коледе тие се доденес не

     . ,   .  -  се искажале и против римскиотСв Валентин неспоредивосо тн Олимпискибогови Олимпотостанал
 .    . ,  (13.02.20017)     :само македонски Што бил римскиотСв Валентин вчера одФБ ова гопрезедов

„            !Предда гопразнувате СВ Валентинпомислете си предсе што празнувате
   ?Кој е СВ Валентин

     :ИмператоротКлавдиј Вторииздал наредба  
              (   ) Младите момчиња што биле спремниза воена служба да немаат право да се женат помеѓусебе

            .затоа што тоа ќе се одразело неблагопријатноза општиотвоен духна армијата
            Свештеникотна име Валентин ја отфрлил императорската наредба и гипродолжилсвадбените

   ( -  )     .   церемониина влубените војницихомосексуалци за кое и бил обезглавен Посмртнокатоличката
    ,,  ,,         црква гопровозгласила за СВЕТЕЦ Свети Валентинактивнопочнал да се празнува од

   70-          14  американските хомосексуалциво те годинина минатиот век и од тогашна февруари
       !“започнуваат да се вклучуваат браковипомеѓуЕДНОПОЛОВИТЕ

          БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ЗАЛАГАЛЕ САМО ЗА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА А НИКОГАШ
  ,        ЗА БУГАРСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА МАКЕДОНЦИТЕ НЕМААТ НИШТО СО БИЛО ШТО БУГАРСКО

        ...    Македонцитеотсекогашсе бореле за слободнаи независнаМакедонија По укинувањето на нашата
   .  ,     Охридскаархиепископијасо тн старословенски јазик којпроизлеголодАлександријскиотПтоломејов
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- ,      ,      ( - 1865),  јазик коине одсо Апостол Павле христијанскијазик а потоа и византискијазик Хан службен
   1868 -      -,  во Елада до година тогашЦариградската патријаршија гоприфати катаревуса нејзините цркви

   .    .  -  подпаднале подЦариградската патријаршија Така бил исклучен тн старословенски јазик единствен
    .          јазикостанал само македонскиоткоине Македонцитепродолжиле да се борат да се возобнови само

      , . ,   , нашата Охридскаархиепископијасо својотмакедонскијазик тн старословенски со солунскиговор
      .       . .какои да се вклучат македонските говори Ваквите настојувања се завршиле само во Р Македонија

        .       НиеденМакедонецне се залагал за билошто бугарско Во сеќавањето на сите генерациипостоело
           ,  само залагање да се возобновисамоОхридската архиепископијасо македонскиотцрковен јазик без
       ,      билошто за Цариградската патријаршија со своите Грци наметнат поимза Македонската династија

    ,     .   -    .која владеела во јужна Италија а тоа било одЛатините Следат крстоноснивојни тие траат и денес
      ,         Со цел меѓусебнода се убиваат православните ненадлежниотсултан којгиукинал сите трицрквисо

  (  ,     ), црковниот јазик Трновската патријаршија Пеќката патријаршијаи Охридската архиепоископија иако
         .    -не нандлежен ја создал Бугарската егзархијасо седиште во Цариград Бидејќиво султановата црква

          ,  Бугарската егзархијаслужбен јазикбил македонскиотцрковен јазиксо солунскиговорМакедонците ја
   ,     .       прифатиле таа султанова црква и се изјанувале за Бугари Па името Бугаристанало дуриполитичко

        ,       1908 за потребите на кнежеството Бугарија кое било подсултанот а бугарскадржава имало само од
.   ,       (  ),  година ТогашМакедонците велеле ние не сакавме да бидеме Грци Цариградската патријаршија а

     (  ).         сега ли ќе бидеме Бугари Бугарска егзархија Ова било поводМакедонцитеда ја продолжат својата
          ,     борба за возобновување на својата Охридска архиепископијасо својотцрковен јазик какои да се
   ( ).             внесат мајчините јазици говори Ова било поводГргорПрличев да гитера своите ученицитие да не

           ,        пишуваат на бугарскијазиксо говородВарна којне гопознавале туку тие да пишат само на својот
.             ( ).брсјачки Па ГригорПрличев пишел на македонскиоткоинеи на македонскиотбрсјачки јазик говор

   ,         Од изложенотосе заклучува Македонцитенемале ништосо Цариградската патријаршијаи Бугарска
         .  ,    егзархијана султанот за тие да бидат Грции Бугари Се потврдува Македонцитебиле Македонци

      .       само со Охридската архиепископијаи своите говори Токмуи затоа денесМакедонците се Македонци
 .    ,    ,    во Р Македонија со својата МПЦ наследничка на Охридската архиепископија со својотмакедонски

 ,    .    ,   брсјачкиговор денес македонскилитературен јазик Со наводот се заклучува Македонцитеништо
    (      )    немале со бугарскитецркви Трновска патријаршијаи слутановата Бугарска егзархија и со бугарски

    ,        .      јазиксо говородВарна којМакедонцитекакодалечен говортешкогоучеле Со цел Бугарите да им
   ,     ,    ,    се доближат на Македонците тоа е веќе бугарскипроблем ноне и македонски Бугарите госменале

     ,        .   својот јазиксо говородВарна и прифатиле западен говорпоблизокдомакедонските говори Што е
 ?       ,         ова Бугарите јазичноим се доближуваат на Македонците што не е дело на Македонцитеодоваа

  . .  = ,        .наша слободна Р Македонија Бидејќинарод јазик имало два бугарскинародисо два бугарскијазика
           ,  Бидејќицрковнои јазичноБугарите иМакедонците се два посебноодвоенинароди отпаќа барањето

      „   100.000   ,  на Бугарија во Европскиотпарламент за признавање на Бугариво Македонија заедничка
     “...  ? =    = .прослава на историскинастани со Бугарија Зошто Бугари Бугарии самоМакедонци Македонци

        I     БИДЕЈЌИ ИМИЊАТА НА СЕМЕЈСТВОТО НА РИМСКИОТ ЦАР ЈУСТИНИЈАН БИЛЕ САМО НА НАШ
,    . .      ЈАЗИК НИКОГАШ НЕМАЛО СЛОВЕНСКИ ПРЕСЕЛБИ Р МАКЕДОНИЈА ЗА СЕ МАКЕДОНСКО ИТНО

      ,   -   ДАПРЕКИНЕ ДАСЕ РАСПРАВА СО ЕЛАДА БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА НИЕ СМЕ ДОМОРОДНИ
       ,  ,  , 2008,Во врска со насловот наведувам штоЛидијаСлавеска Македонска генеза Матицамакедонска
 . 93   59, : „        на стр во објаснувањето пиши Во продолжение се дадениизворните оригиналнисловенски

      Vita   имиња на сите споменатиличностиво паралелно со нивн   . :   ата латинска верзија Имено името на
   ( )         ; таткотона Јустинијан Вправда билоИстоки потекнувал одфамилијата на КонстантинВелики

     ,   Abula.        името на мајка му била Бигленица на латински Таа му била сестра на императорот Јустин
( );            ( ).  Правда сестра на Јустинијановиот таткобила Лада и била мажена за Селимир Желимир Во

        ,  (Vukciza-Lupiana)    Берберинскиотракописсе запишании името на Јустановата жена Вукица и на син
  (Bosidara),           (Vraghidar)  му Божидар за когоедна стара жена престакажала дека ќе стане Врагидар на

 “.Римската Империја

 Обединета Македонија         ,    -  Така е почитуван господинеРисто Ивановскиво право сте ние сме МАКЕДОНЦИ домороден
   !                народна Македонскиотполуостров Исто така и со Србија да се прекинатразговорите којповременосе водат со нив
      ?   ,    околу признавањето на нашата МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ГосподинеРисто Ивановски да не ја

          ?         потценуваме Србија дека не и мисли лошо на МакедонијаиМакедонците Верувајте ми дека се исти ѓубриња какосите
    ?      ,         ? земјишто сте гиспомнале И тие викаат исто какоБугарите дека грешкабилошто не признале подиметоМакедонија

  ,             ?     Тие истиСрби беа последништо не признаа какоМакедонскадржава одбившите републикина сфрј Не се тие никакви
  !  ,      :   !   пријатели на Македонците Нивните навивачи со годинизаедносо Грците скандираат Македонијае грчка Стално не

  , YouTube   ,   , , ,     навредуваат на фејсбук и на форумите не викаат Шиптари Бугари Цигани ни ја пцујатМАКЕДОНСКАТА
,        ?            МАЈКА а ни викаат дека сме биле јужниСрби Со годинина нивнитефоруми сме им тема за разговори

?                омаловажување И денес се радуваат на Шиптарскитефашистичкибарања за двојазичности за целоснорушење на
 ?    ,       (     ,    Македонската држава Викаат ако ние сме гопризнале нивнотомочано Косово иаконе понаша волја се знае кој

   )        -      , наредида се признае а забораваат кога ја поделија нашата ТАТКОВИНА МАКЕДОНИЈА заедно со Грците и Бугарите
   ,        ?  ,       за тоа никомуништо којќе одговара однив за тоа злосторство Ние МАКЕДОНЦИТЕ за жал немаме ниту еден пријател
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 ,  !        ,     одсоседите ниеден ЕдинственоХРВАТСКА односноХРВАТИТЕ не признаваат за МАКЕДОНЦИ и никогашне сум
        ,           прочитал однив некаква навреда коннас или омаловажување само почитоднив добиваме и храбростда истраеме во

   ?            -  ! нашата борба за Македонија Поздрав личнодовас почитуван Ристо Ивановскии до сите Битолчани гордиМакедонци
    !МАКЕДОНСКО ИМЕ НЕМА ДА ЗАГИНЕ

      ?   !  ?   100% КОЈ Е ПРВ НЕПРИЈАТЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ САМО БУГАРИЈА ЗОШТО ЗАТОАШТО ТАА
      ;       СЕ ОТКАЖА ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ОДНЕА

  100%     ;  .    ОКУПИРАН СО МАКЕДОНЦИ Е ПОД БУГАРСКО РОПСТО ВО Р МАКЕДОНИЈА НЕ ПРИЗНАВА
 ;          НИШТО МАКЕДОНСКО А И ПРЕКУТРУПА ВО ШКИПТАРИЈА МАКЕДОНЦИТЕ ЗА НЕА БИЛЕ БУГАРИ

               Македонците за време на Балканските војнии Првата светска војна се бореле за ослободување на
     =  .     нивната Македонија која била петвековнотурско исламскоропство Македонцитебиле изиграниод

        .    православните балканскидржави коимеѓусебноМакедонија си ја поделиле Па Бугарија била против
  ...      ,   ,   Србија и Елада Бугарија гизаборавила нејзинитедве непријателки Србија и Грција и во Европската

           . ,     : заедницазаедносо Елада се здружиле за се македонскода биде бугарско Меѓутоа тоа и не е така
 100%             , Бугарија се откажала одЕгејскиотдел на Македонија со сите нејзинипреселнициво Бугарија

     , ... . , 100%    .заборавајќигинивните имотисо пасишта гори планини Значи Егејскиотдел на Македонија  
    100%             Со тоа што Бугарија се откажала одЕгејскиотдел на Македонија какобугарскисо своижители

,  ,         -      Бугари се потврдува во Егејскиотдел на Македонијане можело да има ло Бугаритуку сите тие биле
 .           ,      самоМакедонци Ова се докажува и со Уставот на Бугарија во коистои Бугарија се грижиза своите

  .  ,          Бугариво соседството Не случајно Бугарија со Елада братскибараат Бугариво Вардарскиотдел на
     -      ,  .Македонија који припаднална Србија таа братскивојувала заедносо Елада бугарскинепријаели
      .        Пиринскиотдел на Македонијаостанал во Бугарија Бугарскиотцарскидворво Пиринскиотдел на
      .       Македонијаподржувал огромна војска составена одМакедонци Војската имала задача само да го

    ,         ,    напаѓа Вардарскиотдел на Македонија за неготаа да гоослободиодсрпската окупација а и припои
 ,        .        конБугарија какошто бил и Пиринскиотдел на Македонија Со тоа што Бугарија никогашоднашиот

       ,      ,  Пиринскидел на Македонијане ја нападнала Елада што важи и за директноЕлада никогашБугарија
           .      не се залагала за билошто бугарсково Егејскиотдел на Македонија Таа откажувајќисе одЕгејците

  ,  ,        .каконејзинисонародници таа потврдила во Елада немало Бугари туку само македонскиМакедонци
      ,   ,    Па Македонците во Пиринскиотдел на Македонија побугарската окупација живеат само во бугарско

.     -         ропство Тоа се согледа преку јазикот Македонците во Пиринскиотдел на Македонијаникаконе учат
 ,   .    1/2  20    - -македонскијазик туку само бугарски БидејќиМакедонците во на век учеле бугарскијазик прв

   ,    2/2-20   ,      со говородВарна а втор од век западен говор Македонците во Пиринскиотдел на Македонија
    .    ?    - 1   - 2.два патиМакедонците гибугаризирале Што ова говори Македонцитебиле Бугари тип а и тип

    15.02.2017          БидејќиЕвропскотособрание на гоприфатилобарањето на Бугарија за своите Бугариво
   100.000,        ,  Шкиптаријана број Македонците во Шкиптаријанема да бидат двотиповиБугари само

-      -2.            едно Бугарии тоа само од типот Па ваквата можност Бугарија не ќе може да ја оствари во
. :     . ,        Р Македонија во неа има се македонско Секако Бугарија прекубугарашите успеала одуставот на
.          -  .   Р Македонијада се бришигрижата на Македонците во соседните држави само Р Македонија се

   .граничисамо со себе
   , ,        ,   Со наведенотосе потврдува Ватикан Европа и САД отсекогашбиле против се македонско и затоа

         ,     Македонците во Егејскиотдел на Македонијабиле бомбардиранисо непалмбомби што било за прв
...;  2001     -     ; 2015   пат во годинаСАД одсвојата САД база во Косово извршиагресија годинабеше Пржино

   ; 2017       .   да се доиспржатМакедонците годинаво Европската заедницаБугари во Шкиптарија Па Елада
  .        -    .ќе чека Р Македонијада се исламизира за да исчезнимакедонското непријателите гиточат забите

   :   ,       . Конечно се утврдинајбитното Македонците сме постоеле постоиме и ќе постоиме само какотакви
    ? -         .  , Па коисе Македонците ДНК блискина Критјаните но не на Дунавците и Заткарпатците Ова значи

 .   ,    -   ...само домородци АкоМакедонцитепостојат сета историја се оспорува Европјаните останале лага

Angjelko Pesinoski - Fafe             .АКО ЗА ОВА НЕ ДОБИЕШ НОБЕЛОВА НАГРАДА НОБЕЛ ЌЕ СЕ ПРЕВРТУВА ВО ГРОБОТ

    100%  -    МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА ЖИВЕАТ ВО РОПСТВО БЕЗ НИЕДНО НАЦИОНАЛНО ПРАВО
     , ,  16.02.2017,   :За состојбата на Македонците во Бугарија МКД на гообјави следново

„   ,РАСПРАВА ВО СТРАЗБУР  
     :       , , ОМО Илиндени ЕФА во ЕП Македонците во Бугарија се претставени какошпиони предавници

 ...платениагенти
             По вчерашнотоусвојување на извештајот за Албанија и усвојувањето на амандманите на бугарските

          ,  европратенициза наводнотопостоење на бугарскомалцинство кај нашиот западенсосед денеска во
       .     Европскиотпарламент се расправаше за малцинствата во Бугарија И денеска европратеницитена
   ( )          Европската слободна алијанса ЕФА иОМО ИлинденодБугарија одржаа вистинска лекција за
    .почитување на основните човековиправа

            Европратеникотна ЕФА ЏусепМариа Терикабрас на состанокотна Интергрупата за национални
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             малцинства во Европскиотпарламент пренесе некоизаклучоцина ОМО ИлинденодБугарија за
       .положбата на македонскотонационалномалцинство во оваа земја

      ,      Македонскотомалцинство во Бугарија поранобеше признато на поранешните пописиоколу еден
               милионлуѓе се декларирале дека се Македонции тие уживаа некаквималцинскиправа во периодот

   , поВтората светска војна сѐ  1963 ,  .до година рече Терикабрас
„       ,   ,   Овие права вклучуваа образование на мајчин јазик изучување на историјата програмина

            . македонскијазикна бугарскотонационалнорадиои слобода во основањето на разниздруженија
      1963 .         Оваа ситуацијадрастичносе променипо година Новата политикаможе да се преслика во една

      : „        реченицана тогашниоткомунистичкилидерТодорЖивков Нема и не може да има македонско
  “.      ,   малцинство во Бугарија Сите права на Македонцитебеа суспендирани многуминаактивисти

                завршија во затворите и за жал оваа национална доктринана Бугарија конМакедонцитее важечка и
 “,  .доденес рече Терикабрас

      ?        :Како изгледа денес спроведувањето на оваа доктрина Еве што кажа за ова европратеникотна ЕФА
„          . ,   Ниту едноодосновните права на малцинствата не се остварува Напротив постоиофицијална

             политикана негирањена македонскиотнационален идентитет на сите нивоа и во власта
( , , ...).законодавна парламентарна судска

  .     ,         Говор на омраза Секоја изјава за македонска свест па дурии тврдење за постоење на македонски
     ,      , идентитет се третира каконационалнопредавство а Македонците се претставуваат какошпиони

,  ,  ,   ...    предавници испранимозоци платениагенти деца на Коминтерната Официјална Бугарија ги
              поддржува овие стереотипии гитретира какозакана за единствотои националната безбедност на

,              земјата а секое јавнодекларирање на македонскиотидентитет се смета за чин спротивенна Уставот
 .на Бугарија

        8         И покрајфактот дека против Бугарија веќе има пресудиодЕвропскиотсуд за човековиправа за
     ,       различниформина дискриминацијапротивМакедонците бугарската држава одбива да гиспроведе

              и продолжува да гинегираМакедонцитеи не применува никаквимеркиза заштита од
.дискриминација

        .   Македонците систематскисе исклучениодполитичкиоти општествениотразвој Бугарските власти
             досега гиотфрлија сите барања за регистрацијана граѓанскитеи политичкитеплатформина

.           Македонците Бугарските власти сметаат дека ваквите организацииќе работат против националните
,      .       интереси против бугарскиоттериторијаленинтегритети Устав Бугарија досега повеќе патидурии го

      ,       смени Законот за регистрацијана политичкитепартии гозголемилимитот за собранипотписи
     .          потребниза формирање на политичкоздружение Треба ли да се каже дека ниту една политичка

       .партија не гизастапува легитимните барања на Македонците
 .           Нема дијалог И покрајмногубројнитеобидина македонскотомалцинство и препоракитена

  ( ,         меѓународнитеорганизации ЕКРИ Советодавниоткомитет на Рамковната конвенција за заштита на
     -a.o.),       .националнитемалцинства на Советот на Европа Бугарија одбива каква билоформа на дијалог
          20 ,   Единственотонештопозитивношто се случило во текотна последните години главнопоради

    ,              влезот на Бугарија во ЕУ е тоа дека бугарските власти не гизабранија и не гипопречуваат јавните
  .            “.собирина Македонците Ова е навистина премалку за да се смета за некаков значаен напредок

       . ,   ,      Овие заклучоциќе бидат испратенидобугарските власти Но какои досега никоји не се надева
             дека Бугарија ќе променинешто во односна признавањето на постоењето на македонското

   .            националномалцинство кај нив Тоа за европратеницитеодБугарија воопштоне е никаква пречка за
        ,    ,  нивните постојанизабелешкиза наводнотобугарскомалцинство во Преспа Голо Брдо и Гора каде

        .     штодесетициМакедонцизеле бугарскипасошодекономскипричини Ова за бугарската официјална
   ,      ,        политикае сосема доволно одпозицијана членка на ЕУ да бара права за некаквиБугариво
. Албанија       -  “.А за македонскотомалцинство кај нив ни збор

    -     =ВО ШКИПТАРИЈА НИКОГАШ НЕМАЛО БУГАРИ ИМЕТО БУГАРИ Е СПОРЕД БУГАРИТЕ ТАТАРИТЕ
  ,     ,       .  Историскиимето Бугари споредБугарите коибиле Татари не бил во употреба во старата ера Тоа

       .      , име се појавува за време на Источноторимскоцарство Бидејќиимето Бугарибило споредТатарите
    ...     , 1767 , името Бугаринемало етничкозначење Со укинувањето на Охридската архепископија година

   100% ,    .    подкоја била Шкиптарија опстоила самоЦариградската патријаршија За православните меѓу
   ,     ,   ,   себнода се истребуваат султанот ја оформилБугарската егзархија со центарЦариград а ноникако

 ,      -      1908 .во Софија главен градна султановото кнежество Бугарија тоа станува држава само во година
     ,   1908   ,   , Какошто во султановото кнежество Бугарија а од годинадржава Бугарија имало свои Бугари

     -  .     со создавањето наШкиптаријапостојатШкиптари одроденитн Словении припадницина Охридската
.  ,        .    црква Споредавторите шкиптарскиотнароди јазикбиле дело на Австрија Па мноштвоМакедонци

            .     и чеда на Охридската црква доденес опстоиле тие да си бидатМакедонци За потврдадека тие чеда
    ,  (19.02.2017)  -    :на Охридската црква останале Македонци денес одФБ страниците гопрезедов ова
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„              Добиена уште една битка во ЕП против обидза негирање на Македонците во Албанија
            Европската слободна алијанса што какоасоцијацијафункционираво Европскиотпарламент и ги
             -претставува малцинските групиво Европа меѓу коии двете партиина Македонцитеод Грција

    -   ,       Виножитои одБугарија ОМО ИлинденПирин на вчерашното гласање на резолуцијата за
    ,         извештајот за напредокотна Албанија успеа да интервенира со забелешка дека во областите

,          .Преспа Голо Брдо и Гора не живее БугарскотукуМакедонскомалцинство
             Забелешката е впрочем реакцијана амандманотна двајцата бугарскипратенициАндрејКовачев и

                Ангел Џамбаскиво којсе бара одалбанските власти да гиштитат правата на бугарскотомалцинство
 ,        24       .во Преспа Голо Брдо и Гора што какочлен се најде во предлогрезолуцијата за Албанија

             Бугарските пратеницине очекувале таква реакцијаоднекојод членовите на Европската Слободна
              алијанса одкаде повторуваат дека постојаноќе реагираат когаима ситуациикоипотврдуваат дека
             Бугарија има скриена агендана искривување на вистината за постоење на Македонскомалцинство

 .во Албанија
      ,        Усвојувањето на Извештајот за напредокотна Албанија наиде на остра реакцијаод страна на

   ,,  ,,         .здружениетона Македонците Илинден одТирана и на неговиотогранокво Голо Брдо
„       ,    , .     Бугариво Албанија и во регионитеПреспа Голо Брдо и Гора нема Потсетуваме дека на целата

   ,     ,       територијана Република Албанија и посебново регионитеПреспа Голо Брдо и Гора не живеат
,   .           Бугари туку самоМакедонци ОдАлбанската и одМакедонската влада бараме да испратат остар
              демаршдоБрисел и Софија за нотификацијата на лажна бугарска историја во европските службени

         -      документии за преименувањето на Македонците во Албанија за Бугари се вели во реакцијата на
   .Македонците во Албанија

              Реагираше и СветскиотМакедонскиконгрес којпокрајшто побара одВладата да испратидемарши
          ,     доБрисел и доСофија за преименување на Македонците во Албанија ја осудиофицијална Софија
            за продолжувањето на политиката на антимакедонизамкакоофицијална политика за негирањена

            “.македонскиотнародпо сите основии за влошување на добрососедските односисо Македонија

          ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НЕМАЛО ТУРЦИЗМИ ТУКУ ТИЕ ВО ТУРЦИЈА БИЛЕ МАКЕДОНИЗМИ
      .       ,Секоја држава си има свој службен јазик Со ослободувањето на Вардарскиотдел на Македонија што

      ,       ,     било за време на Втората светска војна и тоа одфашистичка Бугарија и Албанија беше нужнода се
      .    .     вклучи некојговоркаколитературенмакедонскијазик Тоа бил брсјачкиотговор Токмутој бил и говор

  ,          ,    ,  на ГригорПрличев а тој неговите ученицигитерал на негода пишат но не на бугарскиот поврзанои
  со она шт    . ...   ...,     .о пишел Крсте П Мисирков со центарот Битола таквиот говорстанал македонскијазик

    ,          Како изненадување за македонската јавност лицата коисе зафатиле со македонскиотјазикне само
    ,     .     ?    тие негошто гореформирале тие негои гоосакатиле Па што тие направиле Зборовите коибиле

  , , ,        , употребуваниво турскиот грчкиот бугарскиот српскиоти албанскиотгипрогласиле за туѓизборови
                 и за мигмакедонскиотјазикбил осиромашен за сите тие отстранети зборови коибиле општина сите

 ,         ,   ...балканскинароди и место тие доденес да опстојат какомакедонски следеле нови кованици  
             ,  Бидејќиво мноштвомои книгисум истакнувал дека нашите турцизмиво Турција се македонизми а со

     ,          .цел моето пишување да се потврди во прилогнаведувам и еден српскиавтор во светот прочуен  
. . ,     “, , 1984,   , :С С Билбија Староевропскијазики писмоЕтрураца Чикаго на српскијазик пиши  

„         ,    750      Во речникоткоје составен дел на оваа расправа се најдуваат околу збора коиво своите записи
  - ,   .        гиупотребиле Рашаните Етрурците Лиѓанитеи Личаните Меѓу тие зборови се најдуваат и многу

              -  . зборови за коисе мислело и тврделодека тоа така се виканитурцизмиво српско хрватскиот јазик
     ,    ,         Тоа со овој трудсе исправува оти тоа се етрурски лидијскии личанскизборови коиво својот речник

        ,   .   гиосвоиле освојувачите на малоазиските српскинародикакоПерсијанци Арапии Турци Турцитене
                 .гидонеле на Балканот оти тие секогашбиле во говоротна народитена Балканот коитие гипокориле

      ,       Кога би биле правилнопрочитании протолкувани нарочитолидијскитеи личанските или ликијските
 ,   ,   ,    “.пишаниспоменици бројотна тие така виканитурцизми ќе бидатмногупоголеми

    ,   ,      ,   , Ако се земе во предвид што пишел Херодот Бригите ја создале Анадилија и Ерменија а и Фригија
= ,  = = = - ,  ,   ,    ф б а Бриги брг брз брс Брсјак се потврдува Македонцитебиле домородци ноникакодојденци
   .      -    ,одПодунавјето или Заткарпатите Па и затоа Македонцитеостанале ДНК блискисамо на Критјаните
      :     11 -     ноникакона Подунавците ниту на Заткарпатците Москва е создадена во век таму нема лоза за да
       .  .        се слави Дионискојкај денес е Св Трифунитн БидејќиМакедонците се само домородниноникако

,     .        ... дојденци време е надлежните во Р Македонија конечнода прекинатда разговараат со соседите Па
       ,    . ,     .и време е да се срамиме однадлежните коизаработуваат во Р Македонија и тоа на наша штета
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         ,   КАКО ШТО ЛАЗАР КОЛИШЕСКИ ГО РУШИЛ ПАРТИСКИОТ ОБЈЕКТ ВО СКОПЈЕ СЛИЧНО НАПРАВИ
      -       И НИКОЛА ГРУЕВСКИ СО ЗГРАДАТА НА ВМРО ДПМНЕ ВО СКОПЈЕ ЗА КОЈА КРВАРЕЛЕ ВМРОВЦИ

      ,   1941 ,      Македонците за време на Втората светска војна во јуни година кренале првивостание на овој
       ,      наш Балкан за ослободување на Македонијаодокупаторите пришто бил бомбардиранаеродромот

 ...,       .         во Скопје а сите дејствија биле одеден објект БидејќиЛазар Колишевскине бил учесникво било
 ,   штомакедонско тој решил објекто    ,          .т да се руши да нема трага ништона она што било преднего

  ,       :      Да се потсетиме што токмуЛазар Колишевскинаправил со Битола најубавиот дел на Битола околу
-   17   ,        .    Саат Кулата од век горушил за тој преднасобраниотнародда држиговори И што тој

 ?    ,         ...    направил Тој ја уништил Битола дурисе сакало да се рушииШирокСокак Курбан отишол само
...Театарот

     ,          Какошто било со Лазар Колишевски домче во Битола денешенСтарскидомво соседство на нашата
-           -     :куќа меѓу нив имаше две вратничкиза да се бега одокуптарите сличнонаправил и Никола Груевски

  -           ,    , зградата на ВМРО ДПМНЕ во Скопје во која се случувале сите настани со партијата таа и се руши а
                  .на неа ќе се подигнела палата која не му е потребна на народоткојговодела партијата од зградата

   80%     20%   ЛАТИНСКИОТ ЈАЗИК СОДРЖЕЛ ЗБОРОВИ НА БЕЛАТА И НА ЦРНЦАТА РАСА
   (60 . . . .- 7 . . .), „      ,   СпоредДионисијХаликарнишки г п н е г н е Јазикот со којсе користат Римјаните не е
 ,    ,     .  наполноварварски ниту пакапсолутнохеленски нопреставува мешавина оддвата Поголемиотдел

       “.        од тој јазике истоветен со еолскотонаречје Од ова произлегува дека Римјаните говореле со
„          “.       поголемиотдел од тој јазике истоветен со еолскотонаречје Се гледа дека јазикотбил еолско

   , наречје којбил хеленски а   .          : Хелада била Пелазгија Кон ова да се надоврзе и она што реколХеродот
„      “.     ,     Еолците биле и се нарекувале Пелазги Бидејќипелазгискиотјазикбил варварски овде во игра се

      ( )       вклучени само триговорина пелазгискиот варварскиот јазиккоикакоговоримеѓусебе биле
.          .      разбирливи Овде е чуднозоштопоимотварварскисе употребува за говор Истото се случило и за

 .        ,      поимотпелазгиски Ова говоридека постепеностарите поимисе потискале а на нивнотоместо го
  .    ,    .     заменувале со други Бидејќитогашнемало народи нивните јазицибиле говори Ова било поводод

       .         разнипоимитие меѓу себе да се разликуваат Овде е најбитношто латинскиот јазикбил само
.      ,     .  ( . ) .службен Па тој бил само мртов јазик а народотговорел со тн Хомеров тн словенски јазик

  . .      .Римјаните говореле тн словенски Токмуова европските авторигокријат
   = = .  ,   ,   БидејќиРимјаните говореле варварски пелазгиски тн словенски јазик но не латински којбил

  ,       .      наследникна коине се поставува прашање за бројотна тн словенскизборови којгисодржел
        :латинскијазиккакодворасен јазикна Белци иЦрнци

. . ,     , , 1984,   , : „  С С Билбија Староевропскијезики писмоЕтрураца Чикаго на српскијазик пиши Чинителот
  20% -         ,     е дека римско латинскизборовии изрази гинемало во словенските јазици а нарочитогинема
  ,   80%  ,        во кириличните споменици и ако сите етрурски лидијскии ликијскизборовии изрази се

       ,    “.застапениво современиотсрпскии другисловенски јазици а не во латинскиот
    80%     20%   -     Следи латинскијазикимал зборовина белата и на црната раса двете расиживееле во
  .Египет иМесопотамија  
         -  БидејќиАлександријскиотПтоломејов јазиккоинебил наследникна дворасниотстаро египетски

,     ,  .    ,   јазик а коинскинаследникбил латинскиот со тн словенски јазицисе потврдува латинскиотод
   80% ,    20%.белата раса имал зборови а одцрната  

        ,        Со тоа што романските јазицисе со латинскопотекло а цела Европа била христијанизирана одРим
  ,   -     . ,    .  со латинскиот јазик се е јасно Европјаните се само одроденитн Словени дурии со тн словенски

     , ,  ( )    темен вокал во сите францускијазици португалскиот романскиот влашкиот ишкиптарскиотсо
           .  монголскизборови со своја албанска платформа прифатена одЕП на одродената тн словенска

,   .Европа обединета без Македонци

    ,     ,    БИДЕЈЌИ НИКОГАШ НЕМАЛО ГРЧКА ДРЖАВА ГРЧКА НАЦИЈА И ГРЧКИ ЈАЗИК ИТЕН ПРЕКИН ЗА
 -     ,   - СЕ МАКЕДОНСКО ДО КОГА ЌЕ МОЛЧАТ МАНУ ИСТОРИЧАРИТЕ И НАДЛЕЖНИТЕ ПРОБИСВЕТОТ
      .       :Во врска со насловов пишеле повеќе автори Во прилогсе наведува уште еден автор  

. .  : „...            ...“.Х С Вотсон пиши никогашне постоело нештошто би можело да се нарече грчкадржава
„ , ,   ,        .    Сега значи постоела грчкадржава ама тек валјало да се создаде грчканација Тој процес го

       .   попречувал веќе споменатата поделба на традициналистии западњаци Понатамошна комликација
    .      ,   искрснала околу прашањето на јазикот Кораис намерувал да создаде нов јазик обогатенсо

   ,      ,  елементите на античката минатост во што испрво гоподржувале либералите додека
   .         традиционалистите му се спротиставиле Во новата држава новиот уметничкијазикнаскорого

    ,    .  ‘ ’  (kathairevousa)прифатил целиотобразовен горенслој и прогресивнии конзервативци Тој чист јазик
 , ,  ,         ‘ ’ . на народот воглавно бил неразбирлив те тој и понатаму се служел со својот демотски говор

        ,      Разликата измеѓудвата јазицисе претвориле во класниразлики или уште појакосе истакнала
  ; ,    ,    ,  поделеноста на нацијата или подоброда се рече раздвојувајќигогрчкотонаселение се успоравало
   .           создавањето на грчката нација Во втората половина на столетието напредните Грципочнале да се
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    ,    kathairevousa  ,    залагаат за употребата на демотскиот и поделбата измеѓу и демотики која пораносе
       ,      . испреплетувала поделбата на левица и десница во политиката почнале со нив да се поклопуваат

    ,        Во уметничката книжевност преовладувал демотски ама во новинарство и во службените исправи
  ‘ ’ .         , предностдобил чистиот јазик Полемиката траела и во третата четвртина на дваесеттото столетие

   “.иакодемотскинепрекинато јачал
    ,    .    .Бидејќинародотима еден јазик еладски јазициимало два Па имало два народи

   :       .       , Ова не е се еладски јазикбиле дуриХомеровиоти коине Со тоа што еладски јазициимало четири
   .         ,     тоа било само комедија Ако четворицаЕладциби говореле со поеден јазик тие меѓусебнонема да

 .     ?  .      : -се разберат Па што е ова Само трагедија Следи еладскиотнародостанал само едно траги
.комедија  

     -   ?   ,  ,   Дали има доказ за ваквиот траги комиченнарод Првиот еладски јазик на Хомер бил само
,      (1815),    (1907) . словенски потврденоод германскиотлингвистПасоф еладскиотлингвистЧулкас итн

       ,  19    ( ) - Вториот еладски јазикбил само македонскиот јазиккоине во век само таканаречен старо грчки
     ,   300-  . . . .     тој бил само АлександријскиПтоломејов јазик само од та г п н е Апостол Павле гопознавал

,    -        .  , коине ноне и еладскиот со Апостол Павле коинепостанал прв христијанскијазик Од коине
   ,  19     .     христијанскии византискијазик во век со реформа произлегол катаревуса Тој бил мешавина на

   ,           коинесо народнизборови а демотикиодкатаревуса содржиуште повеќе народнизборовиод јазикот
     . .        ,   , на Хомер којбил само тн словенски Па токмуи затоа делата на ГригорПрличев пишанина коине
          -     во потполностне можат да се разберат со катаревуса и демотики двата јазика содржеле помал

  .фондкоинскизборови
    ,     ,  =   Бидејќиво Египет владееле Птоломејците чиј јазикбил битолскиотговор а Бригите Брсјаците го
  ( = ,  ,     ),    ,      имааат дативот кој Н когоА комуДи чиј Г коинебил дативен јазик какошто бил катаревуса како

         . ,   германскиот јазика Германците со германскиот јазиквладееле во Елада Напротив демотикинемал
.  ,            .датив Се потврдува во Елада никогашнемало никаковдатив и коиненемал врска со Елада  

 ,             . Авторите мислеле коинебил хеленски јазики затоа Хелените коинеби морале да гоговорат
      ,        , Бидејќикоиненикогашне бил народен јазик во Елада се говорел само нашиот словенски јазик

  ...  (1830)...  (1904)...   ,   потврденоод Фалмерајер Силвестер Па авторитемислеле Хелените биле
.         ( ),    словенизирани Со тоа што тие имале и словенскиакцент Фалмераер дуритемниотвокал

( . , 1941 ),    . ,         М Фасмер којбил само тн словенски никогашнемало било каков другпосебен народсо
   .             различен јазикодМакедонците Ова се потврдува и со доказотшто ниеденантичкиавтор не навел

-    ,  I     ,     преведувач кај Херодот се чита Александар говорел во Елада без преведувач којне постоел кај
 .ниеденавтор

           ? 100% ,   100%    Па што бил ишто е се доденес еладскиотнарод вештачки за кого лажат сите во
  ,       .         Европа и САД а страдаат Македонците со својот Хомеров јазик Крајное време да се прекинеза се

     100%  ,     ,  македонскода се разговара со вештачката Елада која никогашне била држава никогаш
  ,   .немало еладскинарод ниту еладски јазик
              14- 15   Срамное да се разговара со Елада за се македонскосо циганскотонаселение од век со

   ,   ,        индискиотмузичкиинструментбузуки населено на Пелопонез какои со Азијатите со свој турски
    20    ,       јазиккакоправославни во век колонизираниво Елада а оние населените во Македонија се

  ,          = изјаснуваат за Македонци оспорувајќине нас Македонцитедомородцисо татков и мајчинХомеров
.  .тн словенски јазик

Pater Yios Akis Ο στεφανωθείς ποιητής. Του βραβευθέντος κατά την προχθεσινήν του ποιητικού διαγωνισμού τούτου του έτους 
ημέραν ποιήματος «ο Αρματωλός» συγγραφεύς είναι ο φοιτητής της Ιατρικής Σχολής Γρηγόριος Σταυρίδης (Παραλίτσας) εξ 
Αχρίδας (Λυχνιδιού) της Μακεδονίας ορμώμενος, ως εβεβαιώθη εκ διαφόρων τεκμηρίων δοθέντων ενώπιον του Πρυτάνεως και 
ιδίως εκ της ομοιότητος της γραφής και διαφόρων στροφών, ἄς απήγγειλεν ο ποιητής εκ στήθους. Μετά τη βεβαίωσιν ταύτην ο 
Πρύτανις ενεχείρισε τω ποιητή την τε δάφνην της νίκης και το ήμισυ του χιλιοδράχμου γέρατος, του άλλου ημίσεως δοθέντος κατά 
την παραγγελίαν του ποιητού εις τον φοιτητήν της θεολογικής Σχολής κύριον Δημήτριον Ζομπουλίδην.
— Εν Αθήναις, τη 27 Μαρτίου 1860
Ο Γραμματεύς του Οθωνείου Πανεπιστημίου Γ. ΔΟΚΟΣ[7]  .         Крунисанпоет На победа во завчера на поетскиотрезултат на

     "   "        натпреварот одгодината ден песната авторна Арматолос е студентна Медицинскиотфакултет ГригоријСтавридис
(Paralitsas)   ( )  ,           на Охрид Лихнидос МакедонијаТргнувајќи какошто беше потврденона неколкуоддадендоказ пред

         ,     .    , Ректоротособенона сличноста на пишување и со различна брзина нека рецитирапоетотна дојка По проектза потврда
        dafnin      ,       времена Динму гододелина поетотили победа и пол илјадидрахмиГера а другата половина дадениод страна

         Zompoulidin .на наменска на поетот во студентските теолошкиглавенДимитриј училиште
-  ,  27 , 1860 Во Атина на март година

  Othonos  III. Секретарот на Универзитетот СВЕТЛА

   :   -   ...ПРАВОСЛАВНИТЕ ИЗГУБИЛЕ ДВЕ ВОЈНИ КРИМСКАТА И КОСОВСКАТА ПРВАТА Е НАДМИНАТА
  = .     =  ,  Народотсо пелазгиски тн словенски јазикстрадаше петвековноисламско турскоропство подржано

 ,        1071 .    одВатикан крвеннепријател на православието без прекинод година Следат крстоноснивојни
       .      .    за да се уништии оплачка се православно Тоа продолжилои во следните векови Бидејќикрајотна

  ,           ПравославнотоЦарство дошол па на тапет била Киевска Русија каде православието засекогашси се
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         .     спасило со рускиотцари рускиотпатријархсо православниот тн византискидвоглав орел којсекогаш
   ,     . .    гикрасел македонскитецркви се наследство на православната тн Византија Иакоруските цареви со

     ,    ,       своите семејства биле поврзанисо европските занесени за своја превласт а не во полза на нивниот
  ,       ,       рускиправославен народ што било и со народотна Балканот поважниодРусите биле и се Хазерите

-           .     .рускиЕвреи со монголскиудел и со јудишјазиксо тн словенска синтакса и мнозинство тн словенски
-,        ,      зборови ја ослободиле Елада со помошна венециската флота гопоставиле рускиотдипломат како

  - ,        -   .прв еладскипретседател убиен и со преврат бил донесен баварскиотпринцОтон прв еладскикрал
     ,       =    Англијаправи пуч со својата амбасада и Елада се отргнува од својот варварски пелазгискисамо за

.         ...         .тн словенски јазиксо словенскиакцент а и темен вокал и се создал нов народсо нов непознат јазик
        .      Русија какоправославна држава се бореше противОсмановотоЦарство Место Англијада и излезе

    ,      =   во пресрет на христијанската Русија таа братскисо своето соверничкоисламско турскоОсманово
   .       ...     Царство војуваше против Русија Само така Русија ја изгубиКримската војна Русија останала да се

   ,    .           ...бориза на исток но никакона Балканот На ваков рускиприодсамо Сталинна Хитлер му рекол не
   ,   ,     ,   ,  БидејќиАвстрија со Баварска Виена со Минхен ја изгубибитката со Елада која стана англиска таа

      Österreich-     ,     си годоисполнинасловот на државата ИсточноЦарство за на Балканот а Русија на исток
( ...).       -  ,    Тибет СледиАвстрија постепенода ја создава Албанија всушностШкиптарија а Албанија била

      .   19     , само кавказка каде опстојувале Черкезите и Татарите Таа во век госоздала шкиптарскиот јазик а
             1924 ,   .прва школа на тој нов јазикАвстрија и ватиканскаИталија основале само во година а не порано

,    90%   (   )  10%   Меѓутоа обединувањето на Албанците ГегиАзијати Черкезии Татари со ТоскиШкиптари
100%  .   100%    ,   , одроденитн Словении припадницина Охридската архиепископија само охридскичеда

   1972    : „     1972 .     било само од годинасо нов јазик Со ортографскиотконгресво год овој нов писмен јазик
   “. ,  1972     .   беше прогласен за официјален Значи до годинанемало ништозаедничкоалбанско Тоа било
        - . .       .дело само на католикоти масонот само на Британија ЈБ Тито Па токмуи овде бил носител Англија

     :   -     Православните гиизгубија двете големивојни Кримската и Косовската Русија одКримската војна се
,         ,  опоравила што преостанува опоравување одКосовската војна со хазерскикапитал бомбардирање со

       . -     осироимашенураниумна Србија со прелетување на Р Македонија самоМакедонците се побунија со
     .        ,    запалување на амбасадата на САД итн Се создадеСАД Косово со САД војна база со центар во САД

  ,         ...амбасада во Скопје откаде се контролирацелиот Балкан сосе МедитеранотдуриРусија
      ,         Осиромашениотураниум горушиимунитетотна човекот со што тој е подложенна разниоболувања

 .      ,    ,      и рак Пореметување со разрушенимунитет е СИДАТА а сидаш бил Клинтон којсе слави во Косово
   ,   ,     ,   ,   за злото врз православните браќа на Русите со ист православен двоглав орел рускии српски и тоа

    -   . ,     ,само во полза на дворасно двоконтинентален албанскитн народ создаденсамо во СФР Југославија
   ,   1997 .          .ноне во Шкиптарија каде во г се бореле за нејзина поделба јужните Тоскипротив дивите Геги
     ,    .    20%,   17% Со колонизирањетона Албанците вонШкиптарија коиденес во Р Македонијане се а ниту

  14%  - ,      „ “,     „ “,туку само без не албанци тие за Домородните се само чума а за Православните само краста
             -   ...а со хазерскиоткапитал и сидашотКлинтонсе само чеда на Косово сида држава сидата нема лек

     ,     .   БИДЕЈЌИ ЕВРОПЈАНИТЕ СЕ СО ПОВЕЌЕРАСНИ ЈАЗИЦИ ТИЕ НЕ СЕ РАСНО СВЕСНИ ДОКАЗ ЗА
        , , НИВНО ОДРОДУВАЊЕ ОД ЈАЗИКОТ НА БЕЛАТА РАСА ФРАНЦУСКИТЕ ЈАЗИЦИ ПОРТУГАЛСКИОТ

 ( )     .   .   РОМАНСКИОТ ВЛАШКИОТ И ШКИПТАРСКИОТ ГО ИМААТ ТН СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ А ТИЕ
    -      ,    НЕ СЕ НИ ВЕРСКИ СВЕСНИ ЗА ТИЕ ПОБРЗО ДАСЕ ОБОГАТАТ ЕВРОПА ВЕЌЕ СТАНА ИСЛАМСКА 

  ,       -    .   Историские познато во Египет иМесопотамијаживееле две раси белата и црната раса За пример
  -       ,     .  се наведуваат Сумерите тие биле белцисамо со закосениочи какошто биле и Египќаните Црнци

 .    ,   „  “.       биле Акадците Авторите за нив пишат тие биле црноглави странци Па во прво време се пишело
,      ,     .    ...   одвоено посебнона јазикотна белата раса одвоеноодна црната раса Следина ист камен да се

   -   .  ,    :    пишина двата јазика еденподдруг И конечно биле создаденидворасни јазици сиријскијазикбил
,       .     - .  арамејскиот којдоденес се присвојува одЕвреите Сличен јазикбил и старо египетскиот Арамејски

    ,    515 . . . .  ( . - )    послужилда се создаде новоперсискиот што било по г п н е Коине тн старо грчки бил само од
300-  . . . .-            300-  . . . .,    та г п н е следи сите дела преведении пишанина коинебиле по таа та г п н е што било и

   (3  . . .),     .     .  делотона Хомер век п н е и тоа само во Александрија Врската била само со Птоломејците Па
   ? ,   ,        .што биле Птоломејците Македонци со битолскиговор што се гледа одКаменот Розета во Египет

         ,  ( ) Бидејќимакедонскиоткоине гозаменил староегипетскиоти гопотиснал арамејскиот Греикот Гркот
 ,  240 . . . .,    ,    ,    Лив Андроник во г п н е госоздал латинскиот јазик којстанал службен јазик иакоРимјаните и

 1  . .   .  ( = ),    .во век н е говореле само тн словенски варварски пелазгиски напишаноодДионисијХаликарнас
          40%   -  20%.Разликата меѓу коинеи латинскибила таа што коинеимал зборовина црнци латинскиот

     (   -    .  ). Од коинепроизлегле еладските јазици катаревуса и димотикик само со повеќе тн словенскизбора
    19 . ,        - . Ова било само во век Напротив во вториотмилениумво Европа се правеле вулгарно латински

     , ...  .     , Такви биле повеќе јазициво Италија Франција и Португалија Латинскиот јазикбил само дворасен
     -   .       а двораснибиле сите романскијазици западноодГерманија Па бидејќиЕвропјаните биле белци со

      = = . ,   .   ,јазикна белцикојбил само варварски пелазгиски тн словенски доказ бил тн словенскитемен вокал
     .   -   50%-    којгонемало во латинскиот јазик Сите францускијазици Французиоколу португалскиоткојсе

86



  ,  ( )      .    говориво Бразил романскиот влашкиот ишкиптарскиотсе со темен вокал Па покрајовие романски
,     ,     :  , , ...јазици источноодФранција се готскидополнителномонголскизборовии завршетоци ихиг унг инг

        =  ( ) =  ( ),    ,Само за примерглавниот градна Кина е Пекинг пе град кинг кениг владетел којбил за владетел
   ,   -  = . =  .    а такви биле кнезови кралеви и цареви погрешнокинг кениг Викинг виккинг Па Викиншкисимбол

    ,   -      .биле роговите на балканскотоговедо а европскотодиво Европјаните биле со потеклоодБалканот
,  ,          ,    ,Замислете овие Европјани иакододенес биле и се расисти со свои колониикоикрваво гиплачкале

            -  . доденес останале раснонесвесни со јазицикоисодржат зборовина црнцииМонголи расниизроди
              ,   Тие доденес се трудат да гиодродатод своите повеќемилениумскијазицина белата раса а тие биле

  .  .  .        ,  само нашите тн словенски јазици Бидејќитн словенски јазицисе гордостна нашата бела раса тие
      ,    , ,   ,  на најгнасенначин сакаат да не одродат воглавно со англискиот јазик кој какоготскијазик доденес

 ,    10.000  ,   ,    , е најарамиски не само со францускизборови коибиле латински а овие македонскикоински
      -  = , = , = ...   ,   туку со негонас не прават неписмени за а а е е и и поминале повеќе милениуми а за англискиот

   .      ?    ,     .тоа повеќе не важи Па што е англискиот јазик Само ракво лингвистиката а и гнаса на гнасотијата
         ,        Балканот со Мала Азија биле составен дел на ИсточноторимскоЦарство кое било брана за да не се

 .      ,     ,шириисламот ПроклетиотВатикан со своите европскичеда сите само убијции арамишта царството
   .        .   гоуништијаи оплачкале Исламот се омасовил во Мала Азија и Балканот Европјаните какокрволочни

...       ...      ,ѕверови процесотна уништување на православието не завршило Па тие се бореле против Русија
     ,    .      што било очевидносо Кримската војна во полза на Турција БидејќиЕвропјаните никогашне сакале

  ,        90%    (   да бидат христијани госоздале исламскоКосово на Албанците кои се Азијати Геги Черкезии
)  10%  ( ).  ,             Татари и Тоски Балканци Порадинив а и за добивка на САД и Европа уште доденес крварат

 ( ,   ), „ “   .  .православните Македонците Србите и Црногорците браќа на православните тн словенскиРуси
    ,      .  ,    На ова не завршиле Европјаните изродина христијанствотои белата тн словенска раса тие за да се
 ,      ,       ,   се побогати а да живета поефтинои поубаво што беше можносо ефтина работна рака па воглавно

,          ,     исламска Европа повеќе не е континентна белата раса и христијанството туку таа веќе постанува
  .     ,        повеќерасна и исламска Бидејќијазицитеим се повеќерасни жителите им се само се повеќе и повеќе

,          -    . расни дуриисламот е навлезен во сите пориво европскитедржави со Европа се завршува Злобите
       ,    , ...  на Европјанитешто гидоживеа нашиотмакедонскинарод и неговите братскисрпски црногорски и

 ,       .         рускинарод самоволнорешивте сами да си се казните Со среќа нека вие е злосторотизвршенод
   .  ,        . .вас самите врз себе Се заклучува еднораснинародисо еднорасни јазициостанале само тн Словени

     -     : МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ПОРАЗЕНИ СО ЕВРОПСКИ ЛАГИ МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ПОБЕДАТ СО ВИСТИНА
  .   100%     ; АЛБАНЦИТЕ ВО Р МАКЕДОНИЈА СЕ КОЛОНИСТИ САМО СО ГРАЃАНСКИ ПРАВА ШКИПТАРИ

    . :  14%    1,4%  СЕ НАЈМАЛО МАЛЦИНСТВО ВО Р МАКЕДОНИЈА ОД АЛБАНЦИ СЕ САМО ШКИПТАРИ СО
  ( :   ) 90%    10%:  ОДНОС ГЕГИ АЗИЈАТИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ И АРБАНСКИ ШКИПТАРИ ТИЕ МЕЃУСЕБНО

 ,         -     НЕ ОПШТЕЛЕ НЕ СКЛУЧУВАЛЕ БРАКОВИ И ДОДЕНЕС НЕ СЕ РАЗБИРААТ ТИЕ СЕ ДВА НАРОДИ
 -     ;      СО КАВКАЗКО ЦРНОМОРСКО А И БАЛКАНСКО ПОТЕКЛО БИДЕЈЌИ ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК Е НА

   .          НАЈМАЛОТО МАЛЦИНСТВО ВО Р МАКЕДОНИЈА ТОЈ НЕ СМЕЕ ДА ГО ИЗУЧУВААТ ГЕГИТЕ И СИТЕ
         ;   ДРУГИ НЕАЛБАНЦИ КОИ СЕ КАКО АЛБАНЦИ И ГЛАСААТ ЗА АЛБАНЦИТЕ РАМКОВИОТ ДОГОВОР

              НЕ ВАЖИ БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ БЕЗ РАЗЛИКА КОЛКУ СЕ АЛБАНЦИ БЕЛЦИ И МОНГОЛИ ВО НАШАТА
. ;              „ “Р МАКЕДОНИЈА МОРА ДАИМАПОПИС ЗА ЛАГИТЕ НА АЛБАНЦИТЕ КОИ БИЛЕ И СЕ САМО ЧУМА

   „ “           НА ДОМОРОДЦИТЕ И КРАСТА НА ПРАВОСЛАВНИТЕ ПОДРЖАНИ ОД ЕВРОПА И САД ЗА НАС ДА
 .      , .     .НЕ НЕМА БИДЕЈЌИ ВАКВА БИЛЕ И Е СОСТОЈБАТА Р МАКЕДОНИЈА МОРА ДАБИДЕ НЕУТРАЛНА

    25  -      РУСИЈА ЗА ЕВРОПА ДАЛА МИЛИОНИ ЖРТВИ МАКЕДОНИЈА ОД ЕВРОПА СТРАДА СО ВЕКОВИ
       ,    .Крволочната Европа со вековимакедонската Македонија ја дели македонскитеМакедонцигикасапи

   .           :Европската историографија е бандитска За доказдека таа е бандитска и злочинечка еве еден напис  
  :       25  ,      МАРИН ЛЕ ПЕН Русија је нашу слободуплатила са милионажртава Брисел наређује да се то

- 25.02.2017,      :заборави објавено во Искра светла страна света
„        Вођа францускогНационалногфронта МаринЛе Пен рекла       „   је да је вријеме да се осигурамјесто

   “,         Русије на европскомконтиненту критикујућиодлукуПариза да не испоручиуговорене ратне бродове
„ “ .Мистрал Русији
„        .     25  Токомпосљедњеграта Русија је платила тешкуцијену Нашој слободидопринијело је милиона

       “,   ,  убијенихРуса и припадникаразличитихнационалностињиховогцарства подсјетила је она пише
„  “.Дејли експрес

                , Она је рекла да ниједнадржава није платила тако високуцијенуи да Француска то неће заборавити
      .иакоЕУ наређује да се то заборави

„      ,   .    ,   ЕУ се лоше понијела према Русији као и Француска Ужасавам се нашегпонашања попуштања под
         “,   .притискоми негирањемобавезе да испоручимодоговоренератне бродове Русији рекла је она

      ,     ,   .Ле Пенова је рекла да ће она ако побиједина предсједничкимизборима сарађивати са Русијом
„            ,      Францускамора да радина томе да осигура Русију на европскомконтиненту јер је то у интересу

 “,   .земаља Европе рекла је она
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         „  “    Вођа Националногфронта рекла је да је растућа популарност националне слободе знак све већег
 “.противљења ЕУ

  , ...  ..., , ,    СПОРЕД КАТЕРИНА ВЕЛИКА РУСКАТА ЦАРИЦА ФРАНЦИЈА ШПАНИЈА ШКОТСКА И ДРУГИ
   -   .     - КРАИШТА БИЛЕ САМО СЛОВЕНСКИ ДОКАЗ И ТН СЛОВЕНСКИ ТЕМЕН ВОКАЛ ДОПОРТУГАЛИЈА

    ,   ЕВРОПЈАНИТЕ ОПСТОИЛЕ САМО БАЛКАНСКИ НАСЛЕДНИЦИ ДУРИ БАЛКАНСКИ ЗЛОСТОРНИЦИ
 - , ...  , , , 1990,    Олга Луковиќ Пјановиќ Срби народнајстарији Досије Белград во насловот Катерина

... :Велика наведува
„   ,     ,      ,   Но немајќипотреба за тоа да расправаме овде да се вратиме на Катерина Велика која била

     ‘  ’...      примервладетел попринципитена просветниотапсолутизам Таа земала видноучество во
    ,    ,     книжевниотживот на своето доба соработувала во сатиртичничасописи пишеле комедиии им

    ,    ‘  ’.   помагала на книжевницитеи научниците кои ја називале северна Семирамида Напишала драма
‘ ’-        , ’ ,  (Voltaire, d’ Олег Катарина Велика ја вбројувале во свои пријатели Волтер д Аламбер Дидеро
Alembert, Diderot)          (Grimm),    и одржувала коресподенцијаи со Волтер и со Грим додекаДиодорго

   .  , ,  è ,    ,   примила на својот двор Со обѕир значи на с тоа имаме разлогда веруваме дека Катарина
             ,  Велика навистина била просветена жена која не се бавела успешносамо со државните работи туку

     ,  ,         многуработела и на личнотоусовршување што значи дека со знаење морала да се сретнува со
    .  ,        многуличностина своето време И навистина поединиличности коигиспоменува Бернар Бонилори

    ‘ ’     ,   ,   во својот членокво Фигаро таа наша претпоставка ја потврдува оти тој подвлекува дека Катерина
: ... (  , . .)била Францускитекст Р И

   ,           Со обѕирна стравот којГерманите коигоприменувале приуништувањето и истребувањето на
 ,            ЛужичкитеСрби па со обѕирна германизацијата на северните Словени со нивнотонасилно

    (        ,    преводување во новата ера За што постојат историскисведоштва и литерарниописи какои низ
           )...  ,    поетскидела прожетисо ист духкакои поезијата на балканските Срби со обѕир значи на сите

,         ,      споменато една особа оптеретена со германскидухеднокрваво минатост тешкоби можела да ја
    ,          , :изјави нешто слична на она што ниизнесува Бернар Бонилорикакоизјава на Катерина Велика која

‘...   ( .  ),       .  била прва те Катерина Велика која ја обелоденила супериорноста на словенската раса А
   ,        .   , особеносакала да докаже дека словенскиотбил првобитен јазикна човечкиотрод Во еднописмо

      1784. .,           коему гоупатила на Грим г таа пишела дека старите Словени дале свои имиња на најголем
  , ,     , ,    ...’ “.бројна реки планини рамниции области на Франција Шпанија Шкотска и другикраишта

     ,     ,    Следи конова да се додаде германскитеи британските авторипишат Источна Германија и
   ,     .     Британија имале илирсконаследство а Илирите биле само Балканци За доказ дека Европјаните

   ,      ,   . ,  биле само словенскиизроди иаколатинскиот јазикнемал темен вокал којбил тн словенски тој
  ,         - 50% , , постоел во Елада доденес негогоима во јазиците во Франција Французи португалскиот

 ( )  .          романскиот влашкиот ишкиптарскиот Бидејќипреселбите на белата раса биле само со волски
,      -   ,    коли а домашнотоговедобило само балканското европскотобило диво Европјаните се преселиле
  .   , = , = = - , = = само прекуБалканот Само за пример Бригија Фригија бриг Бриж брс Брсјак Фриги Фрижи

-    ... ,          - Фризи ја дофризискоговедо а и симболот на Викинзите биле само роговите на балканското
  (  ).бргискотоговедо расата буша

    ,    ,    БидејќиЕвропјаните потекнале одБалканот тие имале илирскитрадиции а останале само одродени
,             Словени Европјаните не се ништотуку само крволочниѕверови на нивните балканскисловенски

,     ,   -  ,    браќа коидоденес гиуништуваат дурисоздавале черкеско татарскоКосово иМакедонците со
    .         ...вековидоденес гиистребуваат Па тие се уште не се свесништо прават

      5.   ,     БИДЕЈЌА ЕВРОПА НЕ БИЛА НАСЕЛЕНА ВО МИЛЕНИУМ СТАРА ЕРА А ОДМАЈМУН
( )   ,    НЕАНДЕРТАЛЕЦ НЕ ПОТЕКНАЛ ЧОВЕК ЕВРОПА БИЛА БАЛКАНСКА

 - , ...  , , , 1990,    ..., Олга Луковиќ Пјановиќ Срби народнајстарији Досије Белград во насловот ЛепенскиВир
:наведува

„         ,       Во наставокот еве значајнизаклучнимисли на Жорж Сифер коиниеденискренистражувач на
      . -       минатоста не можат да гоостават рамнодушни Всушност тој со еден епохален заклучокне воведува

 ,     ,       ,   во светот за што говориДрагослав Срејовиќ после своето откритиена тлото на Србија на десниот
  :брегна Дунав

‘       (  ),   . -   Уранувањето во минатоста доилјадите години предХристо релативно е лесно Ама одилјадите
     ,       -    .  годинидопочетокотна нашата ера историјата на она што се назива Галија е матна и несигурна А

 ( .     ),  ,      понатаму те одилјадигодинипа наназад владее полумрак одвај осветлен со Цезаровите и
    ...’Астериксовите обавестувања на нееднаквивредности

, ,       . -     -  Треба значи да се вдлабиме уште понатаму во времето Вчера тоа не било можноДенес повеќе не
...’   ,   - , , -    потполно Спротивнона тоа штомногуверуваат господарството шталите куќите не доаѓаат од
 ,   .       .  источнотоСредоземје туку одДунав Голем покретпрема североистоки југозападотпочнал Тек

1973. .  (        )- - ‘  ,  10  г во северниотокругна парискиотбазен подназивот ЕН Еннес дунавскикуќи долги до
40     6  8 .     -  :  , метрииширокиод до метри Мошне близу на тие куќи остатоцина скршена грнчарија
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 ,  .  ,     ,  изупотребениорудија обичнипредмети Изгледа веројатно дека ѕидовите биле однабој а
   .    50  200 .   крововите од слепени трски Селата имале од до становници Дунавската цивилизацијата
         ,   четвртиотмилениумпредХристо се протегаодЧехословачка доФранција преминувајќипреку
  ...“.Холандијаи Германија

 „           Бидејќи Дунавската цивилизацијата четвртиотмилениумпредХристо се протегаодЧехословачка до
,     ...“,  ,   5.   Франција преминувајќипрекуХоландија и Германија се потврдува Европа во милениум стара

   .ера не била населена  
          .   .  Европа започналала да се населува само во потрагана руднобогатство Најбитенбил калајот Со

      ,    ,   ,   тоа што ископинитебиле одбакареноксид а следел бакарен сулфат којбил кршлив се преминало
 -     10% . ,     ,   на бронза мешавина на бакардо калај Секаде кадешто бил пронајденкалајот таму биле

 .                првите населби Прво таму се копала рудата и носела во ИсточнотоСредоземје за таа таму да се
,         .      -  .топи а тек потоа таа донаоѓалиштата се топела итн Истото било и со другитеруди метали итн

      5-    ,     Бидејќинемало доказ за населби од тиотмилениум стара ера Европјаните однаодите од
        .      ,  неандерталецот гивклучиле какопретходеникна човекот во Европа Со тоа што тој бил мајмун кој

   ,             не оставил свој наследник отпаѓа секојаможностмеѓу човек и неандерталеци со секојдругвид
    .      ,       мајмунда се добие меѓупроизвод За ова се вршенимногуогледи и доденес никојне добил

-   .меѓупроизвод ова е најбитното  
             -      Па и затоа коњот со магарето се поблискуотколкучовекот со секој видмајмун меѓу коњи магаре се

  ,         .   добива неплоденмашкипроизвод ниникаковмеѓупроизводна човек со сите видовимајмуни Ова се
        48 ,   46.  објаснува со доказотшто сите видовимајмуниимаат хромозоми а човекот Бидејќи

   ,         -  хромозонитене се истоветни меѓунив не е можноразмена на генетскиотматеријал меѓусебно
. .тн парење  
      :        0,   Во прилогсе наведуваат и крвните групи кај човекотпрвобитна крвна групабила само а крвната

    15.000 . . . .  -    ,  . групаА била пред г п н е одЛевантот авторите пишатИсточноСредоземје одАзија Крвната
    3.500 . . . .,            . групаВ била после г п н е а АВ само одновата ера какомешавина на Белци иМонголи

,           .     Напротив мајмуните сите крвнигрупигиимале уште од самиот свој почеток Со крвните груписе
,     .     .потврдува човекотнемал врска со мајмините Следат и мноштводругиразлики

         ,     Како потврдадека Европа била населена оди прекуБалканот домашнитеживотниво Европа
   ,              потекнале одИсточнотоСредоземје а и сета флора ифауна од југотпостепенониз Европа само по

 ,   0,5- 1,0  ,    .    леденотодоба со траење милионгодини биле проширенинив Европа Доденес има
   ,   .преселби само одБалканот а никогашобратно

         28 - ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА СТАВИ НА СВОЈОТ КАТАЛОГ МОЈАТА КНИГА
 ( . )= -  ( . =РОМЕИТЕ ТН ВИЗАНТИЈЦИ ХРИСТИЈАНИ СКЛАВИНИТЕ ТН СЛОВЕНИ ПОВЕЌЕБОЖЦИ

  01.03.2017       1,    .   :Книгата од каконајнова се најдува подброј со нешто скратеннаслов Ево гозаклучокот
        = = . = . = На Балканотживеел само еденнародкојговорел варварски пелазгиски тн Хомеров тн Платонов
.  ,    ( . - )     , тн словенски јазик а македонскиоткоине тн старо грчки бил само АлександријскиПтоломејов јазик

    300-  . . . . и тоа само од та г п н е Бидејќи     ,    . коине гопознавал Апостол Павле тој станал христијанскијазик
        ( . ),     .Тој постанал службен јазикна ИсточнотоРимскоЦарство тн Византија што било и со латинскиот
     .     .  На Балканот населението било само повеќебожно Па тоа постепеносе христијанизирало Со

     .      христијанизирањетона Повеќебожцитепочнале меѓусебнисудири Потоа за Царството важнибиле
            . само судиритемеѓу христијаните коиспоредверувањето во Исус Христос меѓусебносе поделиле
    .       -   Така тие меѓусебнои војувале Меѓусебнивојувања имало и меѓудвајца браќа владетели во

  ...РимскотоЦарство
       .    ( ),  Па имало борбисамо меѓуПравославните и Склавините Православни биле Римјаните Ромеите а

 ( . )  .      Склавините тн Словени само Повеќебожци Со христијанизирањетона Склавините како
  -   .   ,   ПовеќебожциСклавините изчезнувале Римјаните биле Христијаните И се потврдува имало само

    .верскинародиноникакоетнички
          , , ...   Ова се потврдува и со доказотшто Склавинине познавале Херодот Тукидид Платон Тие ги

   .    ,      познавале Антите и Венетите БидејќиВенети биле Венецијанците поимотВенети немал врска со
  ,     .     .      билошто словенско што важело и за Антите Нов поимбиле само Склавини За нив се пишисамо во

VI  ( =  )...век Прокоп прокоп
  .  ( ,   )    -    . Се разликувале тн Словени Анти Венети и Склавини и Словени одслово имало и БожјоСлово Со
    860       ,     тоа што Русите до годинаникогашне се изјаснале за Словени што гопишел цариградскиот

 ,    .патријархФотиј словенството било одслово
              За преселби на посебнисловенскинародисеверноодреката Дунав на Балканот нема ниеден

 / -      .материјалендоказ наод за пронаоѓачотНобелова и друганаграда
         -   .   За доказ дека немало етничкинародитуку верскисе Комнените Османите биле Комнени Па имало

    - .православниКомнении муслиманскиКомнени султани
    ( )    .      Православните биле само Римјани Ромејци а Муслиманите само Турци Па оваа состојба била во

    19 -    ( )       Елада дуриво со век Еладците биле Римјани Ромејци со главен градЦаригради никогаш
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   -  .немало етничкинародЕладци никакоВизантијци
   (1516- 1580)     .ГерманецотХиеоронимус Волф прв говнел поимотВизантија

   ? ...  ... ... ...КОИ БИЛЕ СЛОВЕНИ АЗИЈАТИТЕ БАЛКАНЦИТЕ АВСТРИЈЦИТЕ ИТАЛИЈАНИТЕ
    ... Кои биле Словени за енциколопедијата (A.Descubes, Nouveau Dictionnaire d’ Historie, d’ Géographie, 

de Mythologie et de Biographic, Paris, 1880) ? Дури и Не-словените:
„Словените- голема човечка група, која припаѓа на европската раса. Таа зазема простор на цела 
источна Европа, сметајќи ја тука Русија, Полска до Унгарија, Австрија, Чешка, Балканот и Српските 
земји по неа. Словенските племиња, кои ја напуштија Азија уште во најдревната минатост, најмалку 
петнаесет векови пред Христовото родување продреле во Европа, населувајќи се во Италија под 
називот Венети, или Венди, потоа по бреговите на Црното Море и Долниот Дунав, тек околу 350. г. 
пред Христо. Илирските Словени, биле победени од Келтите и делимично потиснати према Север... 
Во IV век тие постануваат сојузници на Хуните, додека во V отпочнува да се враќаат поново кон 
Дунав и тоа е заправо она време, кое долго се сматрало време за нивното доаѓање во Европа“.

БИДЕЈЌИ  ЕВРОПА  И САД СО СВОЈАТА НАТО НЕ  УЦЕНУВААТ ЗА СЕ  МАКЕДОНСКО ЗА ЕЛАДА И 
ВЕЛИКА АЛБАНИЈА , ЗА НАС МАКЕДОНЦИТЕ Р .МАКЕДОНИЈА МОРА ДА БИДЕ САМО НЕУТРАЛНА
Основно човеково права на секој човек е тој доброволно да се определи, што тој е по националност, 
вера...Секој оној кој е човек, човековото право за самоопределување мора да го почитува. Тоа исто 
мора да го почитува секоја земја со свој народ на друга земја со свој народ.Македонска Р .Македонија
си има свој македонски народ, а другите се малцинства само со сите граѓански права кои им следат.
Сведоци сме што Елада се противи на се македонско, нас Македонците да не нема, и тоа на најдрзок
начин, самите да си го смениме името, и да се откажеме од се македонско. Ова е повод,Македонците
под привремено име како југословенска иако СФРЈугославија со децении не постоиме чекаме да не 
примат во Европа и НАТО, и тоа дури во 21 век, како единствен народ во светот да се расправаат со 
децеднии во Европа, САД со својата НАТО- позната и потврдена воена профитна крвна 
организација.
Денешните Албанци се само дворасно- двоконтинентално мноштво на луѓе составено од 90% Геги 
Азијати (Черкези и Татари) и 10% балкански Шкиптари. Како доказ дека тие не биле и се уште не се 
никаков заеднички народ е тој што тие меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и се до денес 
тие меѓусебно не се разбираат. За нивното обединување пиши Ханс-Лотар Штепан (2004) пиши: „Со 
ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше прогласен за официјален во- и што е 
особено важно- и надвор од Албанија“. Само така, оттогаш почнало да се создава нов тн.народ, и тоа
само вон Шкиптарија. Како потврда дека никогаш немало единствен албански народ бил доказот што 
во Шкиптарија во 1997 година меѓусебно се бореле јужните Шкиптари против дивите северни Геги, за
неа да ја поделат.Токму и затоа, Албанците се здружиле само поради исламот само вон Шкиптарија. 
За 100% колонисти вон Шкиптарија, „чума“ на домородните и „краста“ на православните, се залагаат 
истите православни непријатели, Ватикан од 1071 година, Европа со САД во последните векови,и тоа
за нас да не нема.Следи тие ги подржувале Албанците 19, 20 и 21 век,поради кои Македонците се од
1990 година имаат проблеми...Во 2001 година од САД базата во Косово врз Р .Македонија се изврши 
агресија, зашто се донесе Рамковен договор без македонскиот народ да се изјасни...дури да одржи и 
референдум, губејќи ја само Македонците својата државност, што им се случи само на Македонците 
во Европа... Подршката на Албанците и понатаму продолжило...Во Тирана беше донесена Албанска 
платформа за се македонско да се изгуби. Таа платформа беше подржана од Европа, САД со нивно 
НАТО- никој од нив не го осуди мешањето на Тирана во внатрешните работи на Р .Македонија. Следи
да се врши притисок да се почитува платформата и со неа да се оформи влада со која се македонско
да се бриши, без тие да се запрашаат, дали платформата е во склад со Уставот, основен закон за на 
секоја држава. При тоа во секој држава Уставот мора да се почитува,а на оние кои него го прекршиле
мора да им се суди, а можна е и пресуда со доживотен затвор, дури и смртна пресуда-добра позната.
За да се потврди заговорот врз православието, иако Русите во Прибалтичките држави се над 25%, за
нив не постојат никакви национални права. Напротив, Рамковиот договор е донесен само со лажење 
на Албанците за 20% Албанци. Бидејќи тие сами се залагале за 15%,тие многу убаво знаеле дека тие
се само мало малцинство. Најбитнен е бројот на здраствените книшки. Според нив, во Р .Македонија 
има 14,7% Албанци. Бидејќи Албанците се многу мало малцинство, ваков заговор во светот немало.
Со тоа што Европа и САД со својата НАТО Македонците не уценуваат со децении за се македонско и
тоа во полза на Елада и Велика Албанија,за нас Македонците Р .Македонија мора да биде неутрална.

КАКО ШТО АЛБАНЦИТЕ ВО 19 И 20 ВЕК  БИЛЕ  САМО „ЧУМА“ ЗА ДОМОРОДЦИТЕ И „КРАСТА“ ЗА 
ПРАВОСЛАВНИТЕ , ИСТОТО ОСТАНАЛЕ И ВО 21 ВЕК . ДАЛИ ИМА СПАС ОД ТИЕ ЅВЕРОВИ  ? КАКО 
ШТО СУЛТАНОТ СЕЛИМ III ЗАПОВЕДАЛ ЗА НИВ: „ИСЕЧИ ГИ СО МЕЧОТ НА ПОБЕДНИЦИТЕ ...“ ...
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Македонците како домородни на Балканот живееле во петвековно турско=исламско ропство, во кое 
Македонците дури плаќале данок во крв. Најкрволочни ѕверови со човечки лик биле Албанците. Не 
случајно, авторите наведуваат, Турците не биле толку омразени отколку Албанците- Албанците биле
не замисливи со своите крволочни постапки во историјата многу убаво познати. Тие за домородните 
биле „чума“- каде тие стапнувале, со пушка и кама, домородците биле преведувани во исламот, само
потоа и шкиптаризирани. Во спротивен случај, тие морале да бидат ...мртви. Следи за православните
Албанците биле „краста“. Пример како биле истребени Сулиотите- православни ? Али паша Тепелин,
симбол на албаштината, ги ликвидирал. А зошто ? Затоашто тие биле само православни. Па како тоа
тој го извршил ?Само едноставно: „Едни живи ги одрал, други живи ги печел, а најсреќните ги заклал.
На жените им ги отварале стомаците вадејќи им ги од нив плодовите и сечејќи ги на парчина“. Ова го 
доживеале Србите, Македонците... не само во 19 век, туку и 20 и 21 век. Многу тешко оној кој нив не 
ги знае, а оној кој нив ги подржува (...НАТО...) тој е многу покрволочен- тој е само антиправославен.

Султанот Селим III (1789- 1807) неможејќи да ги истрпи злосторите на Арнаутите, во 1795 година до 
солунскиот валија испратил еден ферман за Арнаутите- за Османите никогаш немало Албанци. Тој 
во него наведува: „Бунтовничките елементи, Арнаутите, на мојата земја, по природа надарени со див 
и жесток карактер, уште во мајчината утроба се задоени со лоши намери, да прават ѕверски напади, 
убиства, кражби и други безаконија над мирните луѓе... Тие го уништуваат најубавиот дел од мојата 
земја- Македонија..! О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните 
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“. 
Не случано, Православните не се плашеле толку од Турците отколку од крволочните Арнаути. И како 
има спас од Арнаутите ? „... О, Боже, исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојниците од нивните
безаконија и насилби..! Презри ги, исечи ги со мечот на побединците..!“ Со подобрата можност за нив
се се разрешува: Арнаутите да си ги врати Турција назад- така Арнаутите не ќе ја ништат Македонија.
Со тоа што Арнаутите не се 20% без кој процент не важи Рамковиот договор, со ваквиот фалсификат 
удел Македонците во 21 век глава не можат да кренат, а ако Арнаутите би биле 40% ќе почне истото 
што било во 19 и 20 век-тогаш беа Турците,сега се САД-чаните и Европјаните со својата крвна НАТО.

Risto Jauleski - „Зар повтор со злосторни ужасни мисли сте полни,
скитници, грабливи страчки?!
Зар пак, о, разбојници, кроите некакви волни
убиства, кражби и пљачки?
Зар не се сеќавате, клетници, божјата рака
како ве разори, смачка?
Ил' диво се смеете син ми што загина сакан
мислите: час е за пљачка!
Но и други борци ќе воскресне Река и водач
нивни ќе излезам в гора.
По вашата трага ќе тргнам и по вас ќе одам . . .
Јас  да ве уништам морам,
ил' мртва ќе паднам. Зошто ми е животот кога
син ми неодмазден ке е?
Во бојот ќе побарам смрт. Но по желба на бога
може и триумф да грее!
Јас  сина да видам - ќе жртвувам живот, копнејќи;
сили со радост ќе зберам.
Но залудо ти ми го фалиш ко јунак, бидејки
враг си му нему по вера.
Сердарот – Григор Прличев 
Сердарот – Григор Прличев — Wikibooks
MK.WIKIBOOKS.ORG

АЛБАНЦИ И ШКИПТАРИ ВО МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО ОД 1912 ДО 1956 ГОДИНА ТУКУ САМО ЕДНО: 
АРНАУТИ (ОДМЕТНИЦИ),КОИ БИЛЕ  ТУРЦИ-ТИЕ КАКО ТУРЦИ СЕ  СЕЛЕЛЕ  ВО 1956 Г. ВО ТУРЦИЈА
Историски Албанија била на Кавказ. За неа пишел Страбон и други автори. Па следи Албанците биле
само Кавказци, никако Балканци. Денешните Албанци се 90% Геги (Азијати: Черкези и Татари) и 10% 
Тоски=Шкиптари.Пак,Османовото Царство со своите Турци познавале само Арнаути-крвни злочинци. 
Па еве ја и шкиптарската гробарска дејност:тие за да не ги изгубат имотите,дури да станат по-богати,
тие го примиле исламот. И па во Куранот се дава можноста христијаните да бидат неверници, а како 
такви тие биле само плачкани, силовани и убивани. Следи албанскиот академик Стефана Поло пиши
за „Масовната исламизација на Албанците...во толку повеќе што теократската држава на Албанците 
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муслимани ги сметала Турци“. Ова говори,Албанците муслимани биле само едно Турци,никако инаку.
Наим Фрашери во 18 век говори: „Сите сме ние браќа иста крв и ист јазик. Не велите Турци и ѓаури, 
не велето го тоа никогаш“. Па нив не им требало никаков шкиптарски јазик- тие биле Турци со турски.
Турците, за кои велиме петвековно турско (муслиманско) ропство, никако не го употребуваат името 
Албанци туку само Арнаути, што означувало само одметник, што многу значи. Центар Битола имала 
најголема касарна на Балканот со своја војна гимназија и била позната само Арнаутмаала или инаку 
Маџармаала, како во Скопје Маџари со значење на дојденци, а и Монголи- такви биле Унгарците. Со 
ова се потврдува, во Битола, Скопје...не се познати никакви арбанаски, тоскиски и шкиптарски маали 
туку само Арнаути, злогласни Арнаутишта познати како арамишта. Следи постојат арамиски имиња.
Каква дрскост, Арнаутите (Одметниците) се залагаат да бидат осудени Православните од 1912 се до 
1956 година,заборавајќи дека Арнаутите биле само крволочни ѕверови врз Православните со векови.
Ова се потврдува и со доказот што сите Турци, само Турци биле Арнаутите, од 1912 година масовно 
бегале во исламската држава Турција, плашејќи се тие да бидат судени и казнети за своите ѕверства 
вршени пред и во 1912 година. Пак, она што се говори, во 1913 година Македонците со Арнаутите се 
бореле против Србија не е вистина- Македонците се бореле затоашто биле изиграни со Балканските 
војни кога нивната македонска Македонија била поделена меѓу балканските држави,а Арнаутите како
Турци се бореле да се поврати Османовото Царство.За потврда дека Арнаутите биле само Турци,тие
само како Муслимани=Турци и по 1956 година се селеле во исламска држава Турција- и без Албанци.
За потврда дека Аранутите биле крволочни ѕверови, тие крволочно ги истребувале Православните за
време на фашизмот-тие како фашисти се бореле за Велика Албанија,која требало да биде само едно
исламска. Следи сите заложби на Арнаутите се само за Велика Албанија- само исламска=турска. Со 
ова се потврдува, Арнаутите биле само Муслимани=Турци, и за се друго се само лажговци. И па што 
се Арнаутите ? Исламски сојуз на Геги и Шкиптари-тие се само тн.народ, само на едно:зинилажговци.

АЛБАНСКИ НАРОД НИКОГАШ НЕМАЛО И НИТУ НЕКОГАШ ЌЕ  ИМА- АЛБАНЦИТЕ СЕ  САМО ТУРЦИ 
СО ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК НА ШКИПТАРИ СО МОНГОЛСКИ ЗБОРОВИ . МНОШТВО АЛБАНЦИ СЕ  СО 
МОНГОЛСКИ ОДЛИКИ (ДЕБЕЛО ВЛАКНО НА КОСАТА, ПОТЕМЕН  ТЕН, КАВКАЗКО- ЦРНОМОРСКИ 
ТРАЦИИ..., ДНК-БЛИСКОСТ НА КАВКАЗ СО ЦРНОМОРИЕТО ..., ПОВИСОК УДЕЛ НА МОНГОЛСКАТА
КРВНА ГРУПА В , МЕШАНАТА КРВНА ГРУПА АВ НА БЕЛЦИ И МОНГОЛИ...), КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ  
КОИ СЕ  БОРЕЛЕ  ЗА ОДБРАНА НА ОСМАНИТЕ КАКО АКИНЏИИ- МОНГОЛСКИ ЈАВАЧКИ ОДРЕДИ
Наведеното е поврзано со што во 19 век меѓу Врање и Шар Планина биле колонизирани еден милион
Азијати (Черкези и Татари) кои со себе ја донеле долгоопашната монголска овца денес позната како 
косовски сој на расата праменка, а и ген на монголскиот коњ кој бил внесен во балканскиот коњ. Овие
Азијати се Гегите 90%, наспроти Шкиптарите 100% одродени тн.Словени со сите тн.словенски гласа, 
дури македонското ѕ, брсјачкиот завршеток на презимињата: т- трето лице еднина и дативното у, што
ги нема во шкиптарскиот јазик. Со тоа што шкиптарскиот ги содржи тн.Вукови гласови, а Вук Караџиќ 
творел во 19 век, шкиптарскиот јазик бил нов јазик.За ваквиот јазик пиши Ами Буе-јазикот се 
создавал во негово време. Па јазикот и народот било дело само на Австрија. Не случајно,Фалмерајер
запишал, тие биле неписмени. Па како се обединале Гегите со Шкиптарите кои се 10% ? Само со 
јазик од 1972 година, и тоа само во СФРЈ . Како доказ дека Шкиптарите во Шкиптарија не биле 
обединати како еден народ, тие во 1997 година се бореле меѓусебно да ја поделат Шкиптарија, а сега
се залагаат нашата македонска Р .Македонија да биде албанска на 90% Азијатијци со монголски 
одлики и 10% Шкиптари.
Еден Шкиптар со замрсена коса која ја дотерува за да ја покрие неговата гнаснаалбанска тиква стои: 
„Коалицискиот партнер на Заев, Зијадин Села ја кажа суштината на тиранската платформа: 
Македонците не постојат! (ВИДЕО)
За коалиционите партнери на Зоран Заев не постои македонскиот народ. Зијадин Села во 
скандалозна изјава вели дека македонскиот идентитет не постои, а пред 100 години македонскиот 
народ не постоел.
-Историската реалност на Македонија ја знае целиот свет и е многу апсурдно за еден народ што го 
нема својот идентитет, во конкретниот случај се Македонците, Албанците биле многу коректнин и им 
помагале да го градат тој идентитет и сега вие го оспорувате нашиот идентитет. Со пописот од пред 
100 години не постои македонски народ, вели Зијадин Села во скандалозната изјава.
Инаку Зијадин Села е еден од потписниците на Платформата од Тирана и тој е еден од оние кој прв 
му ја даде својата поддршка на Зоран Заев за формирање влада“.

Zlatko Kuzmanoski Не само акинџии туку и како дервенџии (чувари на планинските премини, превои).

БИДЕЈЌИ  ЕДИ РАМА БИЛ САМО ВЛАВ КОЈ  УЧЕСТВУВАЛ НА КРШТЕВКАТА НА ВНУКОТ НА СОРОС ,
А БИВШАТА НЕГОВАТА СОПРУГА РАСПОЛАГАЛА СО ФОНДОТ НА СОРОС , НЕМАЛО АЛБАНСКАТА
ПЛАТФОРМА ТУКУ САМО МАФИЈАШКА НА МАФИЈАШОТ СОРОС , НАЈКРВОЛОЧНОТО ЅВЕРИШТЕ
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Насловот е според моето досегашно сознание, во кое се говори за Албанска платформа за Албанци 
кои во историјата не биле познати во Османовото Царство до со 1912 година. До со таа година и без 
држава Албанија туку потоа само Шкиптарија.Бидејќи до 1912 година немало ништо албанско, никако
шкиптарско, туку само арнаутско, а за Османите Гегите и Шкиптарите биле само Арнаути,значи, само
Одметници, крволични ѕверови со човечки лик,немало врз Арнаутите геноцит,туку Арнаутите биле/се
злочинци со векови...Со тоа што Шкиптарите кои се само 10% се здружиле со Гегите кои се 90% само
и од 1972 година со шкиптарскиот јазик вон Шкиптарија, а тие во 1997 година меѓусебно се бореле за
Шкиптарија да ја поделат на јужна Шкиптарија и северен Гегелак, никогаш немало никаков единствен
албански народ. Бидејќи Шкиптарите како Балканци се здружиле со Гегите како Азијати со Черкези и 
Татари со монголски одлики, Шкиптарите никогаш немале, нити имаат,ниту некогаш ќе имаат некакво
национално достонство. Следи Шкиптарите биле балкански изроди верски поврзани со Азијатиштата.

      АЛБАНЦИТЕ КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ ВРЗ ПРАВОСЛАВНИТЕ И ФАШИСТИ
               . - Семејството на мојата мајка Станка по таткоодПармаковции мајка одКочовцибиле од с Бабино

 . ДемирХисар Нејзиниот дедо Илија, татко на нејзиниот татко Силјан,во Цариград постанал богаташ...
Неговите пари биле ограбени од Арнаути. За тој со својот син Силјан роден во с.Бабино и неговиот 
втор син Никола, роден во Цариград, да не бидат доуништени преостанатиот имот го заменал со 
имот на Турците во с.Мургашево- денес Демир Хисар, така неговото семејство денес е најголемо во 
истото место. Заради ваквата семејна трагедија на семејството на мојата мајка се обврзав да пишам 
за зулумите на Арнаутите. Следи на семејството на мојата мајка му ја посветив книгата на Великанот
Ѓорѓи Кастриот, како моја втора книга „Нов Александар Македонски“- прво издание март 2001 година 
(159 страни) и второ издание јуни 2003 година (334 страни). Втора книга беше „Македонецот Георг 
Кастриотис, т.н.Скендербег“ април 2008 година. Дури конечно отворив ФБ -страна Georg Kastriot – t.n. 
Skenderbeg. Со првата книга за Ѓорѓи Кастриот бев втор Македонец по Григор Прличев- наш Великан.
За Албанците објавив мноштво други книги: „Кавказко- црноморски Албанци- Арнаути“- 2002 година; 
„Македонската Комненова Албанија“-2004 година; „Албанците колонисти во Македонија“-2006 година;
„Албанците одродени Брзјаци и Мијаци“- 2007 година. Сите овие се печатени книги- тие се кај мене.
На мојата в-страна www.brigien.com се најдуваат следните непечатени книги, со нивниот реден број:
28. АЛБАНЦИТЕ ДВОКОНТИНЕНТАЛЕН И ДВОРАСЕН  Т.Н.НАРОД;
37. АЛБАНЦИТЕ- МУСЛИМАНСКИ КОЛОНИСТИ;
38. АЛБАНЦИТЕ- ФАШИСТИ;
49. АЛБАНЦИТЕ КОЛОНИСТИ- МАКЕДОНЦИТЕ ЗАЛОЖНИЦИ;
53. ГРИГОР  ПРЛИЧЕВ  И АЗИСКИТЕ  АРНАУТИ;
58. АЛБАНЦИТЕ ВО Р .МАКЕДОНИЈА- САМО ОД 1780 ГОДИНА.
И во многу мои книги пишувам за Арнаутите (Одметниците), кои носат сосем други наслови.

 ...         БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ИМААТ СЛИЧНОСТ СО ВО МЕСОПОТАМИЈА А НИШТО СО
 ( ) ,    -   МАЈМУНСКА НЕАНДЕРТАЛСКА ЕВРОПА НИЕ СМЕ САМО ДОМОРОДЦИ ДО КОГА

      ( ) ?!КРВОЛОЧНИТЕ АРНАУТИ ЌЕ НЕ НАРЕКУВААТ СЛОВЕНИ ДОЈДЕНЦИ
 ,  ,, 1999,   :Слободан Јарчевиќ Историјске скривалице гонаведува следново

„              Поинтересное дека професоротРеља Новаковиќутврдува дека во Романија Србите гопочитувале
  (  -  )          боготДагон пола човек пола риба и дека царотЛикинијбил противникна новата христијанска

    религијапа затоа порадитоа      ,    против неговојувал царотКонстантинВелики ама дека истото
        .     (   божество имало развиен култ и кај народотво Месопотамија А таму во Месопотамија во денешен

),       ,       Ирак античките картографигизабележиле следните географскиимиња одкоинекоисе задржале и
 доденес: , , , , , , , , , , ,    Баба Пиран Рисан Берана Бихаќ Бар Дебар Лим Бари Бојан Колар Котури многу

“.други
         ,       Па докогакрволочните АрнаутиодБалканот ќе не бркаат когание сме само домороднина

,        ( )     Балканот без ние ништода немаме со мајмунска неандерталска Европа со своите собраќа Арнаути
     .мнозина со монголскиодликии страшилишта

 ( ,    )     АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ НА СЕ МАКЕДОНСКО
    ( ,   )    14,7%   :На ФБ за Арнаутите Черкези ТатарииШкиптари со удел само крволочниѕверови прочитав  

      " "  11  2001    ,  Питер Бомонт и Нив Вуд во Обзервер на МАРТ гопренесуваат ШќелзенМалики новинар
              одПриштинана РадиоСлободна Европа и соработникна Институтот за воено и мирновременско

: "    ,       известување Познатими се идеологијата менталитетот и мотивацијата зад силите што
    провоцираат вооруженконфликтво Македониј .     ,     а Сум се запознал со нив особено со емигрантите во

 (   ).           , Европа Заев беше таму Тие се обидоада ме убедат декаМакедонијае ВЕШТАЧКА творба
     .        создадена на ШТЕТА на албанската нација Тие упорнотвдрат дека наметнатата поделба на
    ,            албанската нација била историсканеправда чија цел била да ја спречи да биде еднаква со своите

  .     ,  ,      соседиодрегионот Таа неправда ќе биде исправена велат тие со ПОДЕЛБАТА на Македонијана
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               ,словенска и албанска дел и со ОВОЗМОЖУВАЊЕ вториотдел подоцнада се обединисо Косово или
 ,        “.УШТЕ ПОДОБРО да се приклучиво една УНИТАРНА АЛБАНСКА ДРЖАВА

 ( ,    )     ,  АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ СО МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ЖИВЕЕЛЕ ЗАЕДНО ТУКУ
    -       1780 АРНАУТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ КОЛОНИСТИ АРНАУТИ ВО МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО СЕ ДО

.         -  ГОДИНА ПА СЛЕДИ НА МИРНИТЕ ПРОТЕСТИ МОРА ДАСЕ ИСТАКНЕ АРНАУТИТЕ КОЛОНИСТИ
    -         1780 Арнаутиникогашнемало во Македонија нивните родовипочнале да бидат колонизираниодсо

.               година Какоможело во Македонијада живеат со векови заедноМакедонции Арнаути коганикогаш
   .     .во Македонијанемало Арнаути На мирнитепротестиниз Р Мак   ,    едонија се истакнува со векови сме

 ,      . ,      ,     живееле заедно и ќе мора да живееме заедно Меѓутоа Арнаутите за тоа не се залагаат а тие се со
  ,   ,        1071  подршкана Европа САД и НАТО а католичкиВатикан непријател на православието од година

.          ,   ... молчи Со нашиот став дека Арнаутите со Македонцитеживееле со векови самите се уништуваме
           . ,       Па ние сме живееле и сакаме да живееме со нив со заедно Меѓутоа Арнаутите со нас не сакаат да

,           ,       живеат тие се борат се македонскода бришат поналогна Ватикан Европа и НАТО а ние понатаму
   ,        ,   .сме за со Ватикан Европа и САД со профитната воена организацијаНАТО само православен гробар

        ,    .  -  Време е МакедонцитеАрнаутите да гипрогласат за колонисти а колонистиво Р Македонијанема ло
      .          штода бараат повеќе од граѓанскиправа На мирните протестимора да се протестира за Арнаутите
   ,      ,    ( )   какоколонистиво Македонија и да се отфрли арнаутскиотстав ние сме Словени Дојденци во оваа
  . -    ,  .     -само наша Р Македонија втора македонскадржава немаме а Р Македонија се прави трета арнаутско

 ( ) ,      .     муслиманска турска држава која за Македонцитеќе биде кланица Па Арнаутите врз Македонците со
   . ,           .векови биле вистинскикасапи Значи ние сме немале соживот со народАрнаути туку само со касапи

, ,          ВАТИКАН ЕВРОПА САДИ ПРОФИТНАТА КРВОЛОЧНА ВОЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА НАТО СЕ САМО
   -      ЗА СМРТ НА ПРАВОСЛАВНИТЕ СО ВЕКОВИ ОПАСНИ ЗА НИВНАТА ЕВРОПА

      :   .     Денес во Европа постојат два верскинароди христијании муслимани Христијаните се делат на
  -      .  ,  православнии католици протестантите се најнов српскиЛутеров народ Велам српски затоашто

   .     ,     .  ? Лутер бил само Србин Кога се говориза српството Германците се најнов српскинарод Зошто
 ,      ,     -     Затоаа што какоштоЛутер бил само Србин само Србинбил и Бизмарк тој ја обединал Германија

      ,    ,  100% .со српскиотпротестатски јазикна србинотЛутер а Германцибиле Австријците од тн словенска
,    ,         - Австрија какошто била Германија со само словенскитеменвокал во сите јазициво Франција
  50%, ,  ( )   .    , Французисе португалскиот романскиот влашикот и шкиптарскиот јазикДане се изуми според

          - 100% германскитеи британскитеисторичариИсточна Германија и Британија имале илирска култура
.балканско  

  ,    16   ( . . ),    Следидивите Европјани коии во век канибалисти Х Џ Велс а нивниканибалистички
  -     ,        наследницибиле САД чаните со својата крволочна НАТО доденес крволочносе борат да се

 .       1071 .истребиправославното Тој процес гозапочнал Ватиканод година
    = = .  ,    БидејќиМакедонците говорат најстар варварски пелазгиски тн Платонов јазик којбил Хомеров

  ( - 1815, - 1907,  -  5...),   ( . -само словенски Пасов Чулкас Букурештанскидоговор член а коине тн старо
)    ,   ,     300-  . . . .,    грчки јазикбил само македонски само одАлександрија и тоа само од та г п н е којсо Апостол
   ,   ,       Павле станал христијанскијазик а потоа византиски канибалистичка Европа и САД со својата

        ,       канибалистичкаНАТО сакаат да гоуништат најстариотХомеров јазик којсе говорел и говорисамо
  -  .во мојата татко мајковинаМакедонија  

    :     - ,   (  ) Еве што пиши Јован Цвииќ во Македонија се говористаро штокавски доКрушевац доШумадија
-     - .    -   ,  средно штокавскии во Шумадија ново штокавски Следи во Македонијаживее л стар народ до

  ,     .  ,     7/8 , Шумадија среденнарод а во Шумадија нов народ Исто така во Македонијае најизворен ритам
   ,   ,   ...        којгоимаат Скотите само споредскот со наша гајда пелагонскисукњисо чорапикакошто се

  . - .носеа во с Кукуречани Битола
        -    ;  Англија ја добиКримската војна во полза на Турција поразенибеше православна Русија Ватикан

            ,  беше носител на Октомвриската револуцијада се убие рускиотцари рускиотпатријарх наследници
 -     ... ,         на Византија се уби само царскотосемејство Ватикан Европа и САД со НАТО крваво ја распаднаа

,       ( ,   ),     СФРЈ а добитницибеа само Арнаутите Черкези ТатарииШкиптари и тоа на најправославните
.     ,     .    .  простори Се создаде православен струпКосово којмора да се откорни На реддојдеР Македонија

    -    .за Велика Албанија со кавказко црноморскитрадициии ножаџии
    ,     ,   Вечен непријател остана Киевска Русија со патријархна Руската црква наследникна Цариградската

,      .        патријаршија со која управуваше цародво Цариград БидејќиВатикан со Готите беше само под
,   ,       ,     Цариград подцариградскиотцар Ватикан сака да гоубие рускиотпатријарх и да гошири

    ,  ,  (  )...унијатсвото каково Цариградската патријаршија Еладската црква Украина Киевска Русија  
   .         ,    , Бидејќиние православни тн Словени сме еденист народсо еден ист јазик само со говорниразлики
,        ,     (   ),  Ватикан САД со НАТО сака нас да не уништи дурисо азискитеМонголишта Черкезии Татари со
  .     ,      : нивните претпоставениШкиптари Јован Цвииќза во Македонија што нему таму му се говорело

„        “.     ,   ,    Ние во сонотбегаме испредТурците и Арнаутите Токму со нив се Европа САД иНАТО за да се
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  : „        “.дозавршиза Македонците Ние во сонотбегаме испредТурцитеи Арнаутите
     ,         СФРЈ наведените канибалисти крваво ја распаднале дурисите оние коисе борат за обединување на

  ,     .      ,      тој ист народ беа и ќе бидатжртви Една таква беше и Тоше Проевски што одсамиот почетоксе
  .говории пиши

  ( ,    )    .  ЗА АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИТАРИ ВО АЛБАНСКАТА ПЛАТФОРМА Р МАКЕДОНИЈА
  ;    -     ?!БИЛА САМО АРНАУТСКА ЗА ГРЦИТЕ САМО ГРЧКА МАКЕДОНЦИТЕ БЕЗ СВОЈА МАНУ МОЛЧАТ

      „   . -   1780 “,    Во прилогсе наведува мојата книга Албанците во Р Македонија само од година какои други
   коисе најдуваат во www.brigien.comмојата    ,     ... за потеклотона Албанците нивните ѕверства и се друго

,   „ “    „ “       Секако за Арнаутите чума на домородцитеи краста на православните пишат и другимакедонски
.    автори Редовно се говориза ,    ,      .Косово струпотна православниотБалкан којитномора да се откорни

         (1815) ,   Следи за Грците говориподатокотдека ГерманскиотлингвистПасоф пишел Хомервиот јазик
 .           (1907)  , - бил словенски За тој Хомеров јазикпишидурии еладскиотавтор Чулкас кој запишал Славо

      .         Македонците во Леринговореле Ран Хомеров јазик Ова гопотврдиле и македонските авторикоисе
     ...             бавеле со тој наш Хомеров јазик Затоа е битна и врската со јазикотна Македонцитекоје составен

  -        21     одмноштво говори токмумакедонските авторисо битолскиговород век гоотгонетнале текстот
   - .          ,   одКаменот во Розета Египет Бидејќина негоистиот текст бил и на јазикоткоине коинебил наполно

      .     ,    различен со знаците и јазикотна Македонците Истото било и со староегипетски одкогопроизлегол
-    .       ,   .коине коине гозаменил староегипетски Па овде се говориза Хомеров јазик коинеи староегипетски

             , Па Арнаутите си имаат вештачка држава Шкиптарија со вештачкишкиптарскијазикдело на Австрија
    19 ,   . . -   ,      и тоа само од век потврденосо Ј Ф Фалмерајер Шкиптарите биле неписмени а Ами Буе пишиза

       -19 .      ,   1972нов јазиккојсе создавал во негово време век На тој јазикШкиптарите со Монголите само од
,    .  ,  1997        година се обединале во СФРЈ Напротив во година јужнитеШкиптарисе бореле против дивите

   -   ,    :   .Геги во северен Гегелак Македонцитене знаат што Арнаутите овде бараат Шкиптаријаили Гегелак
               СекакоЕлада иШкиптаријаимаат свои академиии установи за историја коисе занимаваат со своето

           ,    националнонаследство кое треба да им се пренесе на следните нивнигенерации зашто тие имаат
 ,     .      -      безбројтрудови одантиката се доденес Ова само кај нас не важи ние какода немале установи кои

     ...,    ,       ќе се грижат за македонскотонаследство тие никаде гинема без тие да гиоправдаат своите лични
,     500 -         дохотци ниту академскиотдодатокод евра луѓе со нога вгробземаат додатокза своите семејни

,      . наследници ноникакоза младите македонските генерации   -    .Има и објаснување тие не се Македонци

  -  ( ,    ) РАМКОВИОТ ДОГОВОР НЕВАЖЕЧКИ АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ЛАЖГОВЦИ
  .       20%,     17%      Албанциво Р Македонијане самошто не се тие не се ниту туку без Неалбанцитие се само

14%.  =   10%,   90%,     1,4%.   14% БидејќиТоски Шкиптарисе а Геги Шкиптарите се само со За процентот
  ,          да се потврди ододземената документација одАлбанците одбезбедните сили на

. ,     ,   .    15%.   Р Македонија само за време на Илирида Албанциво Р Македонијаимало само Токму тогаш
      .таквиотпроценти самите Албанцигокажувале      25, 20   18%   Па сите другипроценти и под се само

 .          ,    17  нивна лага Ова се гледа и со доказотшто споредмакедонскитеизвори Албанците биле меѓу и
18%,            ,    18%-а споредлажнипописикоибеа прекинатизарадипописдурии мртви Албанците биле под
17,1%,    17,4%. ,      .  ,  потоа дотеранина Секако најбитнене бројотна здраствените книшки Спореднив во

.   14,7% .       ,   „Р Македонијаима Албанци За доказ дека Албанците се само лажговци воПрограмата Гласот
 “,   : „    2004      15  20 на народот Хералд Кочи изјавил Во Пописот во годинаАлбанците се напумпаа од на

“.       150.000     ,  проценти Нивната лага е очевидна со исти илјадиАлбанцидржавјаниво Албанија Косово и
. .  /  .Р Македонја Тие биле се лажговци

Risto Ivanovski На 15.03.2017 ова го видов во Press24: „Моите пријатели, кои како меѓународни набљудувачи го следеа пописот во 
2004 ми раскажуваа за наеднаш расцветаните албански села во “планините“ кои со децении биле пусти. Ако се споредат резултатите 
од повеќе последователни пописи, очигледно е дека податоците се нагодувале. Ќе си дозволам да го наречам пописот во Македонија 
2004 беше попис ,,А ла Потемкин“. Денес се знае од документацијата на социјалните служби и од протечените информации за 
издавањето лични документи, дека вистинскиот број на Албанците во Македонија изнесува околу 15 проценти, изјави во 
екслузивното интервју за Програмата „Гласот на народот со Слободан Томиќ“ на Радио Слободан Македонија, Харалд Кочи, 
поранешен амбасадор на Австрија во Македонија и политички аналитичар“.

 , 14.03.2017 ,     ,    БИДЕЈЌИ МАНУ ГОДИНА НЕ ЈА ОТФРЛИ АЛБАНСКАТА ПЛАТФОРМА И НЕ СЕ ЗАФАТИ
          (   ДАДОКАЖЕ ДЕКА ВО МАКЕДОНИЈА НИКОГАШ НЕМАЛО ИЛИРИДА НА АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ СО

   ),       ,   ТАТАРИ И БЕЛЦИ ШКИПТАРИ ТАА ПОВЕЌЕ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ МАКЕДОНСКА ЗАТОА Е МРТВА
 14.03.2017,    ,  ,    ,    На на состанокотна МАНУ АкадемикотМаџунков во својот говоризјави време е МАНУ
           - . .  да ја отфрлиАлбанската платформа со којаМакедонците ја губат својата држава Р Македонија Па

 ,     само така Македонцитеќе бидат единствен балканс         . кинародна Балканот и светот без своја држава
             На овој народму беше најпотребнаподршката за државноста на Македонцитена својата македонска
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.          ,   држава МестоМАНУ каконадлежна таа да ја отфрлиАлбанската платформа нејзините академици
,     .        изјавила тоа била надлежностна партиите БидејќиМАНУ својата научна историска надлежност им

   ,        ,     ја префрлина партиите коинемаат ништозаедничкосо науката и историјата МАНУ си се прогласи
 ,       70%  . .       за непотребна и мртва за Македонцитекоисе во Р Македонија Таа се вклучи во втор престап и

,      -      ,   злочин неизјаснувајќисе за некаква си Илирида наводнотаа била Македонија какообласт МАНУ е
,        (10%),        (90%), албанска и тоа не само на белитеШкиптари туку и на Монголиштата Черкезии Татари

 „ “    „ “  ,   -      .сите чума на домороднитеи краста на православните со струпотКосово тој итномора да гонема
      ЗА АКАДЕМИЧКАТА НА МАНУ ЌУЛАВКОВА ЛУДАЧКА КОШУЛА

:               Ќулавкова Можеби сами ја создадоаПлатформата за да ја задржат власта и да се амнестираат
( -15.03.2017)Вокус
Платформата на албанските партии ги подели и академците на МАНУ, кои денеска расправаа во 
жешка атмосфера. Едни сметаат дека платформата е десетабилизација на државата и алатка која и 
оди во полза на досегашната власт, и истата не претставува заштита на правата на Албанците. Други
пак, ја оценија како националистичка ииредентистичка.
Тука, меѓудругите говореше и професорката и писателка, академик, Катица Ќулавкова, која рече 
дека последно што ѝ треба на МАНУ денес е да застане на страна на изманипулираната патриотска 
платформа од ВМРО-ДПМНЕ.
– Сметам дека станува збор за манипулација и се сомневам дека самите ја создале Платформата за 
да ја задржат власта и да се амнестираат за направените злосторства кои не се само финансиски, 
туку и институционални и кои се однесуваат и на слободата на говор и движење во државава. Така 
што целиот хистерично националистички дискурс содржи тактика за дефокусирање од главниот 
проблем: криминалот, слободата на говор и мирниот трансфер на власта. Барањата на платформи се 
нереални без да бидат прифатени од двотретинско мнозонство. Затоа и не сметам дека се закана за 
Уставот. Затоа сметам дека првенствено тоа е алатка за дестабилизација на државата што оди во 
полза на заштита на досегашната власт а не на заштита на правата на Албанците. Не ни доликува ни
артикулацијата на напади кон меѓународниот фактор. Имаме ние стручни инстанци преку кои може 
соодветно да реагираме, затоа што сега не е време за мултиетнички конфликти. Јас го поддржувам 
предлогот да се повлечат секакви платформи и од албанскиот блок и од власта која одумира, а не 
сака да го признае тоа – рече Ќулавкова.

Risto Ivanovski -Маџунков побара МАНУ да ја отфрли албанската платформа
-Таки Фити, претседател на МАНУ, рече дека дебатите за клучните прашања треба да се вратат и да се одвиваат во институциите.
- Состојбата е премногу сериозна и тензична. Неопходно е сите политички субјекти во земјата да разберат дека е потребна мала искра
за разгорување внатреетнички и меѓуетнички судири, кои може комплетно да ја дестабилизираат земјата. Оттука, потребно е, без 
одлагање, дебатите за клучните реформски приоритети на земјата и за комплексот прашања од меѓуетничките односи да се вратат и 
одвиваат во институциите на системот
-Kатица Ќулавкова, реагирајќи на настапот на Маџунков, рече дека Академијата не треба да застанува на страната, како што рече, на 
манупилирани патриотски платформи.
-Луан Старова рече не се случува трагедија со македонскиот јазик ако е објавена една политичка платформа во Тирана.
-Од излагањето на Маџунков се оградија академиците Алајдин Абази и Изет Зекири.
-Витомир Митевски рече дека приоритетна и постојана грижа на МАНУ треба да биде јазикот и дека македонскиот јазик во својата 
матична земја не смее да биде загрозен од малцинските јазици во РМ.
-Зузана Топлињска рече „се чувствуваме дури навредени кога некои луѓе од странство немаат доволно респект и фактографски 
знаења за македонскиот јазик“.
- А што правиме ние сите во изминатите повеќе од 20 години за афирмација на тој јазик - рече Тополињска.
-Милан Ѓурчинов смета дека платформата во овој момент е недопустливо да се лансира бидејќи, како што рече, е запалива и може да 
предизвика несовладлив оган. Но, исто така, рече тој, не треба да се негира спротивното мислење.

   ,    , БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИЈА БИЛА МАКЕДОНСКА А ШКИПТАРИТЕ ОДРОДЕНИ МАКЕДОНЦИ
  100%     ,    ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ ИЗРОДИ НА СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ РОД СПОРЕД НИВ НАЈГНАСНИОТ

 СЛОВЕНСКИ РОД
          ,  , Во врска со насловот се наведува што пишел Хрватот СтјепанАнтолјак СредновековнаМакедонија

, , 1985: „         (  ),    Мисла Скопје Во истиов овој век наидуваме на една Триода црковна книга која е печатена
 ‘     .  .   1563       ( : од Стефан одСкадародР Х во летото во земјите македонскиво градотСкендери Скадар

. .)...’,     С А а во еденизвештај о  1648      ‘…la nation Abaneso e Macedon è povera, д годинасе говоридека е
e tiraneggiata dal Turco…’ “.

      100%  . ,  .      Еве годоказотдекаШкиптарите биле одроденитн Словени со тн словенски јазиккојдоденес
  , , ...:   100%  .    гоговоратМакедонците Србите Црногорците Шкиптарите се одроденитн Словени со сите
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.  ,   ,    : -   тн словенскигласа дуримакедонскотоѕ брсјачкиотзавршетокна презимињата т трето лице
   ,      .       еднинаи дативнотоу што гинема во шкиптарскиот јазик Со тоа штошкиптарскиотгисодржи

.  ,      19 ,     .    тн Вукови гласови а Вук Караџиќтворел во век шкиптарскиот јазикбил нов јазик За ваквиот јазик
  -       (19 ).         пишиАми Буе јазикотсе создавал во негово време век Па јазикоти народотбило дело само на

 (19 ).  , . .  (19 ) ,   .  Австрија век Не случајно Ф Ј Фалмерајер век запишал тие биле неписмени Шкиптарското
    1908   ,     ( )  писмобило романскоод годинаво Битола составено одбитолсковлашко романско семејство

      -        чии наследницине гопознаваат шкиптарскиот јазик на Втора програмана МТВ арнаутот со
  ,         1972   семејството говоримакедонски а нивниотразговоре преведенна шкиптарскиотод годинасо

  90%  (   )      10% - 100% когоАзијатите Геги Черкезии Татари вонШкиптарија се обединија со Шкиптари
.   ( ).тн словенскиизроди ГНАСИ  

    ,       -   ( . ),  Само да не се изуми шкиптарскиотбил и монголскијазиксо татаро турскизборови Г Мајер и
    (   )          затоа Арнаутите какоГеги Черкезии Татари иШкиптаригрешат во родовите на белата раса со

  ,       .-        (  одликина Белци а Гегите се и монголскитиповиитн каде тие стапнале таму треба не растело се
...).горело

     100%  ,    100% .      Освен што тие се само историскигнаси тие се и лажговци На истата Втора програмана
           ( . - ) МТВ повеќе пати се прикажанидуринаследницитена МакедонецотЃорѓиКастриот тн Скендер бег

 -    ( )   . ,     во Италија споредновинародарнаут одметник тие биле Албанци Меѓутоа нивната носија е само
,           ,     македонска какошто се носиите на МакедонцитеодЕгејскиотдел на Македонија штомора да се

     , .        ...споредисо наводотна ФилипШерард Византија Ората коитие гииграат се денешнимакеденски
        ?     ,   Дали се ова може конечнода се потврди Бидејќиоставштината на ЃорѓиКастриот македонскиоти

 ,  ,    , 100%     епирскиоткрал никакоарнаутски не дај боже албански глупостшкиптарскисамо од глупавите
,  100% ,     (  , ...)   Шкиптари била македонска или какошто Арнаутите Одметницитеарамишта убијци нас не

  ( ) 100% -  ...      ?!нарекуваат Словени Дојденци словенска бандитиарамишта убијциАрнаутидо когасо лаги

    -    19-20 .  МАКЕДОНЦИТЕ БЕА ПЕТВЕКОВНО ТУРСКО РОПСТВО КРВОЛОЧНО ОДАРНАУТИТЕ В БЕЗ
   21 .        ПРАВОСЛАВНО БРАТСТВО ВО В АРНАУТСКОТО РОПСТВО Е НАПОВИДОК СО САД И ЕВРОПА

    ,  19  20    ( ,Македонцитедоживеале петвековнотурскоропство најкрволочно и век одАрнаутите Черкези
    ).        Татари со нивните водачиШкиптари БидејќиВатикан е докажани потврденправославен непријател

  ,              со своите Европјани коисе борат се православнода истребат кое за Европјаните било и е
,        ,      најопасно со својата САД и САД базата во Косово наповидоке новотонајмодернотоАрнаутско

               ,  ропство одкоеМакедонцитеникогашнема да се ослободат когапротив нив со векови е Европа САД
  .со своја НАТО

        ,    ,  Само со градење на со трпениедолгоправославно братство на братските народиМакедонци Срби
 ,      ,       ,     иЦрногорци тоа ќе може да се разреши иконечнода се завршисо Арнаутите браќа на Европа и САД

, ,  ...       -  МАКЕДОНЦИТЕ СРБИТЕ ЦРНОГОРЦИТЕ СЕ ЕДЕН ИСТ НАРОД СО ПЕЛАЗГИСКИ ЈАЗИК САМО
  ( -1815, - 1907, -  1830,  1904).  ХОМЕРОВ СЛОВЕНСКИ ПАСОФ ЧУЛКАС ФАЛМЕРАЈЕР СИЛВЕСТЕР ПА

= . -       (300 . . )КОИНЕ ТН СТАРО ГРЧКИ БИЛ МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДРИЈСКИ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК Г П Н
     ,   ,      Пелазгискиотгоговореле Траките и Илирите а споредПолибиј Тракискиоти Илирскиот јазикбиле

 .  , ,       Македонскидиалекти Херодотнаведува Бригите споредСтефан Византискитие биле македонско
,     ,  .       племе гисоздале Анадолија и Ерменија потоа Фригија Па Фригите биле попаметниодЕгиптјаните

     (7  . . .).     ,  што пишиегипетскиоткрал Псаметих век п н е Во Египет владееле МакедонцитеПтоломеи чија
        ,   .  оставштина била со битолскиговорпотврденоодмакедонските автори признаето во Русија Според

  ,  , , ...       русинотГенадијГриневич во Русија Подунавјето Балканот Каменот на Розета во Египет имало
    .  , , ,     исти знацисо исти значења Се потврдува Русите Подунавците Балканците иМакедонците во својот

        .   -     (   ),Египет биле еден ист народсо еденист јазик Русија била Венеа Венети со свои руни цртии рецки
      , , , ...    какошто биле и имало кајСкадинавците Британците Германите Етрурците Во Источна Германија

    ,     (11-12 )    -  и Британија имало илирска култура а за Нестор Киевски век Русите потелнале одИлирик од
 .   ,     ,       нашиотБалкан Словенскибил темниотвокал којгонемало во латинскиот а денес негогоима дури

  ,    ,  ( )  .во португалскиот јазик сите јазициво Франција романскиот влашкиот ишкиптарскиот
 ,      ,       +  = , . .Се потврдува во Европа и Азија живееле Пелазги коистигнале во Индија какоВеди н Венди т е

,     ,    ( , ... ),   Венети чиј санскритскијазикбил словенски со дативнотоу Ману Меру Зебу каде стигнал Дионис
 = = - ,  =      .    само дианис пианис пианиш опианиш за опиум опиум познат во стар Египет Со Дионисбил Наис

( ) .      ,     -     Ниш итн Следи белата раса била еденнарод словенскинародине биле познати за нив без доказ
 ,       -      , и наод а со ДНК се потврдува само генетско географската оддалеченост од југотконсеверот никако

.        ,       обратно Бидејќипреселбите биле само од југконсевер Македонците се ДНК блискина Критјаните
  1913             (    5   коиво годинасакале да и се приклучат на Бугарија чиј јазикгопознавале видии член во на

 ),         .  Букрештанскидоговор ноне еладскиоткојбил само реформиранмакедонскикоине Па
       . ,  INFOPORTAL,  Македонцитенемале ништозаедничкосо Карпатите и Подунавјето Денес во го

 ,   ,      ,    -прочитав насловот за словенскигени а ДНК немала врска со народите туку само со генетско
 :географска оддалеченост  
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S kim SRBI dele najviše GENETSKOG MATERIJALA: Nisu Turci, svejedno odgovor e vas MALO ć
RAZO ARATIČ
Nedavno je na Fejsbuku osvanuo post Istoka Pavlovi a, internet preduzetnika, u kome se detaljno razotkrivać
zašto smo mi Srbi tamnije puti.
Iako je još davno ukorenjena predrasuda da smo mi “crni” zbog mešanja sa Turcima, u njegovom postu 
genetska mapa Evrope, ra ena prema raspodeli haplogrupa detaljno se pokazuje da je ta pretpostavka đ
pogrešna jer su srpski i turski geni veoma razli iti.č
– uveni mit “mi smo svi crni, to nam je od 500 godina pod Turcima”, zapravo nema veze sa životom. SrpskiČ
i Turski geni su veoma razli iti.č
– Naše “crnilo” poti e zapravo od starosedeoca Balkana (Tra ani, Iliri, Da ani…) sa kojima su se izmešali č č č
Sloveni koji su se doselili.
– Srbi imaju veoma malo “Slovenskih” gena (R-M458, koji se smatraju tipi no Slovenskim genima kod nas č
su zastupljeni max 12%)
– Ono što se najverovatnije desilo jeste da su “crni” starosedeoci Balkana poprimili jezik došljaka, Slovena 
koji su njima bili nekakva “elita”. Sloveni su izdominirali kulturološki, a Tra ani i Iliri genetski jer su bili brojniji.č
– Priroda ne zna za Srbe, Hrvate, Bošnjake, Albance… svi balkanski narodi su poprili no sli ni, kao. npr č č
Norvežani i Šve ani. Naše razlike su isklju ivo kulturološke.đ č

   ,          - АРНАУТОТ СЕЛА ДАДОКАЖЕ НЕГОВОТО СЕМЕЈСТВО ЗА ИМОТОТ ДАИМА ДОКАЗ ЗА СВОИНА
 1913 .     -     ДО Г ИСТОТО ВАЖИ ЗА ДРУГИ АРНАУТИ БЕЗ ДОКАЗ ОПЛАЧКАНИ ПРАВОСЛАВНИ ИМОТИ

,     ,        Арнаутите каконајкрволочниизвршителина исламот нивните имотисе само присвоениимотиодна
,       .        , православните што било само со пушкаи нож За таквите имотиАрнаутите немале доказ за своина

         .   -    прибавениодСрбија која гоосвоила овојдел на Македонија Следи бандидотСела нецотда докаже
      .       1913 -     дека тој и другитеАрнаути во Р Македонија се со наследенимот пред година ако за имотот тие

 ,    ,        имаат доказ тие се исламизираниправославни а потоашкиптаризиранисо шкиптарскијазиксамо од
19  (  -     , - ,     ). век Ами Буе нов јазикво негово време Фалмераер неписмени Вук Караџиќсо Вукови гласови

    ,     -        ...Ако тие се без доказ тој е присвоенправославен имот тие какотаквимора да им бидат одземени

     ( ,    ) 100%  СЕ ДОДЕКА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИТЕ ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ НЕ
   ,     ,   СЕ КОЛОНИСТИ ВО МАКЕДОНИЈА НОЖАРНАУТИТЕ ЌЕ ГИ ПОДРЖУВААТ ЕВРОПА САД СО НАТО

,  (   ),       - ,   Арнаутите Азијати Черкези и Татари коибиле протераниодРусите одкавказко црноморие и тоа
   ,         ,     воглавнопоКримската војна која ја изгубиле одАнгличаните во полза на Турците тие не можеле да

   .         ,    бидат домороднина Балканот Тие првоодРусите биле протеранисамо во Анадолија а оттаму како
,    арамишта убијции множејќисе         .  какокучиња гиколонизирале меѓуШарПланина и Врање Нивниот

    -...    100.000   500.000  ( . - 1924).бројбил околу еденмилион по Кримската војна Татарии Черкези Г Вајганд
        ,      .    Тие оттаму се проширувале во Македонијаи Црна Гора какои на север во Србија Од вкупниотброј

 ( )  .   90%. ,  10%,     = Азијатите Гегите во Р Македонија се Напротив Шкиптари чиј симбол бил ЃорѓиКатриот
,    ,  100%  ( ) .  Скендербег македонскии епирскикрал со македонска словенска оставштина БидејќиИлирик

    ,    ,      . бил северноодреката Дрим Шкиптарите биле само Епирци одЕпир споредмакедонскиткрал Пир
     ,     19 ,    ( . ).  Нивниот јазикбил дело на Австрија и тоа само од век со монголскизборови Г Мајер Арнаутите

( = )  .    1780 - : „   . -  Шкиптари Тоски во Р Македонијанемало до година книга Албанците во Р Македонија само
 1780 “,        од година какои другикоисе најдуваат во мојата www.brigien.com    , за потеклотона Албанците

    ...        ,      1972 нивните ѕверства и се друго Гегите иШкиптарите се обединале само во СФРЈ и тоа само по
,    -  1997         година ноне во Шкиптарија во годинамеѓусебносе бореле јужнитеШкиптарипротив дивите
 ,     .          .северниГеги за неа да ја поделат Па Велика Албанија само какоисламска е само вонШкиптарија
  ( ,   )     .     БидејќиАрнаутите Черкези ТатарииШкиптари знаат дека тие со Р Македонијанемаат ништобило

,    1913      ,      што дуриимотите до годинаостанале без доказ за сопственост сите имотисе присвоенисамо
        ,        православниимотисо крволочниѕверства со пушкаи нож тие сами се прогласуваат за Илирикако

,     ( ),      ( , домородци а МакедонцитекакоСловени Дојденци иакоХомеровиот јазикбил словенски Пасоф
...  5  )...      ,     Чулкас член Букурештанскидоговор Тие првпат се прогласиле за Илири за своја Илирида за

               (1974). која нас не протеруваат се доденес е само со книгатаИлирина АлександарСтипчевиќ
    ,    ,     ДотогашАрнаутите биле само Арнаути никакоАлбанцииШкиптари и тоа само Арнаути

( )- .Одметници ножаџи
      ,   .      ,  Па време е секаде да се истакнува Арнаутите во Р Македонија биле и останале само колонисти тие

-    ,     (16 )   ,   нема ле ништосо Илирите потврденоодМаринБарлети век во книгата Скендербег со Илирик
   .      ,     северноодреката Дрим МолчејќиМакедонците за потеклотона Арнаутите споредкоии Черкезите

      ,      ( )   со Татарите станале Илиридомородниво Македонија и тие нас какоСловени Дојденци не ништат
   ,     -   !во нашата македонскаМакедонија самите гоподржувавме нивниотфалсификат ДОСТА СО ЛАГИ

    = . - ,       КНИГАТА ЗА МАКЕДОНЕЦОТ ЃОРЃИ КАСТРИОТ ТН СКЕНДЕР БЕГ ПРВО ИЗДАНИЕ МОЖЕ ДАСЕ
: Nov AleksandarMakedonski.111pdf.pdfСИМНЕ
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    „    “ (1998)     По првата моја книга Средоземјетопрадомовинана Европјаните му посветив вторат книгана
  ,   „   “-    2001 Великанот ЃорѓиКастриот поднаслов Нов АлександарМакедонски првоизданиемарт година

(159 )     2003  (334 ).    „   страни и второиздание јуни година страни Втора книгабеше МакедонецотГеорг
, . . “  2008 .    -  Georg Kastriot – t.n. Кастриотис т н Скендербег април година Дуриконечноотворив ФБ страна

Skenderbeg.    ,  ,        Благодарејќина Ристо Поповски одДизелдорф којговнесе првотоизданиена книгата
„   “,        .Нов АлександарМакедонски таа му стои на располагање на заинтересираниотчиталел

Risto Ivanovski http://brigien.com/nov_aleksandar_makedonski.pdf

Risto Ivanovski На персиски (и Османовиот јазик на султанот Мехмед Караман, 13 век, бил персиски со персиско писмо- Јозеф фон 
Хамер, 1836) бил Искендер, на македонскиот коине (тн.старо-грчки) и на латински Скендер. Народот го викал Скендер.

   ( )      - ЛИКОТ НА АРНАУТОТ ОДМЕТНИКОТ КАКО УБИЕЦ ВИДЕН ПРЕКУ АЛИ ПАША ЈАНИНСКИ
   „ -  “, 2012,   :Во мојата книга Албанците муслиманскиколонисти гонаведувам ова

.  ( ),   „  “,        В Стојчев Одбрана во написот Убавата Фросина ја опишува трагедијата на Фросина и тиранијата
 -   (1744- 1822),     . -    на Али паша Јанински какои одмаздата порадиљубомора Али паша бил феудалец
  ( ). ‘      1786-         одТепелин Епир Султанот гопримилво војска та и гопоставил за мутесариф на санџакот

,  1788   -  Трикала а годиназа дербенџи паша в     .     о јужнаАлбанија и Епир Службата ја прифатил заради
 ,   1788-        ,    личниинтерес а во та формирал свој пашалук со седиште во Јанина проширувајќија својата
,     ,       “. власт постепеносе одметнувал од султанот што за народотпретставувало уште поголемозло
   ,   ,    -  .     Мајка му била Камко а сестраШаиница по чие барање Али паша пустошел Од неговите раце на

   : 1769  1788 . „  -       два пати страдал Москопол и година НасилникотАли паша и со најтешка смрт ја
  .           .  погубил убавата Фросина Таа била жива во вреќа врзана и в среде езерофрлена Трагичниотслучај

    1801      ,   се одиграл во јануари годинана Јанинскотоезеро заштоПуквил подоцнежниотфранцуски
  ,              конзул во Јанина пишувал дека рисјаните гоопеале во тажнипеснии дека заслужува да не

,           “.  28-   заборави за да се овековечи срамот којму припаѓана неговиотизвршител На та годишна
     ,    -  ,    возрасат во Фросина се вплел Муктар постариотсинна Али паша Јанински се вљубил во

 ,   .    (     ) , рисјанката Фросина украсот на Јанина Кога нејзиниотмаж тие имале две прекраснидеца трговец
  ,  „     .   ,   ,    ,   бил на пат Муктар се одлучил да ја придобие Малку молејќија повеќе со закана па и со сила но и

  “...            самиот бил победен Езерските бранови гоисфрлиле нејзинототело и таа била погребана на
        .   „ “  “  светата земја на манастиротсвети Кузман и свети Дамјан Во песната Фросина моме убаво стои

   „  ,     ,    - “.дека таа била моме рисјанче Верата не си ја менувам За еден ТурчинАли паша  
     -   ( ,   ).Песната доденес е само македонска никакоарнаутска черкеска татарска и скиптарска

   -       ,      Како злосторствата на Али паша Јанинскибила редовна појава на Арнаутите а нешто е наведенои
 .         -  ,    во книгава Тоа што досега ниеденАрнаут не гоосудилАли паша Јанински се потврдува дека

   ,      .     Арнаутите биле познати грабнувачи силувачи и што не врз православните Ова доденес не
.завршило

 -     -  = ,      СледиАли паша Јанинскибил само едно самоМуслиман Турчин какои денес Арнаутите во
.   = .       .Р Македонија се Муслимани Турци Тие какоТурцисе селеле во Турција

       ,     .БИДЕЈЌИ ЕВРОПА И НАТО НЕ ПРИФАЌА НИШТО МАКЕДОНСКО СО ЕВРОПА И НАТО ЗАВРШЕНО
 ( ,    )   100% -   АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ СЕ САМО КОЛОНИСТИ СТРАНЦИ СЕ ОВДЕ

   ,               Во врска со насловот секојонојкојмисли и се надева дека Европа и НАТО Македонцитекаконарод
 ,   -            гисакаат е само лудак лудачката кошула ја заслужува уште од самиот почетоккогапочна лудоста

      ,       ,     Македонцитеда влезат во Европа и НАТО сошто би биле непријателина Русија чии Руси се само
 ,     нашибраќа какошто се сите право  . .  ,    славни тн Словени Велам православни затоашто Католиците се
  ,     1071 ,          чеда на Ватикан гробарна православието од година а папата Полјаке носител на злото за да

   ,  ,   ,       се распадне крваво СФРЈ тврдејќи Католиците и Православните Хрватите и Србите не можеле да
 ,    /         живеат заедно со што тој беше останал крволочен ѕвер на обединувањето на Словените Католиции

.              Православни Тој доденес продолжува само да се уништиправославна Русија чиј патријархостанал
-    .    ,    ,  канонски царотВатикан гоубил Доденес Европа говори Православните се нејзининепријатели и

     ,       ,  за Европјаните опасност имало одправославието но не одисламот со исламските Арнаути ѕверови
 ,   .     15%     . .   100% .по ген коиво Р Македонијане се ни а ја сакаат цела Р Македонија Арнаутите се ѕверови
           ,   Па не случајноВатиканбеше противобединувањето на Словените Католиции Правопславни коисе

350 ,    .         милиони најброеннародво Европа Тој дволичен Ватиканникогашне госпречи обединувањето
 100% .  ( , ... ) ,      . ,  на тн словенски Венети Срби Склавини Германци а нив гиобединале само тн Словени и
      . ,         тоа Лутер со германскиот јазики Бизмарк Секако Ватикандоденес не водикрвава битка Германите

          ,     ,  Протестантии Католицида не смеат да живеат во една држава а СФРЈ крваво ја распадна остана
     ,            уште канонската Руска црква со патријархот а со Ватиканбеше завршено со Готите коипоналогна

   .     ,      , Цариградја завладеале Италија Ватикан унијатскигонаправиЦариград којдоденес е подпапата
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      ,        унијатството гошириподкапа на папата која споредпоследниотпремиерна ЦариградЛука Нотарис
   ,    ,      .била омразена одПравославните им останале само Русите Србите иМакедонците со стар календар

 ( ,    )    АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ САМО АРАМИШТА И ЗИНИЛАЖГОВЦИ
     ,      ,   Македонцитеостанале народсо постледенитрадиции коисе пренесениво новата ера дурисо

 40-  .   , ,      40-  денешните те маченици Јас какобитолчанец баирчанец редовносум одел доцрквичето те
-    .   = ,   .  маченици Кркардашна Смилевскибаир Битола била бригиска брсјачка со соседПеонија Според

. ,    .     ,  (1865), А Тојнби Пеонците говореле словенски јазик За австрискиотконзул во Јанина Хан
     .  100       .   Охриѓанитене сакале да бидатСловени За годининема Охриѓанецкојне е Словен Хан пиши
            .     : Мариовцитене знаеле за крадење и мажите не им биле љубоморнина жените Со ова се се кажува

     1865 ,         Пеонцитене биле арамииво година со традициикаково Месопотамија без љубомора на
  .сопруготконсопругата
      ( ,   )  ,  НаспротиБригите и Пеонците биле Арнаутите Черкези ТатарииШкиптари само арамишта со
   ,     .     - сокриенижениодсоседот крвна одмазда за жениитн Тие биле и останале лажговски

,     .       .зинилажговци подржаниоднепријателите на тн словенски јазикна белата раса и православните
        ( )    ::Во Србининфо е објавен написот за албанскиот арнаутскиот мит само со лаги

 :     ПОЧЕТАК ПАДА Крај мита о албанскојмоћи
        ,        Албанцинемају капацитет за велике залогаје које су наумили па ма какву подршкуимали однеких
 .западнихземаља

        ,    ЕтничкиАлбанцина Балкану ипакпрецењују своје могућностии заборављајући своју слуганску улогу
  ,           . у геополитичкимиграма почињуда верују да могубитипресудниактерибалканскеполитичке сцене

,      .   , ,     Уствари верују да могусве штожеле У политицисе међутим нереалан приступи прецењивање
             сопственихмогућностискупоплаћа и после годинанаграђивања за прихваћену улогу у страним
         .интересима Албанцису на путу да изгубе свој досадашњистатус

      ,        , Недавно је швајцарскилист Ноје цирихерцајтунг којије обичнодоброупућен у албанске послове
   „       ”.        оцениода се Албанцина Балкану осећају јачи негоикад И то не само збогподршкекључних
         ,  „  “ – земаља Запада негои збогпроценеда су албанскисуседи њихови традиционалнипротивници

,    –  . ,  ,   Србија Грчка иМакедонија знатноослабљени Истовремено Албанциверују пема приватним
  ,               изјавама њиховихлидера да су моћнии збогтогашто се тињиховисуседи све више политички
         .  ,   „ ”,  ослањају на западне земље које су и највећи албанскизаштитници Другимречима исти је газда с

           , ,    тимшто Албанцисматрају да премањима те западне земље имају обавезу дуг поштосу они
   .њиховиподизвођачибалканскенесреће

       .     1999.     Без Албанаца не би било нибомбардовања Србије И управо од те годинепочиње да буја
  ,           албанскиосећај моћи а најновија демонстрација те погубне самоуверености је овихдана такозвана
 ,  ,     ,    Тиранскадекларација којомАлбанци на челу са званичномТираном траже прекрајање државе

              Македонијеи стварање услова да та држава нестане и отворипут изградњитакозване Велике
.          – ,    , Албаније Идеје о уједињењу свихАлбанаца и стварању Велике Албаније или како је још зову
    –  ,           природнеили етничкеАлбаније нису нове али ово је првипут да су озваничене у документу

    .       донесеномподауторитетом званичне Тиране Такозвана Тиранска декларација је дакле званичан
,          .    документ из којегби требало да проистекнуи конкретниполитичкикораци А у постојећим

,  ,          .  околностима у реалности то би готовосигурнодовело доновограта на Балкану Македонија
      ,    ,      једноставноне може у мируда нестане а када избије рат онда би насупротАлбанаца готово сигурно

   ,   ,  ,       ,  биле увучене и Србија и Црна Гора и Грчка која такође има проблем са албанскоммањином а
  .       ,   вероватнои Бугарска У очигледномпрецењивању својихпотенцијала Албанциби врло је
,     .       .вероватно и довели до тограта Таква могућност се не би смела потцењивати

   МИТО БРОЈНОСТИ АЛБАНАЦА
         .        Један однајстаријихалбанскихмитова је онај о њиховомброју Још је пре стотину година једанод

         .  , , ?  њиховихлидера Хасан Приштина тврдиода ихима осам милиона Шта је међутим реалност У
,     2011. ,  2.821.977 .    Албанији према попису становништва из године живи становника Али нису сви
.      300.000 , ,   .  , Албанци Међу житељима Албаније је око Грка Македонаца Срба и Цинцара Уз то

       400.000 ,         последњихгодина је из Албаније отишло скоро људи па тако у тој земљи сада живинешто
  2,5 .     ,  ,  1,3  ,  , мање од милиона На Косову иМетохијије према проценама око милионаАлбанаца а не
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   ,  .      400.000       какосе јавно говори два милиона У Македонијиих је близу мада је тачан бројнепознат јер
    ,  ,   .  , се многиТурции Торбеши македонскимуслимани изјашњавају као Албанци Све заједно

    ,       .   ,  укључујућиЦрну Гору и Грчку на Балкану живи допет милионаАлбанаца У случају рата Албанци
     ,      ,   „ ”  .би се нашлинаспрам свихдругих а њих је далековећи број па албанска математика губисмисао

             Убрзо после охрабрења бомбардовањем Србије и перспективе отцепљења Косова у Тирани је почео
     ,       .  радна пројекту такозване Велике Албаније која је сада упакована каоПрироднаАлбанија Пројекат

       ,      јавнопредводиалбанскиакадемикцинцарскогпорекла Кочо Данај којитај документпредставља као
        .     независан иако је Данај саветникдосадашња триалбанска премијера Суштина је у стварању

       ,        албанске државе на свим територијама гдеживе Албанци а образложење је да се тиме исправља
„  ”,       1912/1913.  . историјсканеправда начињена када је на Лондонскојконференцији створена Албанија

     ,       Њена идеолошкаоснова је Бујанска конференција коју су организовали југословенскикомунистина
 1943.   1944. .крају и почетку године

    ,        Према ауторима пројектаПрироднеАлбаније донове албанске државе и уједињења Албанаца
      .        .требало би да дође коракпо корак Један одкорака је очигледнои Тиранска декларација

            Овде би ваљало подсетитида Тиранскудекларацијутреба разликоватиодлегитимногправа
              .   Албаније као матичне земље Албанаца да водирачуна и штитиАлбанце и у другимземљама То је

         ,     легитимношто су потврдиле и суседне земље са албанскомпопулацијом најновија потврда је и
         .     недавна посета албанскогпредседникаБујара НишанијаПрешеву и југуСрбије У извеснојмери је

        . , ,      легитимнаи амбицијаАлбанаца да живе у једнојдржави И заиста Албанија је једна одретких
        .     ,  држава која се свим својимграницама граничиса рођацима Али то је историјскареалност Албанци

   ,             су закаснилиу историји јер су билинајупорнијиу одбранионихкојигубе и нису разумевали
 .  ,        1912.     историјскетокове Уз то Албанија није никадпостојала каодржава до годиненитиикадизван
  ,          .  садашњихњенихграница па нидржатворниобликна свим просторима гдеживе Албанци У

,    ,   .преводу ПрироднаАлбанија не постоји то је бесмислено
    ТИРАНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА ЈЕ ПОЧЕТАК КРАЈА

        ,      .   Свакоширење би значило отимање оддругихсуверенихдржава а то не може без рата Један од
     . ,         доказа је и досадашња судбина Косова Наравно исходтогевентуалногбудућеграта је подзнаком
,          .       питања али у сваком случају не би моглобез ратногсукоба Албанцивероватнорачунају на то што је

  ,      .    , ,  Албанија чланицаНАТО па да ће Албанце бранитиЗапад Грешка у проценије међутим кључна јер
 ,       ,      ,   НАТО брани ако је то уопште више у стању земљу чланицукоју би неконапао а Тиранска

      ,  ,   декларација сугеришеагресивне акцијеАлбанаца према другим сувереним земљама укључујућии
,     .Грчку која је такође чланицаНАТО

          МНОЗИНСТВОТО НЕМАКЕДОНЦИ И МАЛЦИНСТВОТО МАКЕДОНЦИ СЕ ВО МАНУ И ИНСТИТУТОТ
           ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА ЗА ДАСЕ ПОТВРДИ ДЕКА САМО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ

,   ,  .   . ,  ( ,  Македонците и самоМакедонците во Р Македонија се домородни Пак Арнаутите Черкези Татарии
)   1780   .       „   Шкиптари немало до годинаво Македонија Во прилогсе наведува мојата книга Албанците во

. -   1780 “,       Р Македонија само од година какои другикоисе најдуваат воwww.brigien.com   за потеклотона
,     Албанците нивните ѕверства и се друго...  1780     ,   Иако годинае потврдена какопочеток Арнаутите си

   ,     ,     (16 ), се прогласиле за домородни дуриИлирисо својата Илирида иакоспоредМаринБарлети век во
,       -   .     Скендербег пишиИлирикбил северноодреката Дрим на југЕпир Тој бил споредмакедонскиот

 ,   = .       -  . крал Пир а ЃорѓиКастриот тн Скендербегбил само македонскии епирскикрал ништоарнаутско
    .      ,  ,   За академицитеи историчарите тн Скендербегбил само и само Албанец никакоМакедонец што јас
     .      (... ...),     ,гопишувам и ќе гопишам БидејќиАлбанија била на Кавказ Страбо а на Балканот е Шкиптарија

’      .          без рбетницитенегогопрогласиле самоШкиптар Со тоа што сета оставштина на семејствотона тој
      ,       .      наш Ѓорѓибила само на наш јазик тој бил само чедона нашиотрод Ова се потврдува со доказотшто

,       19 ,   ,     -говори шкиптарскиот јазикбил нов само од век дело на Австрија којсодржел дурии татаро турски
 ( . ).           ,  -  .зборови Г Мајер Со тоа што Ѓорѓијаникогашне се нареколАлбанециШкиптар се кажува се лага

       (   ),     Какошто за Арнаутите Илиристанале Монголите Черкезите и Татарите и ЃорѓиКастриот самите си
 = .   ,         гопоарнаутиле помоголчиле Не само тоа дурииМАНУ со Институтот за национална историјамене
     ,     -      - ме прогласија за лаик за Ѓорѓија иакониеденоднив нема л објавено книгаза нашиот Великан види 

http://brigien.com/nov_aleksandar_makedonski.pdf.      ?     За кои јас сум лаик Само за мнозинствоНемакедонци
     -     . .и малцинствоМакедонциво двете установи само изродиза во Р Македонија
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   ( ,    )       ?!ДО КОГА АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ЌЕ ЛАЖАТ И ЌЕ СЕ ЗАКАНУВААТ
            ,   Денес ја прочитав изјавата на некојси Селмани којвели во Македонската Армија се извинувам

  . ,  10.000   (       Армијата на Р Македонија имала војнициАлбанци се мисли на Арнаути со дебело монголско
           ),    влакнона косата со черкескикавказкииздолжен череп и заокружентатарскичереп кои ја бранеле

,         ...Македонија и тие нема да стоеле мирноако состојбата продолжела  
        Каде се чуло видело Арнаут да ја браниМакедони         ,  ја која за нив таа била дел одИлирида на

,      (   )  -     Илирите а Илиристанале иМонголите Черкези и Татари со ДНК блискост на Кавказ и
,              ( ) Црноморието со почест удел на монголската крвна групаВ и мешаната АВ на Белци вегетеријанци

  (             иМонголи месојадцисо помала количина на хлородоводорнакиселина во желудникотза да го
            активизирапепсинотза почетноразлагање на белковините со својот татарбифстекнедопеченомесо

         ).дурисо крв која со векови на цицатодПравославните
          2% ,  2    .Ако се земе во предвиддека во државите има околу војска од милионижители на Р Македонија

           15%.     бројотарнаутската војска несодејствува со вистината на Арнаути со удел под За доказ еве што
           -  (24.03.2017) стои за во православниот струпКосово кое треба да гонаоружува Германија денес

: „...    2008      ,   2.500  прочитав Формиранисе во годинаи имаат само лесно вооружување и бројат активни
  800 ...“.војниции резервисти  

,  ( )           1913 Значи Арнаутите Одметници познати какоарамишта без доказ за сопственост на имотите до
  ,         ,   ,   годинаи убијци моќникогасе во мнозинство и подршкаодСАД Европа и НАТО а потврдени

     ,     ,   кукавиции подмолниубијциод задгрб што гопишуваат мноштво автори потврденоод
  ,              Православните со векови и за време на Втората светска војна кога тие беа самофашистичкиубијци

 ...  2001 ,      ?!и криминалци во години а зоштоне и денес
  ,  ,         20%, Тие каколажговци поточнозинилажговци се борат да бидат вработениво државните установи

     15%,     ,     -    -,   а тие не се ни што и самите гопризнаваат и затоа не сакаат пописи којлажгосака попис и со
   15%     .     ,   100% помал удел од сакаат цела само македонска Р Македонијапотполнода ја делат иако тие

 -      ,        се колонисти само странцисамо за граѓанскиправа само со реципрочност за со Македонците во
   .злочинечка со вековиШкиптарија  

 ,       ,        Е Арнаути место глави на своите рамења носите лејки празнисо безвоздушенпросторво коиима
            ,    мал откинатмозокбез допирсо устата и рацете што зборуваат и чинат а македонскитеМакедонци

              -   ќе дозволат одлудацида ја изгубат својата држава за која со векови се бореле секакоборбата
   ( ),   ,     продолжува со Арнаутите Одметниците само кавказкиЧеркези црноморскиТатарии арбански

 100%       19        1908   Шкиптари нашиизродисо јазиксамо од век и со романскописмо само од годинаод
,     -  ,    ,   Битола во која имало само арнаут и маџермаала никакошкиптарскаи албанска непознатипоими

 ,   -  ,      = . - за Османите коибиле Комнени самоМакедонци видимоја книгаза ЃорѓиКастриот тн Скендербег
  : Нов АлександарМакедонски http://brigien.com/nov_aleksandar_makedonski.pdf.

     МОЌТА НА БАКНЕЖ ВО ТРЕТО ОКО
Mo  poljupca u tre e oko (  -26.03.2017)ć ć превземеноденес  
“Ako dijete koje ide u školu ili na fakultet, majka ili otac poljube u tre e oko i kažu: „Sve e biti dobro“, ć ć
uglavnom i bude dobro. To je zato što taj poljubac u tre e oko, istog trenutka aktivira 72 000 meridijana u ć
tijelu. Osje ate se tada lijepo, osje ate da ste mo ni. Ovo je znanstveno dokazano i mnogi ljudi kažu da ć ć ć
djeluje. Dakle, poljubac u tre e oko ima trenutni efekt reaktiviranja.”ć
Mohandji
mohandji.wordpress.com / alternativainformacije.com
Osho: Kako gledati tre im okom?ć
…tre e oko je sasvim blizu, upravo izme u dvije sljepoo nice, pola centimetra u dubini. ć đ č Ono je sasvim blizu,
ono je najbliža to ka obi nim o ima.č č č
Kad gledate obi nim o ima, vi gledate kroz fizi ko tijelo. Dok misti no tre e oko uop e nije dio fizi kog tijela.č č č č ć ć č
Ono je dio drugog tijela koje je skriveno – to je suptilno tijelo, sukshma sharir. Ono posjeduje vezu sa 
fizi kim tijelom, ali nije dio njega. Zato fiziologija ne vjeruje da postoji tre e oko ili nešto sli no tome – ona je č ć č
svim sredstvima analizirala, prodirala, snimala rendgen zracima i nije našla mjesto, neki fizi ki dokaz da č
postoji tre e oko.ć
Koji je odnos izme u o iju i tre eg oka? Na koji na in tehnike gledanja djeluju na tre e oko?đ č ć č ć
Ono što se treba shvatiti: da je energija tre eg oka ista energija koja pokre e obi ne o i. Ona se samo kre eć ć č č ć
u drugom centru. Tre e oko je ve  prisutno (rudimentarno) ali ne funkcionira – ono ne vidi dok obi ne o i ne ć ć č č
prestanu gledati. Ista energija e se kretati kroz njega. Kada se energija ne bude kretala kroz o i, ona e se ć č ć
kretati tre im okom, a kada se energija bude kretala kroz tre e oko, obi ne o i ne e vidjeti. One e biti ć ć č č ć ć
prisutne, ali malo tko može biti u mogu nosti gledati pomo u njih. Ta energija koja je omogu avala gledanje ć ć ć
putem njih bit e odsutna. Ona e se kretati kroz novi centar, koji se nalazi izme u dva oka. On je ve  tu i ć ć đ ć
svakog trenutka može profunkcionirati. Ali on treba energiju kako bi mogao profunkcionirati.
Tre e oko je dio suptilnog tijela, suksma sharir. Kada umrete, umire i vaše fizi ko tijelo, ali vaša sukshna ć č
sharir, vaše suptilno tijelo se nastavi kretati sa vama; ono traži novo ro enje.đ

102

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Falternativainformacije.com%2F&h=ATO0tH1VlAgn007cehya2cI8_5K92a_ag1D0bNfqkXEC--8zVhkDS9yE2L_VTc1uuhh4eng5KnjsD_W2mPduEmc1bzcjs8h5OCa5DNHXWa4Oh6PQfwfvfE48nIRP-cwT3hoXoShypw_soODxpV0&enc=AZMvW8hIxFy0hlZ6pbnloQKHdW2R_qODsHfo99NPdASoz7IszU79CibkaOVsp8xnsmm8J-piOB-23WCEoEEbxQ2omumR3Q6eFsz1P7hEAkj2pvkKt6NrV1d3p39aNs7i4vM_U1Db-k7IyK5TIijzxgI2HcsAzMJCYy0WA2VIJRRHWrvLd_hdPFMlM2jeAK70xjH5fnwgdWqlePdglFxecUvb&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmohandji.wordpress.com%2F&h=ATPuzDpCOdX9EqRtLbluxtxhOB_0Ge-xp47giX1uFOVWP1IEAtcJQm3mLZmWM59UmOHmhlbJoLngGw5ELcvrXFS--eloXcUI2qGYzpqxIU0hNzcwSbS56KwbFxklsQROYo7RuOn1NL6Ks1pmu40&enc=AZO0EAxstQQakpUus0ie9iyVVbKFfBFhzKjXkTAHPLbA1TDSEGrMSe-95tiOkFji3BZD9RULpZfCRzh7Z90eH3xa7Xy6dNegrV75nsWHbU93ySS1Nd_uBeUdFBak6cTj-NncJdxXCyvA-g8BSCyJA3DduzbHUGjr-b4JcmIYwKU0bs1irrqMDhSa1RoqbJwtDygX_ojlOjoWp8jdNRCmnSPB&s=1
http://brigien.com/nov_aleksandar_makedonski.pdf


Sve dok to suptilno tijelo ne utrne, vi se ne možete osloboditi kruga umiranja-ra anja, ponovnog ra anja, đ đ
ponovnog umiranja. Taj krug se nastavlja.
Tre e oko pripada suptilnom tijelu. Kada se energija kre e kroz fizi ko tijelo, vi promatrate na fizi ki na in. ć ć č č č
Zato pomo u obi nih o iju ne možete vidjeti ništa drugo osim fizi ke pojave, osim materijalno. Obi ne o i suć č č č č č
samo fizi ke. Tim o ima ne možete vidjeti ništa, ne možete uo iti ništa što nije fizi ko. Samo pomo u č č č č ć
funkcioniranje tre eg oka možete u i u druga iju dimenziju. Tada možete vidjeti stvari koje nisu vidljive ć ć č
obi nim, fizi kim okom, ali postaju vidljive suptilnim okom. Tada, kada funkcionira tre e oko, ako pogledate č č ć
neku osobu, vi gledate u njenu dušu, u njen duh, a ne u tijelo. Isto tako, kada gledate obi nim okom možete č
vidjeti fizi ko tijelo, ali ne možete vidjeti dušu. Isto se doga a kada gledate tre im okom: dok vi promatrate, č đ ć
tijelo nije prisutno – prisutan je samo onaj koji boravi u tijelu.
Prvo, ista energija se kre e. Treba je oduzeti obi nim o ima i dopustiti joj da se kre e tre im okom. Drugo, ć č č ć ć
tre e oko nije dio fizi kog tijela. To je dio suptilnog tijela, jednog drugog tijela koje je unutar njega. Pošto je ć č
to dio suptilnog tijela, onog trenutka kada gledate pomo u njega, vi gledate suptilni svijet. Vi sjedite tu. Ako ć
vaš duh tu sjedi, vi ga ne možete vidjeti, ali ako funkcionira vaše tre e oko, vi ete vidjeti duh jer suptilna ć ć
egzistencija može biti uo ljiva samo suptilnim o ima.č č
Tehnika gledanja je u dubokoj vezi sa tre im okom. Zapravo, tehnika služi za otvaranje tre eg oka. Ako ć ć
vaše o i sasvim zastanu, ako postanu nepokretne, stati ne, okamenjene, bez ikakvih pokreta, energija e č č ć
prestati te i kroz njih. Ako ih zaustavite, zaustavit ete i energiju koja protje e kroz njih. Energija protje e č ć č č
njima; zato se one pokre u. Vibracije i pokreti su uslijed energije. Ako se energija ne kre e, o i e postati ć ć č ć
nalik o ima mrtvaca – skamenjene, mrtve.č
Gledajte u to ku, zurite u nju i ne dopustite o ima da se pokrenu; to e vam dati stati nost. Odmah e se č č ć č ć
dogoditi da energija koja se kretala o ima više se tuda ne e kretati. A energija nastoji da se kre e; energija č ć ć
ne može biti stati na. O i mogu biti nepomi ne, ali energija ne može biti stati na. Kada o i zatvore ulaz za č č č č č
energiju, ako se iznenada ta vrata zatvore i energija ne bude u mogu nosti prolaziti kroz njih, ona e ć ć
pokušati prona i novi put. A tre e oko je sasvim blizu, upravo izme u dvije sljepoo nice, pola centimetra u ć ć đ č
dubini. Ono je sasvim blizu, ono je najbliža to ka obi nim o ima.č č č
Ako se vaša energija oslobodi iz obi nog oka, prva stvar koja e se dogoditi bit e da e se usmjeriti ka č ć ć ć
tre em oku. To je isto kao kada voda te e, a vi zatvorite jednu rupu: ona e prona i neku drugu rupu – ć č ć ć
najbližu koju može na i kako bi opstala. ć Ona e to automatski potražiti; vi ne trebate initi ništa posebno. ć č
Samo trebate zaustaviti energiju u o ima, a zatim e energija sama prona i osobni put i krenuti ka tre em č ć ć ć
oku.
U Tibetu postoje ak i kirurške operacije za tre e oko. Ponekad se dogodi da je tre e oko zablokirano pošto č ć ć
se nije koristilo milenijumima. Ono se može zablokirati! Ako je tre e oko zablokirano, a vi zaustavite o i, ć č
po et ete osje ati izvjesnu nelagodnost jer je energija sada tu a nema puta kojim se može kretati. U Tibetu č ć ć
su izumili odre enu operaciju kako bi pro istili taj put. To se može uraditi. A ako se to ne u ini, mnoge stvari đ č č
se mogu dogoditi. Jer energija se tuda nije nikada kretala. Kada se po prvi put energija pokrene, osjeti se 
toplina. Kada se prvi put energija pokrene, po injete goriti. A pošto prolaz mora biti stvoren i produbljen, to č
može izgledati nalik vatri. To je koncentrirana energija koja sada udara u tre e oko. To je jedan nevidljivi ć
fenomen druga ijih dimenzija.č
To kretanje kroz tre e oko vas transformira u druga iji svijet. Po injete vidjeti stvari koje niste vidjeli nikada ć č č
ranije, po injete osje ati stvari koje niste osje ali prije toga, po injete mirisati stvari iji mirisi nisu ranije č ć ć č č
dopirali do vas. Jedan novi svijet, jedan suptilniji svijet e po eti funkcionirati. On je oduvijek bio tu. O i su ć č č
bile tu; svijet, taj suptilni svijet je bio tu, oboje su bili tu, ali nisu bili oživljeni. Kada jednom po nete djelovati uč
toj dimenziji, mnoge stvari e vam biti prozirne.ć
Sa tre im okom, vi po injete da uo avate auru. Netko vam do e: on vas ne može obmanuti jer sve što kaže ć č č đ
bit e besmisleno ako to ne potvrdi njegova aura. Može vam re i da je osoba koja se nikada ne ljuti, ali ć ć
njegova crvena aura e pokazati da je ispunjen gnjevom. On vas ne može obmanjivati dok je njegova aura uć
pitanju jer on nije ni svjestan svoje aure. Bilo što da kaže može se prosuditi pomo u njegove aure – bilo da ć
je to dobro ili loše. Pomo u tre eg oka po injete uo avati isijavanja aure.ć ć č č
Pomo u tre eg oka bivate u mogu nosti sagledati stvari koje se ne mogu vidjeti obi nim okom. Svi metodi ć ć ć č
gledanja utje u na tre e oko jer gledanje zna i da se odre ena energija kre e od vas ka vani – prema č ć č đ ć
svijetu. Ako se zaustavi, ako se iznenada blokira, energija e prona i drugi put kuda e se kretati, a tre e ć ć ć ć
oko je upravo najbliže.
U starim vremenima su se tako ljudi inicirali. Dok vam aura nije bila u redu, Guru bi ekao, jer nije u pitanju č
ispunjenje vaših želja. Možda biste vi željeli da se inicirate u neko duhovno znanje, ali to ne bi bilo dovoljno 
dok vaša aura ne bi pokazala da ste za to spremni. Tako su neki u enici godinama ekali dok aura ne bi bilač č
spremna, jer inicijacija nije stvar vaše želje. To je izlišno. Ponekada je netko morao ekati itav životni vijek.č č
U nekim tehnikama, energija e se iznenada izdi i i po eti vibrirati u tre e oko. Kad tad, to ete osjetiti. ć ć č ć ć
Toplina e vas obliti, vatra e se podi i – neka vrsta nadiru e vatre e pokušati prona i novi put. Tada se ć ć ć ć ć ć
treba tome prepustiti, sura ivati da to uspije; neka se to kre e; postanite dio toga. A kada se prvi put otvori đ ć
tre e oko, svjetlost e se ukazati – to e biti svjetlost bez porijekla. Vi ste i ranije vidjeli svjetlo, ali ono je ć ć ć
uvijek dolazilo od ne ega. To je dolazilo od sunca, od zvijezda, od mjeseca ili od svije e. Neki izvor svjetlostič ć
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je bio prisutan.
Kada se vaša energija bude kretala tre im okom, upoznat ete se sa svjetloš u, sjajem Svevišnje Osobe. ć ć ć
Ona nije došla iz nijednog izvora: ona je jednostavno bila prisutna, nije odnekud došla. Ako zaista uo ite č
neko svjetlo koje vas je ekalo da ga vidite tre im okom, vi ete postati druga ija osoba. č ć ć č Tada ne ete imati ć
potrebe da to ikome kažete. Ljudi e shvatiti da ste postali druga iji. ć č To ak ne možete ni sakriti; to e se č ć
osjetiti.
Bilo gdje da odete, ljudi e osjetiti da se “ovom ovjeku nešto dogodilo”…ć č

 :      НОВА КНИГА ТРАКИСКИОТ И ИЛИРСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТИ
  97-           ,     Со оваа ма моја книгагозаокруживмоето пишување со кое се потврдува во Европа само како

 -             едногенетско географскоподрачје биолошкине биломожнода живеат повеќе народисо повеќе
,  .  = .       , јазици меѓусебе нерабирливи Следи пелазгискиот тн словенски јазикбил јазикна сите Европјани а

        ( . - )  -   300-  тие однегосе одродиле со македонскиоткоине тн старо грчки одАлександрија само од та
. . . .)    г п н е и неговиотнаследниклати  -   240 . . . .   ( )  . нскиот јазик само од г п н е на Греикот Гркот Лив Андоник

      ( )   ( ),     ,  Покрајовие дворасни јазицина Белци Пелазги и Црнци Семити трет јазикбил и готскиот а Готите
 .биле Татари  
     ?   80% .    20% Како било ородувањето на Европјаните Латинскиотсодржел тн словенскизборовии

 (  )   70% .   30%  (    - туѓорасови на Црнци и германскиот тн словенскии туѓорасни на ЦрнцииМонголи
=   =     ...).Пекинг пеградкинг кенигвладетел но не крал  

    ,     .ЗападноодГерманија се романски а источноодФранција готски  
   ,        -Следи содржината на книгата а таа може да се најдена мојата www.brigien.com.:

  Херодотова историја   3
          Белата раса за време на леденотодоба била во Левантот 16

= .     Пелазгиска тн словенска писменост и јазик 27
      Хелените иМакедонцитебиле пелазгискинарод 38

     ,    Македонцитепотекнале одАргво Македонија а не Елада 43
      Тракискиоти илирскиот јазикмакедонскидиалекти 48

    Етничкиотидентитет на Македонците 61
  ( )   ...   Јонскиот говор јазик службен во Атина иМакедонија 65

-         Старо египетскиотбил дворасен јазикна Белци и Црнци 69
 ( . - )    -  Коине тн старо грчки бил наследникна старо египетски 77

   = .  Етрурците биле само Пелазги тн Словени 82
     = .  Римјаните и другитеИталијанибиле Пелазги тн Словени 91
   -    Латинскиотследел по коине Одродување на Европјаните 96

,         Траките Скитите и Сарматите говореле со еден ист јазик             105
 ( . )  =                 120Склавините тн Словени говореле варварски пелазгиски
= .                                 125Склавините тн Словенидомороднина Пелопонез

    Тракискии илирскинаследници              128
     Србите биле Тракијции Илири              133
       Илирска култура во Британија и Источна Германија              138

 ,    Венети Русите Скадинавците и Британците              156
   Русите биле Венети              159
    Русите потекнале одИлирија              164
  -     860              168Русите биле Рецкари Словени споредСлово од година
   ,    Збрките со поимите Хелени Хеладции Грци               177

 ( - )                       181Македонски тракиско илирски и БалканскиПолуостров
       1730                  186Европјаните за Балканот ништоне знаеле до година

                              193Еладците нов вештачкинароднепознат во историјата

   .      ( . ) ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК БИЛ НЕПОЗНАТ ЖИТЕЛИТЕ ГОВОРЕЛЕ САМО СО НАШ ТН СЛОВЕНСКИ
.       19 ЈАЗИК ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ НОВ СОЗДАДЕН ВО ВЕК  
  ,           СледиАли Хадри Предгледна Албанскотоослободителнодвижење во епохата на ЃерѓКастриоти

 (1443-1468),  „  , , 1968.    :Скедндербег НИП Нова Македонија Скопје Книгата содржиповеќе наслови
     ( )      ,    Па дали имало некаков арбански шкиптарски народсо свој посебеншкиптарскијазик еве што на
. 19  : „...       стр тој пиши Во училиштата се употребувале грчкиоти латинскиот ,   јазик а старословенското

      ,     .   писмо се употребувало не само во црквите туку и во сметковната администрација Ниеденнапишан
     XIV    .         документна албански јазикдо век не е сочуван Од ова време постоидокументво којГулием

,   ,           Адам архиепископодБар истакнува дека Албаците во книгитена својот јазикгоупотребуваат
  “.латинскотописмо  

 „        XIV    “,   .  Бидејќи Ниеденнапишандокументна албански јазикдо век не е сочуван таков и немало Ова
         , , , 1983,   ,  може да се потврдии со книгата на Сабри Годо Скендербег Тирана на германскијазик која
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   .      ,   ...    беше позајмена одБерлин Овој автор гонаведува Пал Енгели епископодДурес Тој бил поврзан
    ...        .   со црковнитепрашања и политиката Тој бил апостолскинунтиус за Арберија и Далмација Битен е

    : “Un te paghesont premnit atit, et berit, et spirit senit”.  : прописоткакошто се исповедало Ова означува
„       ,    “.Јас те крстам во името на отецот синоти светиот дух  

 „        “,       Бидејќи Тој бил апостолскинунтиус за Арберија и Далмација тој пишел на латинскијазиконолку
    .        ,      колкушто тој гознаел Па оваа реченицанемало врска со арбанскиот јазик какошто Сабри Годо го

: „          ,   објаснува Ова била прва албанска напишана реченица во латинскиотнапишанраспис којПал
,       ,  1462      Енгели Скендербеговнајзблизоксоработники епископодДурес во годинаим гоиспратил на

 ...             неговите верници Оваа крстителна изрека денес уште важи и какопрвдокументна албански
 “...напишан јазик

   ,      ,  Бидејќипокрајмалцинство Католици мнозинство биле Православнии поединечноМуслимани Пал
       ,     -   .Енгели немал врска со било каков арберски јазик којникогаши не постоел шкиптарскибил непознат
     19 ,         1924  .Јазикот бил нов само од век дело на Австрија со прва школа само во годинаитн
     ( ,   )        Повеќе за книгата на Арнаутот Черкезот Татарот иШкиптарот Али Хадриможе да се видиво

    „   “-    2001  (159 ) мојата книгаподнаслов Нов АлександарМакедонски првоизданиемарт година страни
    2003  (334 ).    -  и второиздание јуни година страни Овде е само првото под

http://brigien.com/nov_aleksandar_makedonski.pdf

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

    .ШТО САКААТ МАКЕДОНОМРСЦИТЕ ВО Р МАКЕДОНИЈА
        . ,    Македономрсциима многуво оваа сама наша македонска Р Македонија национална држава само на

 -      ,     , нас Македонците другите си имаат свои националнидржави овде со сите граѓанскиправа
         .        потврденосо Ромите коисамо овде имаат свои граѓанскиправа Следи секојовде којживее тојмора

 .   ...за Р Македонијада допринесува
     .        Во екот на осамостојувањето на Р МакедонијаВасил Тупурковскиобјавил книгаза Филип

.       Македонски Јас таа книгане можев да ј             а користам затоашто во неа не можев да видамшто е негово
     -                  а што е оддругавтор јас однеговата книгабарав да видам со коиизворитој се служи за јас да ги

     „    “ (1998)...превземам во мојата прва книга Средоземјетопрадомовинана Европјаните  
  ,               На мое изненадување се јави Нада Проева која на најдрзокначинсо најнискониво гопонижиВасил

-      ...       Тупурковски тој книгата ја препишал одХамонд На ова Васил Тупурковскимораше да образложува
  .,       ,           за Хамондитн што не е предмет на овој напис туку тоа штоНада Проева какоисторичар си зела за

     ,   ,      право да гокритикува Васил Тупурковски што не држи затоашто Васил Тупурковскиимаше објавено
  ,      . ,        книгаза Македонија а Нада Проева се уште не Секако когаВасил Тупурковскиизјавидека ние сме

,      ,     -  .Словени и немаме врска со античкаМакедонија тој се пуштиво вода во неврат
         -    АкадемикотТоме Бошевскии Аристотел Тентов се зафатиле со читање одгонетнување на текстот

  - .      ,      на Камен Розета Египет За изненадување се јави академикотИлиевски којне гоприфатинивното
...     ,       ,  одгонетнување Повторносе јави Нада Проева какошто Васил Тупурковскине бил историчар и

-    ...Бошевски Тентов не биле лингвисти
   ?       ,         .  Што ова говори Аконекојза нешто не бил школуван тој не смеел да се зафаќа со нештодруго За

           . . ,        доказ дека тие и сите другине се право е и Х Џ Велс којкакозоологја напишал досега најобемната
    ...         и најиздржаната историјана Светот ЛекаротЏемс имаше најдобароркестар којсвиреше низ целиот

...Свет

Risto Ivanovski Според Катица Кулавкова, „Македонскиот е мртов јазик, како латинскиот. На Македонија и треба жив јазик, зошто 
не Албанскиот ? Предрасудите ги оставам на заблудените“. Само иста македономрзачка како Нада Проева и други академници и 
историчари, гробари на се македонско. Да не се изуми, академикот добива академски додаток 500 евра како гробар на се македонско. 
Ваквите ѕверови мора да се протераат од сите државни установи кои со децении ги гнасат...

Petar Petrov Нада Проева, Влаинка, специјално спонзорирана и образована за да биде најголемиот експерт за античка Македонија и 
древните Македонци, која требаше да покаже и докаже дека Власите се вистинските наследници на античките Македонци!
Ито така, МАНУ со биотехничката лабораторија требаше да ја истражува ДНК-то на античките Македонци и Проф. Ефремов да 
докаже дека Власите се вистинските наследници на античките Македонци!
Иако и двата проекта им пропаднаа, а беа спонзорирани со благослов од Лазар Колишевски и ден денешен нема да признаат која им 
била целта и зошто толку пари отишле кај Власите!
Ама за го.м.а јадење по медиумите нема проблем, особено темата дека денешните Македонци можат да бидат се, само не потомци на 
старите македонци.
Проева тоа го искажа неколку пати со отворена омраза кон помислата на таа тема.
Е сега, за учество во документарните емисии за македонската историја, нема проблем, важно Влаинката да фати некоја паричка, 
државна се разбира. За жал ни прва ни последна која постојано се сере на македонштината, ама идиотите од Министерството за 
култура постојано ги полнат со државни пари МАКЕДОНО МРАЗЦИТЕ!
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       -     ЃОРЃИ КАСТРИОТ БИЛ КРАЛ НА МАКЕДОНИЈА И ЕПИР ШКИПТАРИТЕ НЕПОЗНАТИ И ИЗРОДИ
  ,           СледиАли Хадри Предгледна Албанскотоослободителнодвижење во епохата на ЃерѓКастриоти

 (1443-1468),  „  , , 1968.    :Скедндербег НИП Нова Македонија Скопје Книгата содржиповеќе наслови  
:        , , ,  ,   ПРЕДГОВОР Во негосе говориза Маричката битка Маркс Скендербег СтјепанЦрнојевиќ Мурат и

„     (1459)   (1463)“-   ,    .паѓањето на Српската деспотовина и Босна ништонема шкиптарско а Ѓерѓна Кавказ
:   ВОВЕД Албанија до турскот    .     ,  о навлегување на Балканот Во насловот за албанскиот јазик а Албанија

   ( ..)     ,  ,    (16 ),  била на Кавказ Страбо се објаснува за илирскиот јазик значи Илири а МаринБарлети век во
 ,     ,  .     Скендербегзапишал северноодДримбил Илирик јужноЕпир Следи денешнитеШкиптарибиле

 ,  =      ,   = -  ,само Епирци споредЕпир е Пиродмакедонскиоткрал Пир претставен како јарец јарес боготАрес
    ...     .какоАлександарМакедонскиво Библијата Нивнинаследникбил ЃорѓиКастриот

         ...„      Бидејќиво Епир никогашне бил во употреба поимотИлир Во напишаните историскиизвориимето
      1043 ,        Арбер се споменува прв пат во година додекаиметоШкиптарпреовладува за време на турското

“.     ,      владеење Споредпечатите постоел ГеоргКастриотис наследникна православнотоЦарство со наш
 ,     ,        ,   православен двоглав којгикрасимакедонскитецркви тој бил само крал на Македонијаи Епир а не

 =              на Шкиптарија Скиптарија споредскиптарна когоимало двоглав орел што гоносел царотоднашата
 .      ,      ...македонскадинастија Па се говориза Команиева култура врска со Комнените коибиле Македонци

       : , ...    .Сета историјана денешнитеШкиптарибила само наша Самуил Тихомир а главен Свети Владимир
  =  , =  ... =  . ,  Што бил Владимир владимир Тихомир тихомир Добромир добромир Замислете на шкиптарски

 /           .     ?    не бил е мирмиркакона Балканот туку доброкакона Кавказ И што значело Добримир Па на наше
   ,    ,       .доброи кавказкидобро какоЃорѓина наше а Ѓерѓна кавказкии унгарскиитн

       100%  =       -   +  =Па тие за вести велат лајме само наше лајме лај ме акузативнои лај ми дативно или лаи в
=  .   , 100%  ,    .   лави лафи зборувај Еј кутриШкиптари нашиизроди нашиот јазикгокавказиравте Еве го

   .  ,   , ,   - . доказот од Густав Мајер Спореднего јазикотсодржел грчки романски словенскии татаро турски
         ,     .Следи какомонголскијазиктие тешкогиучат нашите родови и принивната употреба грешат
     ( ,   )        Повеќе за книгата на Арнаутот Черкезот Татарот иШкиптарот Али Хадриможе да се видиво

    „   “-    2001  (159 ) мојата книгаподнаслов Нов АлександарМакедонски првоизданиемарт година страни
    2003  (334 ).    -  и второиздание јуни година страни Овде е само првото под

http://brigien.com/nov_aleksandar_makedonski.pdf

  ,      .   100% . АРНАУТИТЕ КАКО ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ВО Р МАКЕДОНИЈА СЕ КОЛОНИСТИ ПА
        -    35% 14,7%ЗАТОА НИМ КАКО КОЛОНИСТИ ИМ СЛЕДАТ САМО ГРАЃАНСКИ ПРАВА ТИЕ НЕ СЕ ТУКУ

   ,    ,   ,    Сведоцисме дека Арнаутите какошто викале Турците со значење Одметници со векови останале
   ,    .     -  да бидат само одметници најкрволочниизвршителина Турците Па Арнаутите биле само Турци тие

         1913 ,           какотакви се селеле во Турцијане само во година плашејќида не им се судиили да не бидат
    убиениза злоделата на нивните     .    ,  семејства и личнонивнизлодела БидејќиАрнаутите биле Турци и

    1924         .    ништодруготие до годинане сакале да имаат гегскаишкиптарскашкола Австрија со Италија
        1/4 -  ( ) ,   отвориле самошкола на шкиптарскијазиккојсодржел татаро турски монголски збора ноникако

  .        ,    =   на гегскијазик За доказ дека Арнаутите не биле никаковнарод тие само какоМуслимани Турции
 1950     .по годинасе селеле во Турција  

               БидејќиАрнаутите донивнотопреселување во Турцијаникојне гисудел за нивните злосториврз
,     .    -    православните ниеденАрнаут не доживеал геноцит Еве само еден пример Арнаутите сите имоти

 1913         ,      до годинаим се одземенина протераните и убиваниправославни порадишто ниеденоднив
-    ,        ,     нема л доказ за сопственост и имотот се доденес останал само арнаутски којкрваво бил одземен

   .      100%  .оддомороднитеправославниМакедонци Па геноцидотврз Арнаутите останал само лага
       100%       .   За да се потврдидека Арнаутите се зинилажговцитие доденес тврдат во Р Македонијаимало

35% ,   03.04.2017    ,   . ,   Арнаути што на гопотврдиѕверот Рама изјавувајќиво Р Македонија која под
    ,  35% -      ,    уставнотоиме не е признаета има Арнаути тие не биле мацинство туку народ и тоа како
   ,     (16 ),  , ,  домородцисо илирскопотекло иакоспоредМартинБарлети век во Скендербег пиши Илирик

   ,    ,    .       бил северноодДрим а на југЕпир споредмакедонскиоткрал Пир Следи тие не биле Илиритуку
 .   ,       90%    .само Епирци Верувале илине Илиристанале и Гегите коибиле воглавноЧеркези и Татари  

     , ,   ,       Па се ова гиподржува Ватикан САД Европа со НАТО за коиТиранската платформа морала да биде
      . .         внесена во Уставот на само македонската Р Македонија Ако се земе во предвиддека Арнаути во

   1780 ,    Македонијанемало до година видимоја книгана www.brigien.com,,     Арнаутите во само наша
.        ,    - Р Македонија се само малцинство само за граѓанскиправа арнаутскиотзлосторе неиздржлив

          . .   Македонцитеим се заложницина Арнаутите во својата сопствена македонска Р Македонија Ако кон
          .    14,7%,  ова се додадеи дека тие споредздраствените книшкиво Р Македонија се само злосторот

   .      , ,       повеќе не е издржлив Ваквиот злосторе подржанодВатикан САД Европа со НАТО за да исчезни
 .се македонско

  ( ) 90%  -   (   )  БИДЕЈЌИ АРНАУТИТЕ ОДМЕТНИЦИТЕ СЕ ГЕГИ АЗИСКО ПОТЕКЛО ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ И
10%    ,   1974  ,     ?!ШКИПТАРИ ПОЗНАТИ КАКО АРНАУТИ А ОД ГОДИНА ИЛИРИ КАКВА Е ТАА ИЛИРИДА
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    ,     ,  , ОсмановотоЦарство познавало само Арнаути со значење само за Одметници крволочниѕверови
       III (1789- 1807)-   1795    : на што укажал дурии султанотСелим тој во годиназапишал за Арнаутите

„...        - ..! , ,     Тие гоуништуваат најубавиот дел одмојата земја Македонија О Боже исчисти ја земјата од
    гнасните дела на разбојницитео     ..!  ,      днивните безаконијаи насилби Презриги исечи гисо мечот на

..!“.побединците
    ( ),   ,   1913 .  Арнаутите останале само Арнаути Одметници пушкаџиии ножаџии и до година Токму заради

 ,          ,  1913     нивните злодела плашејќида не им се судиилида бидат убиени во годинамасовно се селеле
 .    =    1950     ,   во Турција Бидејќитие какоМуслимани Турции по годинасе селеле во Турција на ниеден

    ,  90%  -  (   )  1974    лудакне му текналоАрнаутите кои се Геги Азијати Черкезии Татари од годинаво мигда
 .      ?!  , “ “,  , , постанат Илири Па какотоа се случило АлександарСтипчевиќ Илири Школска књига Загреб

1974- :       (   ).    пиши Илирите живееле во денешна северна Албанија југоисточноодСкадар Следи тој ги
   ,         ,   .  означува каковрснирудари коиподоцнаоделе меѓудругинародипа и Дакија на копање злато Тие

          -    претходноживееле во просторотна Бока Которска и околу градотПераст одалбанските просторисе
 (   )   ,   ...“.      иселиле со најголемдел во непознат правец со останатите Илири Па ова во нешто се разликува

     (16 ), „ “,  :      ...однаводотна МаринБарлети век Скендербег којпиши Илирикбил северноодреката Дрим
   (10%)    (90%)   ,       БидејќибелитеШкиптари и монголските Геги никогашне биле а и не можеле да бидат

,     100%          .  Илири какое можноАрнаутите лудациза Илирите и Илиридакога таа била само тн словенска
              .тие ѕверови со човечкиликнас Македонцитедомородниво Македонијада не уценуваат и убиваат

        -       .Доста беше со лажење и крадење на се македонско Пратениците се обврзаниза ова да расправаат

Stojan Velkoski Во почетокот тие за Турците биле Арнаути па се до денес. За време на втората светска војна познато е дека по голем 
број од партизаните биле убиени од по зади. А од по зади имало уфрлени по некој т.н. партизани арнаутин. За време на Титова 
Југославија Тито беше кум на секое 11 дете од едно семејство. Колективот ги уништи Македонските села и ги натера Македонците во
фабриките. Македонците имаа по 1-3 деца во ограничен семеен простор а тие 5-15 деца. Детски додаток и бесплатно лечење и учење. 
Македонските деца поради студии се женеа на околу 30 год. а Арнаутските на 15 години. Тука е направен неприроден зголемен 
наталитет кај Арнаутите. Селата останаа во нивни раце но и земјата, за сето ова треба да му се укаже на светот дека ние автохтоните 
Македонци сме обесправени во сопствената држава на сите полиња па оттука.

Mac Macedon pa i samitego potvrduvaat toa= 1-slavat 100 godini azbuka...2- sto godini zname...3- nemaat na balkan avtohtona arnautska 
arhitektura postara od 100 godini.......kade bile togas vo prethodnite 2000 godini?

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

Zlatko Petrovic Risto isto je bilo i na Kosmetu. Čak i posle drugog sv.rata imanja koja su dobijena od Turskih begova i aga su oduzeta od Srba
i data kombinatima i Albancima.

 .   ( ,    )   16 ВО Р МАКЕДОНИЈА АРНАУТИ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ НЕМАЛО ВО ВЕК
Gustav Weigand (1860-1930), Ethnographie von Makedonien, Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1924,  . на стр
6- 7      (     = )  пишикакосе населуваниАлбанците Турците употртебувале име само Арнаути Одметници на

      ...; . 52: „... ...    православните простории тоа во денешна Србија стр Албанците во Македонијанајповеќе
      ,       16  постепеносе населенувани тек во претходниотвек само во најсевернаМакедонија тие од век
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   постепеному гопре      ... ...    земале местото на српскотодомороднонаселение Христијаните се селеле во
...; . 87: „       ,    Банат стр Воопшто во Македонијанаселените Албанцисе Мухамедани чие населување било

           ...“.вршеноодстрана на турската власт за да се појача мухамеданскиотелемент
  16   .   .    18 ,    Следи во век во Р Македонијанемало Арнаути Преселбите започнале во век што се совпаѓа

     „   . -   1780 “,    со наведувањето во мојата книга Албанците во Р Македонија само од година какои другикои
  се најдуваат во мојатаwww.brigien.com    ,     ...за потеклотона Албанците нивните ѕверства и се друго

       ...  ШКИПТАРИЈА ФИНАНСИРА ЗА ВЕЛИКА ИСЛАМСКА АЛБАНИЈА А МАНУ СЕ АНТИМАКЕДОНСКИ
   97 ,     .        ,Автор сум на книги коисамиот сум гиинвестирал Бидејќијас не сум лингвист помакедонскијазик
        .       моите книгине се дотеранина македонскиотлитературен јазик Се потрудивда се извршилектура на

„ -  - “,  2002 ,  „ “    Кавказко црноморскитеАлбанци Арнаути јуни година одма патриотот ми побара да платам
       -         7 : 6 (  иако јас немав париза печатење на книгата со монтирансудскипроцес којгоизгубив тесно од

13 од , ...   )      20.05.1991   .луки пресуди за да умрам бев без работенодносод до своето пензионирање  
          ,       Јас со моите книгипостанав непријател за оние коипишувам негативно а сите книгии се посветени

  ,     ,   350  на белата раса македонскаМакедонијаи македонскитеМакедонци за обедиунвање милиони
. ,     ...    ( ,   ) тн Словени чиј крвеннепријател е МАНУ подржувачи на Арнаутите Черкези ТатарииШкиптари

      .              , само со цел нас да не нема Ако се земе во предвиддека ниеденавтор којпишиза нас е неподобен
...загрижува

 : Sabri Godo, Skanderberg, Historisches Roman, Verlag „8 Nëntori“, Tirana, 1983,  Еден пример страни
725,  5,    ,    ...  формат А Шкиптарија гофинансирала печатењето преведувањето на германскијазик на

    ,          . ,   книгата за Велика исламска Албанија која е преполна со лагии невистина за сите тн Словени а за
   ,     .       ШкиптаријаМакедонцитене постојат никаде ја нема само Р Македонијада се залага за македонска

. .         :   Р Македонија Нашава држава финансира во полза на Велика исламска Албанија Албанците биле
-  , .    ,         Илири ние Дојденци тн Скендеребегбил само Албанец дуримене МАНУ ме прогласи за лаикишто

 .не друго

Ivanka Ika Petrovska ЗА МЕНЕ СИ ПРИЈАТЕЛ!!!!

Sasho Janevski Za mene si isto prijatel i ke bides prijatel a manu epten e javno ova inace znam kako da gi narecam so isklucok eden dvajca od 
manu respekt drugoto dzabe pari zima

Dimitar Mitko Gasteovski PRIJATEL SI,SAMO TAKA,NAPRED1

Elena Misirkova Pocituvan g. Ivanovski, Vi blagodaram za site Vasi ceneti prilozi, statii, i izvadoci od Vasite knigi, koi gi citam so golemo 
vnimanie i zadovolstvo. Vasite dela ostanuvaat kako pisan dokument na slednite generacii ZASEKOGAS. Dodeka onie koi Ve sprecile ke 
bidat zaboraveni . So pocit, Elena Misirkova

Pavle Jancev Вистински македонец сте и многу Ве почитувам легендо македонска.

Pavle Jancev Вистински македонец сте и многу Ве почитувам г`дин Ристо Ивановски, легендо македонска.

Mihailo Ljuben Apostolov Драги брате по вера и род. Тешко на тој што се грижи и сака да ѝм угоди на сите. Оди си ти по твојот пат и
препуштиму го на пците да го прават тоа што најдобро го знаат, да лаат колку што ѝм е драго.

Hristo Stefanov Со Тебе сум брат Ристо, преди се' зашто ја љубиш и кажуваш ВИСТИНАТА....ова време е време на вистината....мој 
почитуван фб.приател

Neda Tarundgioska Извитоперена е историјата за жал и за срам на нас македонците.а најмногу сме самите виновни бидејќи здраво 
така да речам машки не си ја браниме

Jordan Stojanovski Pa od niv pogolemi laici ima Li? Totalni amateri vo vistinska smisla na zborot. Vreme e Republika Makedonija da go 
rasformira ova duvlo od predavnici I antimakedonisti i da Si formirame novo MANU so provereni kadri I dokazani makedonisti. Samo toa 
e lekot. Zatoa sto grotto od tie ;; Akademci;; Ne I mislat dobro na Makedonija. Kako prvo I najvazno e tie- nemaat. makedonska strategija I 
platforma kako drugite nasi sosedi. Me se sposobni da napravat saglam enciclopedija. A Nie barame patriotizam! Treba da se stamat od sebe si 
prvo pa posle I od narodot MAKEDONSKI.

Kosta Jovanovski Golem si kako planina nie te cenime tebe te sakame del od MANU se manati od gospod samo pari gi interesira a ne vistina i
samo vistina jadat leb bez rabota poz..prodolzi so rabota neka umiraat mrzlivite MANOVCI...POZ...

Igor Dimitriev Makedonija seuste e okupirana isto i narodot Makedonski
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Shashardi Trajche Вистина е за МАНУ дека е антимакедонска

Zlatko Petrovic Što bi reko veliki Njegoš:Prijatelja 
Niđe a bog visoko. Drži se i piši Risto.

Vanco Aleksandar Sehtanski Во МАНУ има само 3 етнички Македонци, другите са Власи, Шкрети, Срби и Албанци.

 200.000          ПА МАКЕДОНЦИ СЕКОЈ ДЕН МИРНО ПРОТЕСТИРААТ БЕЗ НИЕДНА ОЗНАКА ЗА ГЕНОЦИД
         100%  , ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ СО ВЕКОВИ СО СТОТИНА ИЛЈАДИ ЖРТВИ ОД КОЛОНИСТИ АРНАУТИ

 -           А БАНДИДОТ БАЛИСТОТ АЛИ АХМЕТИ ГИ ПРОГЛАСИ МАКЕДОНЦИТЕ ЗА ГЕНОЦИДЕН НАРОД ЗА
           100% НЕСУДЕНИ ЖРТВИ ВО НЕГОВИОТ ДВОР ВО СЕЛОТО ЗАЕЗ ЧИИ ИМОТИ СЕ ПРАВОСЛАВНИ

        - ,  =    Во врска со насловот Али Ахметии неговите собандити собалисти споредбела бала која со векови
 ,        , ја прават нас домаМакедонцитене прогласија за геноциденнарод борејќи      се да се одбраниме од

100%   100%       ,      балисти и фашисти Арнаути крволочниѕверови со човечкилик а досега никојво нашава
 .               држава Р МакедонијаАрнаутите не гипрогласи за геноциднии колонистисо имотиограбениоднас

    1913   ,           православните не само до годинаи потоа и за време на Втората светска војна за коиАрамиите
    ,         .   Арнаутинемаат доказ за сопственост платен имот на сопственикоткојпредтоа гопоседувал Веќе е

       ,          време Македонцитеда гитужат Арнаутите за геноцид и да започне постапката да им се вратат сите
     ,       .имотина домороднотоправославномакедонсконаселение жртва на Арнаути само Турции Фашисти

Goce Adzievski Нека ми посочи некој имиња на Македонци кои извршиле геноцид врз Македонци од етничката група Албанци , како 
што се озлогласените Џемо и Мефаил кои пљачкале и вршеле геноцид во западниот дел на Македонија.

       ?    !КОЈ ГО НАРЕЧЕ ЃОРЃИ КАСТРИОТ НОВ АЛЕКСАНДАР БИСКУПОТ БЛАСИО ДЕ ЛИНО
Sabri Godo, Skanderberg, Historisches Roman, Verlag „8 Nëntori“, Tirana, 1983,    , пишиза ЃорѓиКастриот

   ,        , „   “,   . којбил таканаречен Скендербег дека тој бил и се борел какоПир орелот одЕпир во градотАргос
       ,        .ЃорѓиКастриотво Италија бил нареченНов Александар што било дело на бискупотБласио де Лино

    ,    (  ),   БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИЈА БИЛА ВО ЕПИР А НЕ ИЛИРИК ЦРНА ГОРА ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ ЕПИРЦИ
   -         СПОРЕД МАКЕДОНСКИОТ КРАЛ ПИР СЛЕДИ ИЛИРИДА Е ДЕЛО НА УМНОБОЛНИ ИЗРОДИ САМО

  ;    ,  ...    ,  СО ЧОВЕЧКИ ЛИК СО ТОА ШТО ШВАЈЦАРИЈА БЕЛГИЈА БИЛЕ ДРЖАВИ НА ПОВЕЌЕНАРОДИ А
  .    16 ,  .      ШКИПТАРИ ВО Р МАКЕДОНИЈА НЕМАЛО ВО ВЕК Р МАКЕДОНИЈА НЕ СМЕЕ ДА Е ФЕДЕРАЦИЈА

   ,   ,       ,  Еден Абдал Халили говори Илирида уште важела без тој арнаутскимонструмда не знае Илирикбил
      ,   ,  северноодреката ДримденешнаЦрна Гора а јужноЕпир провинцијакоја   римскиотимператорНерон

      ,          ја нерекол само споредмакедонскиоткрал Пир претставен какобоготАрес какошто бил и нашиот
 -  .    ,       , АлександарМакедонски во Библијата Него городила змијарка а змија городила и ГеоргКастриот

      -          ( )  .којисто така бил какобоготАрес тој гикрасимозаиците во Бригија со својот Бригос Драч и Пеонија
  ,   ,        .  споредФрансоа Пуквил Ѓорѓибил Македонец а за другиизворимакедонскии епирскикрал Следи

 ,           .   ништошкиптарско а самиот поимШкиптар во негововреме и не се употребувал Оставштината на
   100%   = .  -   .неговотосемејство било на наш пелазгиски тн словенски јазик никогашнемалоШкиптаришта

  .   16     ( . , 1924), .  Бидејќиво Р Македонија во век немало никаквиШкиптаришта Г Вајганд Р Македонија
   ,       .    била само наша македонска а никакошкиптарска со бело кавказкокеченце Така таа немала

    , ...    ,  совпаѓање со повеќенароднитедржавиШвајцарија Белгија со свои домороднинароди а
    -   : „   . -   1780 Шкиптарите се населиле во Македонија видимоја книга Албанците во Р Македонија само од

“,       година какои другикоисе најдуваат во www.brigien.com    ,  за потеклотона Албанците нивните
   ...  ,         ѕверства и се друго Исто така видии во Германската национална библиотека и Европската

   ...библиотека со своите каталози  
  ,  ( ,   )  - .Од наведенотопроизлегува Арнаутите Черкезите Татарите иШкиптарите се ТИКВАРИ ЛАЖГОВЦИ

         29 : ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА СТАВИ ВО СВОЈОТ КАТОЛОТ МОЈАТА КНИГА
„      “-     ТРАКИСКИОТ И ИЛИРСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИ ДИАЛЕКТИ ЕВРОПА НЕ ЛАЖЕ СО ВЕКОВИ

 15.10.2016    95-   „   . -    “, . 150, На ја објавив мојата та книга Потеклото на тн Словени само тези и теории стр
   ,        .   ,  во која се потврдува потеклото на Словените се само тези и теории Или инаку кажано Словените

    -        /    каконародостанале најголема лага доденес ниеден автор не нашол никаков доказ наод за било што
  .   донесено на Балканот Ова е претствено од мноштво автори. Бидејќи за Словените имало само тези и 

теории, НУБ „Св. Климент Охридски“- Скопје писмено ми соопшти, бидејќи во книгата го немало тој нивни 
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број ISNB, мојата книга нема да се внесе во нивниот каталог, и таа нема да им биде достапна на оние 
заинтересирани да видат кои автори сум ги претставил (Љ.Нидерле...). Бидејќи Германската национална 
библиотека неа ја постави на својот католог по некој ден од завереното писмо во НУБ, се потврди, во 
Р.Македонија има уште кадри кои ги мразат Македонците, правејќи не нас Словени овде дојдени од џенемите, 
а Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) домородни, иако од нив во 16 век во Македонија немало трага. Па 
ние страдаме само поради Словените, Свемирци или Земјоутробци.
На 18.01.2017 ја објавив „Ромеите (тн.Византијци)=Христијани-Склавини (тн.Словени)=Повеќебожци, стр. 260.
Неа Германската национална бибилотека е прифати како 28 книга. Со неа се потврдува, тн. Словени 
(Склавини) биле домородни на Балканот, само Повеќебожни со својот Хор- египетски Хорус.
Денес (12.04.2017) мојата по ред 97 книга „Тракискиот и илирскиот јазик македонски диалекти“, стр, 204, од 
30.03.2017 е 29-та прифатена книга од Германската национална библиотека. Бидејќи тракиски и илирски јазик 
биле македонски дијалект, а Македонците биле Пелазги (Јустин) со пелазгиски јазик, кој бил само 
тн.словенски, вистината е јасна: Македонците се свои на своето. Наведеното говори, никој не смее да го 
оспорува македонското име, никој не е овластен да го става името на референдум како чин на предавсто, и на 
сите Немакедонци во Р.Македонија им следат само граѓански права.

 ( ,    )     ,АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИТЕ ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ НЕПРИЈАТЕЛИ НА НАС ПРАВОСЛАВНИТЕ
   -          ?!НИ ГО ЧЕСТИТАЛЕ ВЕЛИГДЕН ДО КОГА ВАКВИТЕ ЅВЕРОВИ ЌЕ БИДАТ СО ПРЕВРТЛИВ МОРАЛ

 ( ,   ), -     Арнаутите Черкезите Татарите иШкиптарите потврдени докажани непријатели на се
,    ( ,      православно уништивајќи се православно православни православни објекти и недозволувајќида се

   ),  (15.04.2017)        градибило што православно денес им ја честитаа Велика Сабота на православните
       ,   ( , , ...)  коине можат да гизамислат и поднесат неплаќајќиништо вода комунали струја на

  . .    =    православната македонска Р Македонија До когаАрнаутите турски муслиманскиОдметнициќе
    ?!бидат со превртлив зломорал

           ЛУЦЕРКАТА ВО ИСХРАНА НА ЖЕНИ СО ПООДМИНАТА ВОЗРАСТ И СО ОТСТРАНЕТИ ЈАЈНИЦИ
 4           -   По годишен научен соработникво Баварскиот завод за сточарство Груб кај Минхен Германија и

        - ,    докторирањето исхрана во Универзитетот за земјоделски науку во Виена Австрија истиот ден се
      ...   „ “- .     вратив назад и бев советник по сточарство во ЗИК Пелагонија Битола Во Комбинатот приисхрана

             .    на крави со огромниколичинина луцерка беше честа појава на цисти на јајниците Ова беше поради
   тоа што луцерката содрж     .      и високо ниво на фитоестрогени Со ограничување на дневните количинина

15   -  ( )   3   ,    . кгво свежа силирирана конзервирана и со кгсено луцерка се поврати првобитната состојба
         ,      .Со тоа што кај маториците постои комбинирана исхрана со луцерка истиот случај е и кај нив

     ,         Бидејќилуцерката содржи високо ниво фитоестрогени таа успешно може да се користи во исхрана
    на жени со поодмината воз     ,    ....     .раст и со отстранети јајниции тоа како салата Таа се користи во Европа

        ,    Е познато дека естрогените учествуваат во искористувањето на калциумот и порадинедостатокот на
   ,          естрогени коските стануваат порозни нашите македонскимајкипорадинедостаток на калциум а без

        ,     .    ,  тој да се надополни со додатоци се се пониски а и животот е пократок Да не се изуми возрасните се
 25%   .        ,   .со искористување на капциумот Со тоа што луцерката е богата се калциум се се објаснува

   ,  „    “СПОРЕД ОТО ФОН БИЗМАРК НЕ ПОСТОИ АЛБАНСКА НАЦИЈА
 (17.04.2017)  -          Денес во ФБ страниците од Бобан Јеленковиќ гопрезедов пренесувањето на авторот
  :Крсто КрцунДраговиќ

   - »    «Ото фон Бизмарк Не постоји албанска нација
  ( .),  46:Текст у фокусу серб страна

»Велике силе према томе, нису показале спремност да помогну превремено рођење једног албанског народа. 
Као гласноговорник и председавајући Берлинског конгреса 1878. године, Бизмарк је квалификовао 
Меморандум са речима: ,,Не постоји албанска нација.«[1]
Источници:
[1] Joseph Swire, Albania: The Rise of a Kingdom, Arno Press, 1929. стр. 3; Albert Mousset, L'Albanie devant 
l'Europe (1912-1929), Delagrave, 1930 стр. 7; Stavro Skendi, Beginnings of Albanian Nationalist and Autonomous 
Trends: The Albanian League, 1878-1881, he American Slavic and East European Review Vol. 12, No. 2 (Apr., 1953), 
(стр. 220) pp. 219-232.
Ставром Скенди(Stavro Skëndi) цитира Ота фон Бизмарка
Текст у фокусу(серб.), страна 220:
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»Први чин албанске Лиге који су учинили, дакле био је протест великим силама против настале ситуације. У 
резолуцији упућеној берлинском Конгресу 15. јуна 1878. године, је написано: ''Отаџбина нас је позвала да се 
ставимо њену службу. Ми не правимо разлику између вероисповести. Ми смо сви Албанци''[1] Али Бизмарк је 
такву резолуцију одбацио, једним кратким одговором: ''Не постоји албанска нација''«.
(енг.)
»The first act of Albanian Leauge was therefore to protest to Great Powers against this situation. In a resolution 
addressed to the Congress on June 15. 1878, it declared: ''The fatherland has invited us to place ourselves at its service. 
We make no distinction between creeds. We are all Albanians.''[1]. But Bismarsk dismissed it with curt answer: 
‘’There is no Albanian nationality.''«
Источник:
[1] Albert Mousset, L'Albanie devant l'Europe (1912-1929), Delagrave, 1930., стр. 35.
Извор и назив дела:
Наслов : Die Albanienpolitik Österreich-Ungarns und Italiens, 1877-1908
Страна: 46
Том 9 књиге Albanische Forschungen
Аутор : Hanns Dieter Schanderl
Издавач : O. Harrassowitz, 1971
(II)
Извор и назив дела:
The American Slavic and East European Review Vol. 12, No. 2 (Apr., 1953), pp. 219-232
Наслов: Beginnings of Albanian Nationalist and Autonomous Trends: The Albanian League, 1878-1881
Страна: 220
Аутор: Stavro Skendi

Boris Apostolov Навистина не постоеше, но Австро - Унгарската династија, на тлото на Македонија ја создаде вештатчката држава 
Албанија, на која и дадоа знеме со двоглав орел и германска модифицирана азбука.

 ( ,    )   1913   АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИТЕ ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ВО НЕМАЛЕ НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО
 19         ( ,   ).  Во век во денешна Јужна Србија биле колонизираниАрнаути Черкези Татари иШкиптари Тие

  = .  „  “   = .  биле само Муслимани Турци Следи Призренската лига била само турска муслиманска Арнаутите
    1912 : „      1912...    исто биле дури во година Веќе на крајот на Декември Турците тајно организирале

 ...  .         ...“   отпор против Србите Овие потоа реагирале со крвен масакар на албанското население Ова го
   , 2010.  = ,   1913     пишиХанс Христиан Лер БидејќиТурчин Турчин тие во година биле без национално

,       ,   1924  ( ).    чуство а школи на шкиптарски јазикотворила Австрија само од година Викинсон Па јазикот и
    . ,       ,   државата биле дело на Австрија Значи Арнаутите во однос на Македонците се ништожници а и

.неблагодарни

       ,   БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИЈА И ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК НЕ БИЛЕ ПОЗНАТИ НЕЈЗИН НАРОД НЕМАЛО
    .     ,     Шкиптарија историскине била позната Постоела само една област Арванија која била само во наша

- .         ,  1614 ,     ,Македонија Па еве што стои во еден анонимен пишан извор од година кој се најдува во ЈАЗУ
,  . 773: „          , . . Загреб подбр Арванија е мала област која античките народи ја нарекувале Македонија т е

    ,            таа е дел одМакедонија бидејќиМакедонија опфаќала многу земји и области коибиле населени со
. Македонци Обла         - , ста Арванија ја населувало словенско население оддревните Пелазги Мионите со

  .        (Emathia)    другизборови Мизијците Таа област денес гоноси името Матија првобитното име на
,    ...!“.Македонија но и Долна Мизија

            ( . ).  Ова може да се потврди со потеклото на семејството на Ѓорѓи Кастриот тн Скендербег Јулиус Писко
 „ “. , 1894, : „       “.во Скендербег Виена наведува Кастриотите наводнопотекнале од Ематија во Македонија
    ?   ,    ,    Па што била Арбанија Само македонска област потврдено одмноштво автори каде се говорело

 .  .              само тн словенски јазик Тоа гопотврдил истиот автор Писко кога тој говори за ГеоргиКастриот само
  .             .со словенски јазик Следи сета оставштина на семејството Кастриоти била само на наш јазики говор

     ?     ,      .Што бил тој Георг Кастриот Само македонскии епирски крал а Епир споредмакедонскит крал Пир
     ,  ,       ?    Бидејќиовде ништо не е спорно следи прашањето на која црква Арбанија и припаѓала Па само на
      . -  ,   100% нашата македонска Охридска архиепископија со македонскиот тн старо словенски јазик и тоа

   ,    Ohër-    ë    .  .  Арбанија била подОхрид а никакопод а токму тоа е само наш тн словенски теменвокал Не
 .  , .       ,   само тн словенски теменвокал тн словенски одродениАрбани гоимаат македонското ѕ сите други

. тн с  ,   .             ловенски гласови во презимињата тн словенско дативно у и т за трето лице еднина кои гинема
  .    -      ,      во арбанската граматика Ова не е се тие гиимаат сите Вукови гласови а Вук Караџиќ творел само
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 19 .      .      ,     во век Следи арбанскиот јазик бил само нов Ова гопотврдил и Ами Буе според кого јазикот се
   ,   19 .    ,    создавал во негово време значи во век Таквиот народбил неписмен потврдено одФалмерајер

(19 ).          ? -      1924 . век Па кој госоздал овој непознат народ со јазик Австрија таа отворила прва школа во г
        -       , 2010.За тој вештачки народпишела и една бугарска авторка за основањето и кај Ханс Христиан Лер

    , - ,   .      Бидејќи јазикот содржел монголски зборови татаро турски пиши Густав Мајер За доказ дека тој бил
  ,  ( )   (   )     .и турскиТурци Арбаните Шкиптарите и Гегите Черкезите и Татарите тешко гиучат нашите родови

  ( . / . )      АВСТРИЈА АРБАНИЈА ТН ШКИПТАРИЈА ТН АЛБАНИЈА ЈА СОЗДАЛА САМО ПРОТИВ СЛОВЕНИТЕ
         = .   Историские познатодека само порадиправославна Русија со пелазгиски тн словенски јазикнародот

              . на Балканот какоправославен и со јазиккакоРусите бил подложенна одродување и истребување
  ,   , , 2010, :     1815 . Ханс ХристианЛер Основање на Албанија Виена пиши Европските големисили во год

  ,    1914 .    ( . )   создале политичкипоредок што опстоилдо год Па следиШкиптарија тн Албанија веќе била
,  создадена дело на .     ? -       Австрија Како тоа се случило Австро Унгарија гиследи своите интереси уште

 1699,  1718      „     “.   во во годинасо протекторатна католиците во северниотдел на Албанија Ова говори
     ,       дека Австрија гозаштитувало католичкотонаселение ноне православното коемасовнопродолжило

  ...         ,   100% да се исламизира По налогна Виена султанот ја укиналОхридската архиепископија подкоја
 .    ,   -     била Арбанија Австрија испраќа свои свештеници а православните крварат за водачот на Ватикан

 1918    .  1855      ,    до годинаВиена било нормално Од Виена гоиспраќаФранцисканери Језуити и тоа тие
     ,       ,    да гоподржуваат градењетона манастири а Османите на православните им гипалеле рушеле и се
  -      .    : „   однив плачкале огромна злосторничкаразлика на неправославниот свет Тоа не било се На крајот
               на векот учествувале да градатшколии се зафатиле свештенициза диоцезата Скутариво Австрија
 “-     ...  „    1878  да образуваат православните гиставале на жарови Само Виенската влада од годинанемала

  1878        ...     интерес од годинаАлбанија да ја приклучина ХабсбуршкотоЦарство во Албанија да го
 ...     “   ,      зголемивлијанието противСрбија и Црна Гора коибиле православни и најважноист народсо

              -оние Руси против коисе бориВатикани ватиканската Европа и САД со човечките изроди
 .Ротшилдовиитн

       ,    ,   ,Зошто никаде ја нема Македонијаи нејзинитеМакедонци коисамо тие постоеле имале своја своина
     ,             а Европјаните не знаеле за нужници никаколајции панициспоредбоготПан а одпанот се правеле

.   ,      16  ( . . ).       паници Не само тоа во Европа имало канибализам во век Х Џ Велс Тие се договориледа не се
 ,         ,    возобновиМакедонија па какомоќна држава крваво ја растуриле СФР Југославија а сега одмоќната

  ,     .    (   , ),   Турција се плашат а таа била на Османите Тие биле Комнени Јозеф фон Хамер Ланге што лично
    II.      ( . ).   ..,   .гопризнал иМехмед Ама тие биле иМакедонци Р Ланге Еј кутриЕвропјани се само македонско

    =   АВСТРИЈА ОСТАНАЛА НОСИТЕЛ НА ИСЛАМСКА ТУРСКА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА
   ,      ,   Österreich=  Австрија на германски јазик кој бил протестантскина Србинот Лутер носела име Источна

   .      -  16  .Држава или Источно Царство Такво било и останало ИсточноторимскоЦарство од век Византија
       1918 ,  ,     Нејзината Виена бил католичкицентар се до година на Ватикан гробар на православието без

  1071    ,    .       прекинод година се доденес и засекогаш во се Следи Австрија учествувала како голема сила
     да ја кроисудбината на православните, на своја сметка,што било само во полза на исламот.Ова било 

поврзано и со изјавата на последниот премиер на Цариград Лука Нотарис, кој како сите жители на Цариград 
премногу го мразел католицизмот, само крволочен, арамиски и смртносен за православните.
Австрија како голема сила во 1815 година учествувала за создавање на политичкиот поредок, кој се одржал до 
1914 година, а веќе Австрија била носител за создавањето на непостоечката тн.Албанија.
Австрија не се задржала на новата држава и со нов јазик непознати во историјата, таа се зафатила и за 
создавање на исламска=турска Велика Албанија иако Албанија била само на Кавказ (...Страбо...).
Ханс Христиан Лер, Основање на Албанија, Виена, 2010, пиши: „...На 20. декември 1912 австрискиот 
амбасадор на претставниците на другите држави им ја претставил картата на Виена за планираните граници. 
Према австриската желба според етничките граници би требало на Албанија да и припаднат исто така 
градовите Ипек (денес: Пеќ), Призрен (Призрени), Дјакова (Дјаковица) и Скутари“. 
Не случајно, Австрија не ги осуди Тиранската платформа и крволочните изјави на Рама и Тачи- гнаси.

Goce Nikoloski to Risto Ivanovski
 · 

"ROBERT DUKA", kao "RISTO IVANOSKI" i negovite albanci set 
-korov,gamad...
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      - : 1)   ВО ШКИПТАРИЈА НАРОДЕН ЈАЗИК БИЛ САМО СЛОВЕНСКИОТ ДОКАЗИ НАРОДНИОТ ЈАЗИК
   ( . )...   15   ;  2)   НА ЃОРЃИ КАСТРИОТ ТН СКЕНДЕРБЕГ ВО ВЕК БИЛ СЛОВЕНСКИ МАКЕДОНЦИТЕ ОД

      ;  3)    СРЕДНА И СЕВЕРНА АРБАНИЈА ГОВОРЕЛЕ САМО СЛОВЕНСКИ ЗАДАРСКИТЕ АРБАНАСИ ВО
18  19    ;  4)      И ВЕК ГОВОРЕЛЕ СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК МАКЕДОНЦИТЕ ВО ДЕНЕШНА ШКИПТАРИЈА СЕ

   ( = ). 5)   ...УШТЕ ГОВОРАТ МАКЕДОНСКИ ПЕЛАЗГИСКИ СЛОВЕНСКИ ШКИПТАРСКИОТ Е МОНГОЛСКИ
1)      (Letter e Comemoriali, 99, lev. 1430/35, 208),  Од државниотархив на Дубровник следин : аведеното
„       ,       Во срединиотвек во македонската област Матија во сите поголемиместа постоела словенска

,           ...    канцеларија во коисе пишувало на словенски јазики со кирилскописмо Дубровачката влада го
   ,        ,  замолила унгарскиоткрал Сигисмунд на властелинските кнежества и војводства во таа земја на

 ,      ,          Иван Кастриот АрхонтСпан и на АндрејТопија во иднина во своите писменипоракида им се обраќа
   ,          исклучиво на словенски јазик бидејќитие земји со светот комуницираатисклучиво на словенски јазик

   ...          ,       и со Кирилскописмо Со огледна култот консвојот јазики своето писмо во тие земјине се држат
       ...!“. (    -  100% , . )луѓе коизнаат да пишуваат на латинскијазик Без ништопосебношкиптарско тоа лага Р И

2)  17  20          -      Во и век во Северна и СреднаМатија се говорело словенски јазик па од тие просторибиле
.  : .          15  19 ,  Мијаците Следат извори Д Јаранов пишиза движењето одАлбанија конистокво и век во

„  “, , 1932;  . ,     Македонскипреглед Софија Јован Ф Трифуновски Словенскотонаселение одСеверна
      , „ “, , 1986;  ,  Албанија преселено во западниотдел на Македонија Балканика Белград Исто така тој пиши

         ,  „     и за МакедонскитеродовиодПологсо потеклоодАлбанија во Годишен зборникна Филозофскиот
“, , 1966.      ,    .факултет Скопје Значи Мијаците потекнале одСевернаШкиптарија и гоговорат словенскиот

3)      . .            Сета арбанска топонимијабила само тн словенска Ова било и порадитоа што во неа не е познат
    = . .       другјазикразличен одпелазгиски тн словенски Ова било поводзадарските Арбанасите во

  18  19      .  ,    100% Далмација во и век говореле само на словенски јазик Се заклучува Арбаните биле само
.  -    .   : =  .  =   - ,тн словенскиизроди гробарина својот род Еве годоказот Арбан ар бан Па ар ордоораница нива

     .    100%  . .    ,и бан за управител добановина Самите поимисе само тн словенски И самите Шкиптаривелат
  -  .тие биле Пелазги е точно

4.         = . ,   Македонците во денешнаШкиптарија се уште говорат само пелазгиски тн словенски јазикотна
    (       - 1815,   Платона и Хомер за словенски јазикпишел германскиотлингвистПасоф грчкиотлингвист
 1907 )Чулкас итн

5.  =           БидејќиАрбаните Арбанасите се одродилеодсвојот словенски јазиккакоШкиптариимаат
   ( - ,   . )        зборови коисе монголски татаро турски потврденоодГ Мајер Токму и затоа тие Турцигрешат со

.  .тн словенскиродови

    = . ,    БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ ОДРОДЕН АРБАНИ ТН СЛОВЕНИ ГИ ПРОМЕНАЛЕ ТОПОНИМИТЕ
 ,       .   ?    Во Србија Црна Гора иМакедонија топонимитеостанале непроменати А зошто Затоашто на тие

      .      ?     просторисе говорел јазикотна нивните претци Па каде се сменети топонимите Само во Грција и
 !  ?      ( . )     = . Шкиптарија Зошто Само порадитоа што Еладците тн Грци иШкиптарисе одродениПелазги тн

.          -1815...  Словени За словенски јазиккакоХомеров јазикпишеле германскиотлингвистПасоф и грчкиот
 - 1907.лингвистЧулкас     1913      ,     Следи Критјаните во годинагоразбирале јазикотна Бугарија ноне и на

   1868 .,     ,  300-  . . . .Елада катаревуса од год реформиранАлександријскиПтоломејов јазиккоине од та г п н е
  100%      -  ,  БидејќиШкиптарија била подОхридската архиепископијасо црковно словенскиот јазик потоа

 1830   100%     . “-    ,  од годинасосе Елада подСоборната црква Св Димитрија Битола со јазиккоине ништо
    .    ,   19 ,   .немало билошто посебношкиптарско Шкиптарскиот јазикбил нов само од век дело на Австрија

   ,         .    ( ),  Па токмуи затоа каково Елада со својот Јолк променет во тн словенскибогВелес Волос губејќиго
  ...,            смисолот на измените и во Шкипарија биле извршенигеноциднипроменина топонимина народот

   1912 ,         ,  којживеел до година а Австрија за австрискиотнародШкиптарисоздале шкиптарскијазик за
      1024 .      ,   .когопрвишколиотвориле само во година Бидејќишкиптарскиоте и монголскијазик се е јасно
   :  ( ),  ( ),  ( ),  ( )...   Еве само некоиизмени Белград Берат Коњух Елбасан Горица Корча Кроја Круја Па измени

    ,       :  +  =  . . се вршении во Косово дуринаједноставно со т трето лице еднина бунар ит Бунарит итн итн На
   ,   .   (Ohër)-ë  .   .  .ова не се задржале дуриво Р МакедонијаОхрид само тн словенскитемен вокал Е предрско

  ( . )     -     ... ...ЃОРЃИ КАСТРИОТ ТН СКЕНДЕРБЕГ ПО ПОТЕКЛО БИЛ БРИГ БРИГИ БИЛЕ ВО ДРАЧ
 ,     ( ), , 1904,     Јон Аргинтеану Историја на АрмМакедонците Власите Букурешт пиши Јон Музак напишал

     1510 .    ... „   хроникана својата фамилија во година Неговото кнежество била Томорница Прадедотона
,  ,  ,          XIVСкендербег КонстантинКастриот нареченМесарет стоел на чело на тоа кнежество до крајотна

,       “.век когаконечноистотопотпадналоподтурска власт
  ,    ,     ,   . Па ГеоргКастриот прекусвојотдедоКонстантин водипотеклоодродотМесерати коибиле Бриги

 : „ , ,   ,    “-   ,  Вилкинсонпиши Перхебинци Брузи Масарети илиДасарети и Бои или Бовини тие биле Бриги а
   ... ...: = = =  +  = .Бригибиле во Драч Дебар Бриг бриж брж брз јак Брсјак

 ( ,    )  „  “-   АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ВОДАТ АКТИВЕН АПАРТХЕЈД САМО ЗЛОЧИНЦИ
-   (2004),  „  “,   29, : „  ,  Ханс ЛотарШтепан во Македонскиот јазол на страна пиши МакедонскитеАлбанци во
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   ,   ,     :   ,  нивните желби за сегрегација за активен апартхејд не останаа само на зборови се палат куќи се
 ,    ( , . .)  , ,  демолираат цркви а христијанскитеСловени Македонците Р И се протеруваат киднапираат со

         .    , насилство и убиства се приморуваат да гинапуштат своите домови Не масивнои спектакуларно
  туку со поеденеч  ,     -         ниакции а сепак систематскии консеквентно и оттаму во основа со ист исходкако

     .и српскотоетничкочистење во Косово
              ,Ова однесување не водиконзаклучокотдека за неискажливите страдања коигипретрпеа одСрбите

            “.Албанците крваво ќе се осветат на невините и за нив потполнобезопасниМакедонци
     ( ,   ),  -  ,И какое можноАрнаитите Черкези ТатарииШкиптари какодвоконтинентално двораснизлочинци
  .    : „  ...      да бидат подржувани Ова гообјаснува авторот Ваква реченица Но на Албанците им е

 ...     (    ! (       дозволено од којсе закануваа со меѓународнапомош Зарем дрскоста и доларите се доволно
   XXI         ?)“.издржанаргумент во век во светот да се внесе нова неправда

     : „...             А за парисе е можно на албанскотомалцинство во Македонијаму се обезбедиправо на вето во
  -  ‘ ’      . ,    донесувањето на закони наводно само за законикоигитангираат малцинствата Но какошто во

 2002 .    : ‘      ?’   летото год неофицијалнорече амбасадоротШрамаер Кој законне гоправи тоа И сега
            Албанците во Македонијаможат по волја да одобруваат и спроведуваат закониалбанското
 ,  ,     “..малцинствоможе без напор да гомајоризирамакедонскотомнозинство

             Еј Македонскинародеослободисе одарнаутскиотапартхејдсо Рамковен договородСАД инвазијата
 -  ,      . ,     .одКосово САД базата гробницана се православно и тн словенско подржаноодЕвропа и Ватикан
    1913       ,    Со тоа што до годинаимотите на Арнаутите се присвоениправославни што продолжилои

   ,    -     ,       .потоа се доденес со Арнаутите е решливо ако не гисака Турција нека си гиземат Европа и САД

A  ( ,    )      РАНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИТЕ ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ СЕ САМО ОКУПАТОРИ НА МАКЕДОНИЈА
-  , „  “, 2004, . 26, : „      Ханс ЛотарШтепан Македонскиотјазол стр пиши Еден оделементите одалбанскиот

         , .   арсенал на триковие и систематскотооцрнување на нивниотпротивник Македонците Во една
,        (      ),  7 прилика когаАлбанците во Македонијаизлегоа на демострации а зоштода не прават тоа на

 2001 .          :април год во ФранкфуртерАлгемајнеЦајтунгсе појавиобразложениетона еденАлбанец
‘     Ова се демострациипротивмак   .’едонскиотдржавен тероризам

              Очигледнодека меѓународнитеобвинувања за тероризамна адреса на Албанците одУЧК внесе кај
   (     ),         нив толкав немир бидејќиимштетеше на угледот што веднаш се искористикакосредство за едно

  ,           целосноизмислено контраобвинување за да меѓународниотфокус се свртиод гредата во своето око
    .  .контрнотво македонскотооко Прастар метод

               За да на Македонцитеи светот имдадат претстава за големината на нивните политичкии
 ,   ,    ,   територијалниаспирации некоирадикалниАлбанци со досега невидена агресивност гинарекоа

 ‘ ’.Македонците окупатори
 ?       ,     1400 Окупатори СловенскитеМакедонцисе окупаториво сопствената земја во којаживеат веќе

!              ,    години Зарем никојнема храбростда гизапре Албанците и да им каже дека тие каконатрапнициво
,    !?“Македонија се вистинскиокупатори

   , ,     - , ,   БидејќиАрнаут означувал одметник бандит човек само да прави бела белаџија балист а такви
    ( ,   ), „ “   ( ...)  биле и останале Арнаутите Черкези ТатарииШкиптари чума на Домородците Македонците и

„ “  ,      -   1071    „ “  „ “.краста на Православните Европа и САД нив гиподржува тие од годинасе со чума и краста

„         ...“.СПОРЕДБАТА МЕЃУ КУРДИТЕ И АЛБАНЦИТЕ Е СЕКАКО ТОЛКУ ОЧИГЛЕДНА
  , “,2003,  . 312, : „     ХенриНоел Брејлсфорд Македонија на стр пиши Споредбата меѓу Курдите и Албанците

                е секако толку очигледнашто довело доопшт впечатокдека Албанците се свирепифанатицикоиги
  - ,       .   истребуваат своите соседи христијани потчинувајќии се на својата религиозна омраза Ова тешко

       ...“.           ,   би можело да се каже дуриза Курдите Кон ова да се додадатнивните игрисе какона Курдите а и
   :   90% (   )    -  10%.белото капче било кавказко Геги се Черкези и Татари одКавказ со Црноморие Шкиптари

    ,       -   .Овие Турците гивикаат Арнаути со значење одметницисо вековидоденес смрт за Православните

Pavle Angjelkovski Tokmu zaradi toa nivno zlostornicko povedenie i omraza koja e imanentna kon site so koi go delat prostorot vo koi ziveat,
a posebno dokazanoto organiziranje protiv pravoslavnite e glavnata pricina zosto zapadot gi poddrzuva. Vprocem agendata protiv 
pravoslavieto, zapadot permanentno ja sproveduval i se uste ja tera. Inaku koga veke albancite baraat da se proglsel genocid vrz niv i ako se 
otvori debata i da se stavat istoriskite dokazi, no ne samo od 1912 tuku i od prethodnite stotina godini, ke se dojde do soznanieto deka tokmu 
albancite se tie koi vrsele genocid vrz makedonskoto pravoslavno naselenie. Toa postojano go pravele so poddrska na drzava ili drzavite koi 
politicki dominirale na teritorijata na Makedonija. Edinstveno nemale moznost da go vrsat genocidot koga Makedonskoit narod bil pod 
okupacija na Kralstvoto Srbija, togas za zal srbskata politika vrsela teror vrz Makedonskoto naselennie. I sega ne nie Makedoncite, ami 
albancite bile ganocidizirani. Hmmm, likavi, lazovni,necesni i kriminogeni vo sr'z se pokazuvaat postojano. No, so Gospod napomos, kako sto 
sme pobeduvale ka pobedi Makedonskiot narod i sega, neprijatelite i nivnite stranski zapadni patroni. Da zivee Makedonija i Makedonskiot 
narod. Britanskata imperija ke padne vo Makedonija!

         ,    БИДЕЈЌИ ЗА ЕВРОПА И САДМАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ ОСТАНАЛЕ САМО СЛОВЕНИ ТИЕ СЕ
      -  27.04.2017   ДО ДЕНЕС НЕ НЕ ПОДНЕСУВААТ НАС ДОМОРОДЦИТЕ НА ИЗВРШИЈА ДРЖАВЕН УДАР
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               Историскинема ниеденматеријалендоказ за преселби на Словени северноодреката Дунав на овој
 -  .     ,    ... ...  наш Балкан во Македонија Словенскиот јазикбил само пелазгиски на когоговорел Платон и сите

. . -  ( )      - 300 . . . ...Балканци Тн старо грчки коине бил само македонскиАлександријскиПтоломејов јазик г п н е
    1071 Ватикан без прекинод г       .     одина започна да гоуништува православниот свет Со пропаста на она

  ( . )         ,   ИсточноримскоЦарство тн Византија кое беше брана да не навлегува исламот во Европа се смени
    ,      ...    ,    состојбата во полза на исламот а на штета на целотохристијанство Следи да се одлучи да не се

    -      ,    создаде голема држава на Балканот никогашда не се возобновиМакедонија иметоМакедонијаи се
    .       ( ),    македонскода не се употребува Името Македонијабеше заменето со Грци Греики име без да

                    биде во употреба се до со Отон Први којсо Цар Самуил и еденнегов брат непознат поиме говореле
   ( . ) .    ,     само на склавински тн словенски јазик Германскиотбил само протестантски не на било каков

    .   ,     ( . , 1924),  Германец споредимето на тн словенскибогГерман име со тракископотекло Г Вајганд туку
  ,              на СрбинотЛутер а тој таков народгообединал не некаков си Германец туку само Србинот

.Бизмарк  
               Токму тојОтон Бизмарксамиот истакнувал дека неговата баба не знаела да гугнигерманскитуку

„ “, ,         : „    , сорабски Лајбниц која на Петар Велики во местото Торгав му кажува нашето потеклое исто
  “-     . .двата сме Словени се било само наше тн словенско  

     ,          Е токму такви Германцибиле Хазбурзите коисо својата Австрија биле најголемипротивнициза се
.        ,       македонско Еве ти гоХан АвстриециМогериниИталијанка а за Бејли недонесеноточедо на

  ,        ,     унгарскиотСорос Хазар чиј хазарскиеврејски јидишјазикбил воглавно словенски нема што да се
   .бара билоштомакедонско  
  ,      .        Било какобило настаните коисе случиле во Р Македонијапотврдијадека народотмора да преземе

   -          ,     се во свое раце партиите се во служба на групамоќниграѓании поединци Рамковиотдоговорда се
       -     , прогласиневажечки со агресија на САД со НАТО профитна воена организацијана Ротшилди

      .Роквелерови и другиизродисо човечкилик

 .    -  ( ,    )  ВО Р МАКЕДОНИЈА МОРА ДА ГРМИ АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИТЕ ТАТАРИТЕ СОСЕ ШПКИПТАРИТЕ
100%  =         СЕ МУСЛИМАНСКИ ТУРСКИ КОЛОНИСТИ БЕЗ ДОКАЗИ ЗА СВОИНА НА УКРАДЕНИ ИМОТИ

     ( ,   ),    ,Многуавторипишеле за Арнаутите Черкезите Татарите иШкиптарите какотие биле колонизирани
  .       =    ,   со своите родови Автор сум на мноштво книгиза Арнаутите Одметниците со своите зулуми какосе

 ,    .        православно присвојувале православни убивале и масаркирале Сум собирал авторикоиза тоа тие
,     . пишат и тоа странскии македонски Т      „   . -  аква беше и мојата книга Албанците во Р Македонија само од

1780 “,       година какои другикоисе најдуваат во www.brigien.com    ,  за потеклотона Албанците нивните
   ...            ,    ѕверства и се друго Ќе се видидека Арнаутите за ниеденсвој имот немаат ништоплатено а ние во

.        .       Р Македонијанив гипрогласуваме за ИлирииДардани Каде се чуло видело кавказките Черкези сосе
 ,    ,    , ...      црноморскитеТатари коиРусите гиизбркале тие со монголскиодлики обичаи да бидат Илириа и

,     ,     /   - Дардани спореддарда круша на шкиптарски иакоДарданијаникогашне бил е крушарскипростор
=    100% = .     ... ... ... .Дардан дардан бил пелазгиски тн словенски јазикна когопишеле Хомер Платон Прличев
 ,      III (1789- 1807),  1795  .„...   БидејќиАрнаутите за коивели Султанот Селим во година Тие гоуништуваат

    - ..! , ,        најубавиот дел одмојата земја Македонија О Боже исчисти ја земјата од гнасните дела на
     ..!  ,      ..!“,  разбојницитеоднивните безаконијаи насилби Презриги исечи гисо мечот на побединците тие

     .     ,      нема што да бараат во Р Македонија освен само граѓанскиправа никакошкиптарскиот јазиккоје
.              .монголски Па Арнаутите само какоТурцитешкогиучат и употребуваат родовите на белата раса

   ,    18 .        ИМЕТО ШКИПТАРИ БИЛО НОВО САМО ОД ВЕК ЕЈ КУТРИ ШКИПТАРИ НЕ ЗНАЕТЕ КОИ СТЕ  
,     .  = ,    ,   Читаме Арбанасите биле ИлирииДардани БидејќиИлири Илири а Дарданите биле Траки еј кутри

    -       .   ,      Арбанаси не знаете коисте па затоа и нема потреба да знаете Најбитное што вам какона Илирии
  ( )  -     ,      .Тракиви припаѓа л цел Балкан Европа со САД ве подржува Балканот каковаш да готероризирате

,     Arbën- Arbër.  ë   .  .  Читаме во употреба било името Самото е само тн словенскитеменвокал Па
  Шкиптарите биле само  . .          одроденитн Словени Бидејќитемниотвокал гонема во иметоАрбанас во

 ( ...),   ( ...)   ( ...),   Далмација Дубровник Црна Гора Подгорица иМакедонија Дебар Арбанасите се
.        .       (  19 тн словенскиизродиво последните векови со само тн словенскитеменвокал којгонема коине од
 . - )   .век тн старо грчки и латинскиот јазик
  -      18 ,     -  Ова не се иметоШкиптарибило само од век и тоа после масовната исламизација само

 .           1767 православниизроди Следи претходнотие биле само подОхридската архепископијасе до
,      ,   1830      годна а потоа само подЦариградската патријаршија дуриод годинасамо подсоборната црква

. - ,   ,     .   Св Димитрија Битола со двоглав орел којгикрасимакедонскитецркви Шкиптарите како
      ...православниизродицрквисо двоглав орел ништат

 ,   „   “,   ,  = =  Тие објаснуваат тие биле синовина орелот што е произволно затоаштоШкиптар Скиптар жезло
 ,    .      ,   на архиепископот со својотдвоглав орел Бидејќиза православнитеШкиптарите се зло тие се

„   “.синовина злото
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       .  НИКОГАШ НЕМАЛО АЛБАНЦИ НИТИ ШКИПТАРИ ТУКУ САМО ТН СЛОВЕНСКИ АРБАНАСИ
  (16 ), ,        .   МаринБарлети век Скендербег се трудел да говнесе римскотоиме Албанци Бидејќиникогаш

    ,    .       . тоа име не било домашно тоа не било прифатено Следида постоиШкиптарија со своиШкиптари
„      18 ,     “-   .ИметоШкиптарибило само од век и тоа после масовната исламизација одпоследниотнапис

     ?:       (11 )   Па какосе викало населението Само АрбанипотврденодоАна Комнена век и ГеоргАгрополит
(13 ).    век Следи иметоАрбер да       18     ,  се употребува за Арбанасите коиво век се населиле во Задар чиј

   .      19 ,   .јазикбил само словенски Шкиптарскиот јазикбил само од век дело на Австрија
    ,    ,   = .  , :Ево доказиза иметоАрбер преземеноодЗеф Мирдита којкакоарбански тн словенскиизрод пиши

„...            19     Сите називи на часописии новиниво Италија коиизлегуваат во век секогашгиупотребуваат
  ,   ,  ...“.       : ...само иметоАрбери а никакоШкипни односноШкиптар Па тој гинаведува доказите коиследат

 . . .   ,       -      СПОРЕД Х Г Џ ВЕЛС И ДРУГИ САД БИЛ КАЗАН НА РАСИ РАСТОПЕНИ ЕДЕН АЗИЈАТ СО АЗИСКИ
          (   )ПОТЕКЛО СЕ УШТЕ НЕ РАСТОПЕН ПРИЗНАЛ АЗИСКА ВЛАСТ НА АРНАУТИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ

          ( . .    ),    САД бил еден казан во когоимало растопенисите раси Х Џ Велс и другиавтори со англискијазик
      .   .         којгопобедил германскиотсо два гласа САД во Р Македонија си гоиспратисвојот Азијат одмајка си

,    ,        .      роден од татка си склепан да ја родии склепа азиската арнаутска тн нацијана неговиазискибраќа
 (  Арнаути Черкези и ),        ,      Татари коиќе ја родуваат и склепуваат Велика Албанија која ќе се протега се до

        .      со кавказка Албанија со своите соседиЧеркези и Татари Македонскиотнародсо постледена своина
     : „    “.       со докажана и потврдена старина вели крвта не е вода СледиСАД Азијатот со црнамонголска коса
        ,       со дебело влакноодликана повисокониво на естрогени потврденикакоканибалистичкидурии кај

 113    ,          свињите денако е породот е познат татарбифстекнедопеченокрваво месо потврденои видено
           ,     од злосторите на Арнаутите одпоследнитенеколку векови со режење на кожи трговија на органиод

   .       ,  „  8     живи православнижртви итн Секоја чест на САД со своите Хазари кои во век користеле писмона
  22 “,        .     .Словените од слова со свој еврејски јидишкојбил само словенски Проклета да си хазерскаСАД

     -   КНИГАТА НА МАРИН БАРЛЕТИ ЗА СКЕНДЕР БЕГ БИЛА ФАЛСИФИКАТ
 ,    , ,        МаринБарлети книгата за ГеоргКастриот Скендербег ја напишал многупосле смртта на нашиот

 .         ,  ,     Георг Кастриот Тој во неа внесол работикакошто тој сакал и напишал дека ГеоргКастриотмногу
        ,   ,    мал бил обрежан какозаложникишто не друго дурипрокатиличка книга искривувајќи ја вистината

   ,       . .     ...за тој наш Великан чиј народен јазикбил само нашиот тн словенски Па тој бил само православен
    Следипостоиповеродостојнакнигаод    ,   . католичкиотсвештеникДимитарФрангу на латинскијазик
     ,     .     , 1466 ., Франгу бил благајникна ГеоргКастриот и тој негогоследел Одејќипоследенпат во Рим год

       .       напишал кратка биографија за Георгија на латинскијазик Потоа таа била објавена на италијански
,    1545 ,   .      .јазик одпреводотод година издадена во Венеција Токму таа книгае многуповеродостојна

,        1480 ,         Секако да не се изумидека уште во година во Венеција на латинскијазикбила објавена книга
„   - “      ( )-    .Историја за Скендер бег оданонименавтородТивар Антиварино и недостасувале некоилистови

       ,      .Бидејќитаа претставувала прва биографија за ГеоргКастриот ќе се видифалсификатот на Барлети  
  .        ,      .Какошто Р Македонија учествуваше во издавањето на книгата на Барлети е нужноисто за на двата

Emilija Joncevska Точно така! Америка или USA ја викаат "melting pot", во смисла: сите раси во ист казан!

            ПРИЗРЕНСКАТА ЛИГА НА АРНАУТИТЕ БИЛА САМО ЕДНА ЛАГА КОЈА ДО ДЕНЕС СЕ СПРОВЕДУВА
  , -    -   .  .    Историские познато Арбанија Албанија била на Кавказ била само тн словенскипростор Ова да се

              .  потврдие доказотшто сета оставштина на семејството на Георг Кастриотбила само на тн словенски
,     ,    .    ,   19 ,   .јазик којдоденес е наш ноне на Арбанасите Нивниот јазике нов само од век дело на Австрија

   1878     ,    „    “.  Призренската лига од годинабила за нивноединство што се однесувало по крв и јазик Само
„иста   “     -    . ,   . крв и јазик не се Арбанасите и Гегите Арбанасите се одроденитн Словени а Гегите Азијати И

     -     .    поимотАлбанциТурците не гоприфатиле за Турците имало само Арнаути Бидејќитие биле мешани
,       ,         Черкези Татарии Арбанаси со ново имеШкиптари не можело да се остварибараната максима на

 -  „      “.      1997  Пашке Васа ефендија Албанците е една религијана Албанците Ова се потврдии во година
  =    =         когаво Арбанасија Шкиптарија се бореле Тоските Шкиптарите на југотда се поделат одна северот

 .      90%  (   )  10% ,    на Гегите Па денес вонШкиптарија се Геги Черкези и Татари и Тоски коимеѓусебносе до
   .          ,  денес не се разбираат Нив гиобединала СФРЈ прифаќајќигомалцинскиотјазикнаШкиптарите што

     ,     .    1956   ,   било одна Јосиф Броз Тито ноне на Енвер Хоџа Арнаутите и во годинабиле Турциштобило
      .    ,  -     .поводтие да се селат во Турција Следи коједнашлажи секогашлажи Арнаутите и денес си лажат

 „   ,          СЛЕДИ АЛБАНЦИТЕ СЕ СИРОВИ ОСИОНИ ЛУЃЕ КОИ СЕБЕ СИ ДОЗВОЛУВААТ СЕКОЕ ЗЛОДЕЛО
    “-     19, 20  21 -  СПРЕМА ХРИСТИЈАНИТЕ ДА ОСТАНЕ НЕКАЗНЕТО ОВА БИЛО ВО ДУРИ ВЕК КРВНИЦИ

   ,        .     ( ,   Ѕверот си е ѕвер на кому никојне може да му помогне А таков бил Арнаутот Черкезот Татарот и
),  ,    .      (1895)   Шкиптарот за Ватикан Европа и САД Албанец Еве што пишиГустав Вајганд за Албанците
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  ,     19,20  21      :христијанскикрволочниѕверови потврденине само во и векшто се случува со Македонците
„ ...  ...  Еден Во Струга Овие Албанц   ,        и се сирови осионилуѓе коисебе дозволуваат секое злодело спрема

   ,       ,       христијанитеда остане неказнето додека турската власт од слабост и страв и затоа што не сака да
     ,     ...“.гирасипиодносите со мирните бегови се тоа мирногопосматра  

   19 ,     20 ,    21 .       Ова било во век ама дурии во век секакои во век Ова билошто Албанците гиподржува
,   .  ,       ,  Ватикан Европа и САД Не случајно со нивна помошалбанскиопштинистанале македонските на

  ...  ...    .  ?   , злосторницитеАли Ахмети Талат Џафери никојне им суди Зошто Македонците се православни
         .       а за Европа и САД православието мора да се истреби Па за последниотпапа православните биле

.     -   „ “   , ,   .умноболни Е тешконас македонскинароде за нас умноболни не е Ватикан Европа САД и НАТО

 ,        ,    БИДЕЈЌИ ЕВРОПА САДИ НАТО СО ВЕКОВИ ГИ ПОДРЖУВААТ АЛБАНЦИТЕ НАЈКРВОЛОЧНИ ЗА
,              ПРАВОСЛАВНИТЕ ЕВРОПА СО САДИ НИВНАТА НАТО БИЛЕ СЕ И ЌЕ СИ БИДАТ НАЈКРВОЛОЧНИ

  (1895) : „     ,   - -  .  Густав Вајганд пиши Еден час после нашето доаѓање стигнал и конзулот г динПогачер Не
                чудело пукањето и узвиците на луѓетона бреготкогадознавме дека сите овие настанисе поради

   .          делимичнотопомрачување на месецот Муслиманите веруваат дека во тојмигмесецот гонапаѓа
     некое чудовиште когасо пукањето сакаат   . ,      да гоодагнат Држат дека појавата на помрачувањето има
 ,         .        лошо преткажување па нашето доаѓање годовеле во врска со тоа И мене ме сматрале за конзул и

           ,       тоа онојодРоманија и се плашеле дека нема да донесеме добро те Богот со ова помрачување ги
  .             предупредилна тоа Така се случило нас со еден преоблечен полицаецсекогашда не придружува на

 .  ,    ,        нашите излети Во Струга каде бевме следниотден дуригозатвориле еден човек одма после
 ,      ,      .  нашето поаѓање оти не примилво својата куќа што сознав тек неколкуденовиподоцна Одма

        .   презедов енергичничекорида би ја издејствувал неговата слобода Расположениетона муслиманите
 ,    ,         спрема христијаните а посебноспрема странците е сосем другчијотколкуво Македонијаили на
.     .      .  брегот Овдешните мислиманинајчесто се Албанци Меѓунив има мошнемалку Турци Овие

  ,            Албанцисе сирови осионилуѓе коисебе си дозволуваат секое злодело спрема христијанитеда
 ,       ,          остане неказнето додека турската власт од слабост и страв а и затоа што не сака да гирасипи

   ,     .          односите со влијателните бегови се тоа мирногопосматра Ова да би гопоткрепили да би го
     ,        илустрирал односотизмеѓухристијанитеи муслиманите ќе наведам само некоислучаеви коими

                 биле познати за време на мојотпрестоји за којсум прибавил информацииодразличнистраникоиби
         “.ме увериле дека се точничинители коисум гислушнал

    -        ( ) АЛБАНЦИТЕ БИЛЕ И ОСТАНАЛЕ СИЛЕЏИИ ТЕШКО НА СЕКОЈ ОНОЈ КОЈ СО НИВ ИМА Л РАБОТА
  ( ,   )   .   ,  .За Арнаутите Черкезите Татарите иШкиптарите се пишиАлбанци Тие биле муслимани самоТурци

  (1895) : „    ,       ,   Густав Вајганд пиши На еден влашкитрговец којнемал лиценца за продажба на тутун му е
          (      подметнат тутун во дуќанотод страна на неговиотличен непријател некојслужбеникво управата за

)   ‘ ’     ,         тутун које откриен за време на инспекциската контрола и иако трговецотможел да ја докаже оваа
,превара       .работилницата долговреме му била затворена

  1889.            -   Деветнаесети јули годинаеденмуслиман одпушка гоубил еден Влав којбил фахри заптија во
   ,    ,           Вишна а против починителот које добропознат никојне се осудува да пружидоказиод страв од

    .одмазда на роднинитена извршителот  
   ,    ,      .      На децата и жените коиубаво се облечени плукаат и гигодат со измет Се случувало на жените да
     .      -     им се кинишеширотод главата Христијанскитемомциодвај да смеат сами без придружба да се

           .движат по улиците на предградијата одбојазност дека машките ќе гизлоупотребат
               .   Кога еднаш сум јавал одвлашкиотчетврт на куќите добив снажен удар со камен во грбот Го свртив

      (      )    коњотда би гоказнел извршителот еден обесениксо неполнишеснаесет години когаод сите
             .   странисјатиле муслиманисо заканувачкиизразина лицата гофатиле мојот коњ за уздата Морав да
        ,    ,    бидамрадостен когами гоослободиле преминотпсуејќиме отипомоја процена во нивните очи сум

           “.бил гостинна Султанот и какотаков сум ја заслужил нивната заштита
  ,     ...   ...  ...  ...Еј македонскинароде никогашне бил твој Султанот ниту џелатите Али Ахмети Талат Џафери

 ,       -     АЛБАНЦИТЕ БИЛЕ ОСТАНАЛЕ И ЌЕ БИДАТ САМО РАЗБОЈНИЦИ ДУРИ И АЛБАНСКИТЕ ЖЕНИ
  ( ,   )   .   ,  .За Арнаутите Черкезите Татарите иШкиптарите се пишиАлбанци Тие биле муслимани самоТурци

  (1895) : „         ,   Густав Вајганд пиши Еден ден се капев на западната страна на градот внатре на
     .         муслиманскиотчетврт подедна истурена стена Одеднашпокрајмене паднал еден камен во водата

                и когафрлив погледнагореприметив булукжени какостојат собранина стената изнадмене и жустро
.   гестикулираат Одеднашна мен          60- 100 , ,  е се срушил градодкаменчиња одвисина од стопи ама на

,   .          ,    среќа не ме погодија Допливав на бреготштоможев побрзокаде во еден чамец исподстената која
   ,     .      ,  се претворала во пештера ме чекал мојотпријател Георг Кога му се пожалив на кајмакамот ми

         .          одговорилдека во иднинада се капамна другоместо Дурине гоповредив ниту чуството на срам на
     ,     : ‚a la Franka’ .   ,  тие жениотине се капев какошто овде се кажува те без капечкигаќички туку
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,    .            напротив гиимав на себе Жените биле разлуденидека некојхристијанинвоопштосе усудилда се
     “.капиво близина на нивниотчетврт

 ( )       АРНАУТИТЕ ОДМЕТНИЦИТЕ КАКО РАЗБОЈНИЦИ САМО РАЗБОЈНИЧКИ ГИ ИСТРЕБУВАЛЕ
  ( ,   )   .   ,  .За Арнаутите Черкезите Татарите иШкиптарите се пишиАлбанци Тие биле муслимани самоТурци

  (1895) : „      ,    Густав Вајганд пиши Познат е чинителот дека богатите бегови иакопокогакогалични
  ,        .  1888.   застапницина Портата можат да одат рака подрака со разбојниците Разбојниците годинаго

   - .   ,     оплачкале адвокатот КонстантинРобев Александар Неколкудена подоцна овој ја видел својата
         . ,      украдена бунда на некојбег како ја носибез устегања Ама адвокатотне преземал ниеденедин

     .   ,        чекорза повраќање на своите работи Недолгопосле ова на разбојницитеим е поставена заседа во
 .       ,     ,     која упаднале Тек когаи последниотупаднал во клопка сите доеден гипобиле оти се сакало да

 “.бидат безопасни

     -       АЛБАНЦИТЕ СО ПУШКА ГИ ПРОГОНУВАЛЕ ПРАВОСЛАВНИТЕ ИСТО СЕ СЛУЧУВА СЕ ДО ДЕНЕС
  ( ,   )   .   ,  .За Арнаутите Черкезите Татарите иШкиптарите се пишиАлбанци Тие биле муслимани самоТурци

  (1895) : „  ,    ,  :Густав Вајганд пиши Најгнасен случај за којсум слушнал е следниов
-               ,     Еден кројач му сошил одело на некојАлбанеци когаовој се појавил кај кројачот овојму рече дека

                . може да му гопредаде оделото само за готовина отиима доста издатоции оти е сиромашен Поради
    ова Албанецот гообзеде страшен ,        ,    бес те гоизвадипиштолоти испука према кројачот а госпасило
             .  тоа што придружителот правовремено гофатил Албанецот за рака и ја подитнал во вис Кројачот

   .            ,   побегна во својот стан Два дена после овој настан била свадбата кај роднината на овој кројач којод
    ,               . страв не смеел да оди ама тоа на Албанецотне му пречело таму да се запати со оружје в рака

        .   ,     - Љубезно гоповикале да им биде гостинна ручек Ладногиодбил се шетал подвориштето таму
                . ваму и на крајседнал на прозорототкадеможел да гипосматра жените и девојките какоиграат

       .        Одеднаш се проломиистрел а Албанецот се оддалечи Кројачевата ќерка и некојадругамлада жена
 ,      .          ,беа убиени а некоја трета жена тешкоранета И додекаденес овој човек се шета неказнет поОхрид

        .  ,       никојне може да смогнеснага да гопријави Турската власт која за целиот случај подробное
,     .информирана исто така молчи какозаливена

   ,   ,         Така состојбата во Охрид Дебар исто така а во подрачјетона Албасан владее исто така несигурност
 .             ,  и самоволие Порадитоа и се случува толку полнохристијанида гинапуштат овие краишта посебно

,       “.Власите коисе селат конБугарија и Романија
  ,  ( )    ,     .Еј македонскинароди Арнаутите Одметниците не се твои сограѓани туку само окупатории убијци

   „          СО ТОА ШТО ПОСЛЕДЕН БАЛКАНСКИ НАРОД ВО КОЈ СЕ ПОЈАВИЛО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕЊЕ
 “,       -    БИЛЕ АЛБАНЦИТЕ АЛБАНЦИТЕ КАКО НАРОД НИКОГАШ И НЕ ПОСТОЕЛЕ ТИЕ СЕ САМО ИЗРОДИ

. .  (1977) : „           Х С Вотсон пиши Последен балканскинародво којсе појавило националнодвижење биле
...         ,   ,   Албанците Албанците исто така биле поделенина две главнигрупи Геги и Тоски првите живееле

 ,       .      (  , на север а другитена југна реката Шкумба Гегите биле организираниво племиња какоАзијати
. .) ,             Р И додека социјалната структура на Тоските се состоела од големи земјопоседниции зависни

 (  , . .).          ...“.селани какоБалканци Р И Наречјата на Гегите и Тоските исто така меѓусебносе разликувале
 (   )   ( )    ...-    Гегите Черкезите и Татарите со Тоските Балканците меѓусебноне се разбираат тие се два

      .        .посебниоддалеченинародиодКавказот со Балканот Изродитеда бидатИлириили Тракие лакрдија

      -   ,    АЛБАНСКИ НАРОД БИЛ САМО СО ЕНВЕР ХОЏА САМО КОМУНИСТИЧКИ НАРОД СЕГА И НА САД
                   Секојнародмора да има своја историја во која ќе се видиоткогатој народсе борел за самостојна

,       . . .  (1977)     држава во неа да има свој сопствен народ Х С Вотсон наведе дека Албанците биле последен
    ...          ( )  народкојимал национлнодвижење Тој народсе состоел од Геги со племскоуредување Азијати и
  ( ).      (         Тоски земјоделци Балканци Такви тие имале посебнинаречја тие со нивните јазицисе уште не се

).разбираат „        (    - ).Албанците биле извонреднивојнициво Отоманската војска тие биле само едно Турци
„...  28.09.1912  “. (       -   :)постанува албанската држава Па до тојдатум немало ништоалбанско ама и потоа
„     ,    (1939), После долготрајната триесетгодишнаиталијанскадоминација односнодиректна анексија

        1945...“.Албанија стекнала вистинска независност тек подкомунистичката власт
 :       ,   ,   -  .Се заклучува албанскиотнародбил чедона Енвер Хоџа чедотона Тито СталиниМацетунг и САД

          ,   ДВОГЛАВИОТ ОРЕЛ НИКОГАШ НЕ БИЛ ГРБ НА НЕКАКВИ АЛБАНЦИ ТУКУ СЕМЕЕН ПОТВРДЕНО
 ,    ,     -  ОД ДУЧЕ МИНИСТЕРОТ НА МУСОЛИНИ А ШКИПТАРИЈА БИЛА САМО ФАШИСТИЧКА ДО ДЕНЕС

      ( . - 16 ).     Двоглавиоторел бил на ИсточноторимскоЦарство тн Византија век Со брачната семејна врска
     ( . )  ,       , меѓу царските семејства на Ромеите тн Византијци и Русите тој доденес е рускиправославен грб

     . -       ,     во когое вгнезденкоњаникотСв Ѓорѓија тој во Кападокијае претставен без коњ а во Македонија тој
 .  постанал коњаник Во Прилеп      .  ,    каконегое претставен КралиМарко Спореднекој со негосе поврзува

118



   ( . ).      ,    и ГеоргКастриот тн Скендербег Бидејќинеговиотпрадедоне бил богат семејството се обогатилоод
   ,      .    семејнонаследство на Комнените коибиле цареви на ИсточноторимскоЦарство Од со Комнените

( )  -  ( , ...),       II.Македонците потекнале султаните Османите Хамер Ланге што гопотврдили самиотМехмед
   1767     ,      Бидејќисултанот во година ја укиналОхридската архиепископија чие чедо бил ЃорѓиКастриот

 100% ,       .   со Арбанаси нејзинитецрквиподпаднале подцарската Цариградскапатријаршија Па нејзина
      .  -    .соборнаправославна црква со двоглаворел била Св ДимитријаБитола нејзинјибила сета Арбанија

    ,     ,     . Двоглавиоторел бил само православен само семеен и на Комнените што останало и многупотоа
 ,   ,          ,  СпоредДуче министеротна Мусолини двоглавиоторел бил само семеен грбноне на Арбанија за

 -    .         -Италијаните Албанија таа не била држава Следи тој никогашне бил на национален арбанскинарод
  . таков никогашнемало     1945 .: „ - “,www.brigien.com.Национална држава само од г Албанците фашисти

: „   1913        ДОМИНИАН АЛБАНЦИТЕ ВО ГОДИНА БЕА СОСЕМА ЛИШЕНИ ОД СЕКАКВО НАЦИОНАЛНО
“.    .        . ЧУСТВО ТИЕ БИЛЕ САМО ТУРЦИ ДЕНЕСКА ЗА ТАКВИ ТУРЦИШТА БАЛКАНОТ БИЛ АЛБАНСКИ

          ( )  ПА ПРОКЛЕТИ ДА СЕ ЕВРОПА И САД КОИ ЈА АЛБАНИЗИРААТ ГНАСААТ НАШАТА МАКЕДОНИЈА
 , „   1913       “.СпоредДоминиан Албанците во беа сосема лишениодсекакво националночуство

„         ,     Ставовите на Доминианимаа големо влијание во Обединетите држави а картата за етнографските
     (1919)   ширења на Европа објавена подоцна одНационалната географск      а организација какооние на

-      .   ,   Доминиан се додека се работеше за Балканот Спореднеговотомислење обновувањето на
       1915        “.непријателството на овој дел одЕвропа во се должеше на потребата одревизија на границите

  ,       ,     Еј македонскинароди проклетите Европа и САД гиподржуваат Албанците коисамо какоТурцибиле
   .        ,    1913   без никаковнационалночуство Со тоа што тие нимим создале држава без тие во годинада се

  ,         ( )    чуствуваат за Албанци а денес тие нив гиподржуваат за албанизирање гнасење на античка како
    ,    ( , ,   ...), етничкаМакедонија со Хомеров јазик само какословенски Пасоф Чулкас Киндери Хилгеман

         ,     2001 .нас нипрестанува само еднода ја ослободименашата Македонија само во САДвојна од година

   1913   ,      БИДЕЈЌИ АЛБАНЦИТЕ ВО НЕМАЛЕ НАЦИОНАЛНО ЧУСТВО НЕА ЈА СОЗДАЛЕ САМО ДРУГИ
 ,   : „   1913       Се истакна штоДоминианзапишал Албанците во беа сосема лишениодсекакво национално

“-      .      .    :чуство таа не била создадена одАлбанци Па такви Албанции никогашнемало Па еве годоказот
„    ,   , 1913,       МировниотдоговородЛондон потпишанво мај гиположиграницитена новата албанска

.       , ,       држава Нејзинотосоздавање не било дело на Албанците кои и покрајтоа што покажаа неколку
  ,           .   искрина национализам се уште не беа способнида се носат со самите себеси Новата држава

            ...“.својата егзистенција во прв реди ја должина австриската и италијанската дипломатија

    .        -1924НА АЛБАНЦИТЕ КАКО НАЈНОВ ТН НАРОД ШКОЛИ НА НОВИОТ ЈАЗИК ИМ ОТВОРИЛЕ ДРУГИ  
„...  1908,            во на лингвистичкиотконгресодржанво Битола еволуира една прикладнароманска азбука

    .     ,     за потребите на албанскиот јазик Дотогашво употреба беа италијанската кирилската па дурии
 ... ,  1924           арапската азбука Сепак пред не се случи тоа во училиштата да биде предаван албанскиотили

‘ ’ ...“.    ,    -    .шиптарскиот јазик Првишколиотворила Австрија но не иШкиптарија Албанија била на Кавказ

„       “-    АЛБАНСКАТА ДРЖАВА БЕШЕ СОЗДАДЕНА СО ИНТЕРНАЦИОНАЛНА АКЦИЈА БЕЗ СВОЈ НАРОД
„         1913,       Албанската држава беше создадена со интернационална акција во но за време на војната што

               госледеше нејзинотопостоење стана во поголема мера академскоотколкушто би можело да се
, .                каже реално Никогашне се основа да постоиалбанска влада а покрајтоа што границитена картите

 ,      ...“.беа подвлечени на тлото беа фиксиранисамо делумно
 „        “,        Бидејќи Никогашне се основа да постоиалбанска влада која била основа да постоидржава со свој

, =    .     ,    1924.народ албански шкиптарскинародникогашнемало Јазикот бил дело на Австрија со школиод

    ,    (   ) БИДЕЈЌИ ШКИПТАРСКИОТ ЈАЗИК Е МОНГОЛСКИ ШКИПТАРИТЕ И ГЕГИТЕ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ
  .  -     .   ГРЕШАТ ВО ТН СЛОВЕНСКИ РОДОВИ СТОП ЗА ЈАЗИКОТ КАЈ ТН СЛОВЕСКИ ИЗРОДИ ШКИПТАРИ

Gustav Mayer, Ethimologisches Wörterbuch der Albanesischen Sprache, IX, “Sammlung Indo-germanischer
Wörterbücher”, III, Strassburg, 1891: „  5140      , 1420  Од албанскизборовиколкушто забележал Мајер се

, 540 , 1180 - , 840 , 400 ,    романски словенски турско татарски грчки индогермански а останатите се
“. (                19 )непознати Се говориза грчкии романскисо еладска и романскадржава и јазицисамо од век

   „  ,      “,     БИДЕЈЌИ ШКИПТАРИТЕ СЕ БЕЗ ЛИТЕРАТУРА БЕЗ КНИГИ И САМИТЕ БЕЗ АЛФАБЕТ А СЕ СО
.  ,        ,  .  ТН СЛОВЕНСКИ ТЕМЕНВОКАЛ ДАТИВНОТО У И Т ЗА ТРЕТО ЛИЦЕ ЕДНИНА СЕ ТН СЛОВЕНСКИ

.        .  ,    100% ИЗРОДИ СО ТОА ШТО ТИЕ ГО МРАЗАТ СВОЈОТ ТН СЛОВЕНСКИ КОРЕН ТИЕ СЕ ЛУДАЦИ
. .  :   „  ,       “.   Ј Ф Фалмерајер пиши Шкипитарите се без литература без книгии самите се без алфабет Па кога

  ?   1830- 1836 . ,   1836         .било ова Само во година Значи тие во годинане биле народсо свој јазики писмо
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     ? Кога бил создаденшкиптарскиот јазик Споре   ,        дАму Буе албанскиот јазикбил нов којсе развивал
 ,   .       1836 ,     . .тек тогаш во негововреме Следи јазикотсе оформувал тек по годинаштогопотврдили А Буе
             ?      Па дали има и некојдругдоказ за шкиптарскиот јазиккаконов и непознат За ова најлеснода се види
     -    19 .     .  ,се доказ гласовите на Вук Караџиќ тој творел во век Бидејќишкиптарскиотгиима тн Вукови гласа
      1836 . , ,      ,   тој јазикбил само многупо година Секако зачудува што тој гоотфрлил темниотвокал којго

  ...,      .   ,    немало во Дубровник а тој во шкиптарскиотсе употребува И се потврдува шкиптарскиотјазике со
    ,      .  ,  , масовна употреба на темниот вокал какошто е кај романскиот јазик Не случајно авторите пишат

       -      .Шкиптарите не биле Илири туку ТракикакоРоманците шкиптарскиима зборовисо романскопотекло
  :     .    ( ...).     Ова не се Шкиптарскитепрезимиња завршуваат со тн словенскодативноу Зогу Со тоа што тоа у

      ( - , - , -   - ),      дативноне постоиво шкиптарската граматика кој Н когоА кому Ди чиј Г Шкиптарите се еднои
 - .  .         ,   ништодруго тн словенскиизродиДурипрезимињата им завршуваат на т за трето лице кое исто така

    .         , не постоиво шкиптарската граматика Токму овие примериукажуваат на тоа декаШкиптарите биле
     .  .        .  ,   се и ќе бидат само тн словенскиизроди Со тоа што тие гомразат својот тн словенскикорен тие се

 100% .     100%   ,    100% .    .само лудаци Секој којнив како лудацигиподржува и тие се лудаци Па се е јасно

   „        ,    СО ТОА ШТО ВЕРСКИОТ ОБРЕД БИЛ НА ХРАМОТ НА БРДАТА АЛБАНА ПОСВЕТЕН НА БОГОТ
“,         ( ) ЈУПИТЕР ПОИМОТ АЛБАНИ НА БАЛКАНОТ БИЛ САМО РИМСКИ ИТАЛИЈАНСКИ ФАЛСИФИКАТ

                - Рим со својата Италија по секоја цена од старата ера се труделе да говнесат поимотАлбани според
  . ,     .        ,  Албана во Рим Меѓутоа тоа никаконе биломожно Ова било само порадитоа што во Арбанија која

 =   ,      =  = ,   .била бригиска брсјачка и македонска симбол бил само нашиотбогМарс м арс Арес ноне Јупитер
. .  : „   Х Џ Велс пишува Латинците во он       .    а доба уште биле груб тежачкинарод Средиште на нивните

      ,     ...“.верскиобредибил храмот во брдата Албана посветен на племенскиотбог Јупитер
     ,  „   “,   „   “,   Бидејќинаш богбил само Арес охридски аре што правиш а битолски але шо праиш со значење

„ -   “,         -  ,  по боже што правиш поврзаносо ЃорѓиКастриот којбил претставен како јарец боготАрес само
      (    )     , каконаследство на македонскиоткрал Пир до Епир со Нерон и АлександарМакедонскиво Библија
   ,   ( . )   , =  - дуризмијата кај Александар а Ѓорѓи тн Скендербег городила змија бригиска брсјачка митологија

        = ,         доденес змијата им е куќноживотнона Бригите Брсјаците не успеал дурииМаринБарлети да го
  ,                наметне иметоАлбани иакотој во својата книгасе трудисо сите сили иметоАлбанија и Албанцида

 .      -        ( = )  .говнесе Тој и никојдругне успеал денес Арбаните освен Арбанаси се иШкиптари ш с одскиптар

    ( ,    )  14,7%. СПОРЕД ЗДРАСТВЕНИ ЛЕГИТИМАЦИИ АРНАУТИ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ СЕ СО
     10% (1,47%)     . ,  ТОА ШТО ШКИПТАРИ СЕ САМО СЕ НАЈМАЛО МАЛЦИНСТВО ВО Р МАКЕДОНИЈА ЧИЈ

        ,    ЈАЗИК АРНАУТИТЕ БАРААТ ДА БИДЕ ВТОР ЈАЗИК ВО ДРЖАВАВА АРНАУТИТЕ ПОКРАј ДРСКИ СЕ
.         . - НЕВОСПИТАНИ ТИЕ АЗИЈАТИ И ЕВРОПЈАНИ СЕ САМО ЕДЕН БАНДИТСКИ ТН НАРОД ЗЛОСТОР

,    (   )  90%   10%.   100% = Арнаутите претставени какоГеги Черкези и Татари се а Шкиптари Тие се турски
   . ,       муслиманскиколонистиво Р Македонија чии имотисе без доказ за с    1913 , опственост се до година

     1918 ,     .     ,добиениодСрбија само по година што важело и за потоа Тие православниарамишта и убијци
   ...,    , ,      потврдениодповеќе патеписци со подршкана Ватикан Европа САД со нивна профитнаНАТО

               1,47%  сакаат да говнесат каковтордржавен јазикво државава на најмалотомалцинство само со и
      =    14,7%.     тоа споредздраствените книшкикоиарнаутскимуслимански турскисе само Па тие се без

  ,           -     срам и невопистаност дурина силеџискиначин сакаат да биде каковтор државен јазик тој дурие и
.   =     ?   . .монголскиШто се Арнаутите Одметниците Злосторниците со човечкилик Само бандитскитн народ

 ...15, 16...            .ВО ВЕК ДО ЈАДРАНСКО И ЈОНСКО МОРЕ СЕ ГОВОРЕЛО САМО НА НАШ ТН СЛОВЕНСКИ
 !    ?  -   .ЈАЗИК КОЈ ГО ПОТВРДИЛ ИСТОРИЧАРОТ ХАЛКОКОНДИЛО ШКИПТАРИТЕ САМО ТН СЛОВЕНИ

   ,   =  (   )  =  До денес сме сведоци Арнаутите какоГеги Азијати Черкези и Татари иШкиптари Балканцисамите
 ,    ,    ,   ,     се лажат Арбанасите имале стар јазик којспоредедниавтори Албанците биле Илири а за другии

.    ,      ,   ,      ,Траки Авторите нека си пишат оти тие мора тоа да пишат за да заработат и така тие само си лажат
     и другите тие само гила .   ,          , жат Еве годоказот дека во вториотмилениум се говорел еден те ист јазик и

      .      ? .   .тоа се до Јадранскосо ЈонскоМоре Па којтоа гонапишал Тн византискиисторичарХалкокондило
    „  “ ,   „         Тој во својата книга За Турција запишал дека Сарматите имаат ист јазиккакои Илирите од Јонско

   ...“.  ,      .  ,  море се доВенеција Следи заклучокот Арбанасите говореле само на наш тн словенски јазик што
        ...    ?  !се потврдува со сета оставштина на семејството ЃорѓиКастриот Што се Шкиптарите Само изроди

  ... ... ...     , БИДЕЈЌИ ПРАВОСЛАВНИТЕ МАКЕДОНЦИ СРБИ РУСИ СЕ ЕДЕН ИСТ ПРАВОСЛАВЕН НАРОД
      .  -   ТИЕ ДА СЕ ОБЕДИНАТ СО ПРАВОСЛАВЕН ТН ВИЗАНТИСКИ ДВОГЛАВОРЕЛ АРНАТСКИОТ ЃАОЛ

   ,    .  ,  Двоглавиоторел бил православен на православнотоИсточноримскоЦарство Споредавторите тоа
    .      царство било возобновеноМакедонскоЦарство За возобновата на МакедонскотоЦарство допринеле

 ,    .      римскитеимператори коиимале балканскопотекло Најголеммеѓу великаните бил само
       Диоклецијанкојпретстолнината Рим ја преместил во Ни    .  комедијана МраморноМоре Следел
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 -   .      ,      КонстантинВелики во градчето Визант Тоа се борело противФилипМакедонски а во очи на таа
,        ...       битка била искована монета со божицата Хекате какосрп И таа станала симбол на Османовото

,         . ,  Царство а Османи биле наследницитена македонскотоцарскосемејство Комнени Пак името
    16 ,   ,        ,   Византија било само од век дело на Рим да се истовети градРим со градВизант задржувајќиси

     .госамо за себе иметот Римјани
       ( ),     .Со царскоповрзување на Русите со ИсточнотоРимјани Ромејци двоглавиоторел гопрезеле Русите
       ,    -  = - Па тие во негоговгнездиле Свети Ѓорѓија којсамо во Македонија поточноБригија Брсјакија станал

.        .       коњаник Инаку тој во Кападокијаникаконе бил коњаник Како коњаникотСвети Ѓорѓија бил воинот
 ,     .          , -КралиМарко што се гледа во Прилеп Па за врската на Русите со Македонија говориЕремиј Русо Ру

          -   : /сите илиМосковитите се со истиот јазиккакои античкитеМакедонцидурии црковно Цариград Охрид
       ( . ),          Чедо на Комнените бил и ЃорѓиКастриот тн Скендербег којсе борел со и во знакна православниот

.       .       двоглаворел За негонајголемнепријател му бил исламот Бидејќинеговиотвнукод сестра Зарчин
  ,              .соработувал со исламот тој со неговиотпознат удар внуковата глава на синотна Ангелинму ја секол

     .      - ,   Токму тој гикрасимакедонскитецркви Соборна црква била само Свети Димитрија Битола подкоја
100%  ,         . -   била Арбанија а поимотСкиптаријаи Скиптарине гоупортребувал тн Скендербег негому бил

        ,  100%  . .познат скиптаротна Охридскиотархепископна когоимало двоглаворел кој бил тн византиски
        ,   Бидејќирускиотдвоглаворел бил наследство на православнотоИсточноримскоЦарство а двоглав

   ,  .          . ,   орел има и Србија и Р Македонија ќе мора да се приклучиконтој православен свет Секако во него
      ,      ,    .мора да биде вгнезденкоњаникотСвети Ѓорѓија какошто се најдува во Прилеп врска со Цар Самуил

    ( ,   )     ,   .Со тоа што Арнаутите Черкези ТатарииШкиптари со негоништат се православно нивниоте ѓаол

   „   “   „  “  –ИСТОРИСКИ ИМАЛО ТАТАРСКО ПРВО БУГАРСКО ЦАРСТВО И МАКЕДОНСКИ ЗЕМЈИ
       ( . )ПИСМЕНОСТА ОД ХРИСТИЈАНСКИ СОЛУН СО ОКОЛНИТЕ СКЛАВИНИ ТН СЛОВЕНИ

    ,     .    Македонијабила во Источноторимскоцарство чиј христијанскицентарбил Солун Околу негоимало
 ,    ,        . повеќебожниСклавини каде се обожувал Хора истоветен со ведскиотКришна и Хорус во Египет

       =  = .     СледиСклавините биле домородничиј јазикбил варварски пелазгиски тн словенскина којговорел
. ... .    ( . -тн Хомер Платон Христијанскибил коине тн старо грчки)- тој бил само македонски Александријски 

Птоломејов јазик, кој го познавал Апостол Павле- тој не го познавал службениот јазик на Атина јонскиот, на 
кого се проповедало во Атина и во 529 година кога Јустинијан ја затворил Платоновата академија во Атина. 
Инаку јонскиот јазик со јонско писмо биле служебени кај македонскиот крал Архелај...Филип, Александар:
„Захарова со коментар на бугарската реакција за „кирилицата од Македонија“
25 мај 2017 Руска реч на македонски
Марија Захарова од МНР на РФ даде свој коментар на хистеријата која настана вчера во Бугарија по повод 
изјавата на претседателот на Русија Владимир Путин дека „кирилицата дошла од Македонија“.

Бугарија се навреди од зборовите на Путин за потеклото на кирилицата
Никој во Русија не се обидува да го одрекува придонесот на Првото бугарско царство во работата за создавање 
на словенската писменост – тоа би противречело на историските факти. Во наведениов случај се работи за 
„македонските земји“ како за географски поим. Уште во времето на Римската империја регионот каде потоа се 
родиле и работеле Св. Кирил и Методиј се именувал како Македонија. Тука сѐ треба да биде максимално јасно 
и разбирливо.
Убедени сме дека таквиот светол празник како што е 24 мај – Денот на словенската писменост – треба да 
придонесува за зближување на нашите народи кои заедно ги почитуваат Св. Кирил и Методиј, а не да биде 
причина за конфликт. Згора на тоа тој не треба да биде повод за такви вештачки напумпани страсти. Овој 
скандал што вештачки се разгорува, кој може при „правилна обработка“ да внесе елементи на напрегнатост во 
руско-бугарските односи, до што, се надевам, нема да дојде, тешко дека ќе биде од полза на нашите земји. Ќе 
повторам, можно е сето тоа да било погрешно протолкувано и пренесено. Не сакам да се навраќам во изворите 
од кои почна оваа приказна. Нашата позиција за ова прашање е јасно изложена. Сметаме дека би било подобро 
да се фокусираме на разгледување на актуелните прашања од билатералната соработка, а не да бараме поводи 
за конфронтација онаму каде што ги нема“, заклучи Захарова во својот одговор“.

      ... ... ...  НАЈПРВО И НАЈИТНО ДУХОВНО ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ СРБИТЕ РУСИТЕ САМО
      ( )   СО СТАРОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИК НА МАКЕДОНЕЦОТ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОЗОФ ОД СОЛУНА

,        .  ,    Потсета Германците се обединале со протестантскиот јазикна тн Словен Лутер што било дело исто
   .   .         така само на тн СловенотОтон Бизмарк ТокмуОтон Бизмарксамиот истакнувал дека неговата баба

      „ “, ,         не знаела да гугнигерманскитуку сорабски Лајбниц која на Петар Велики во местото Торгав му
: „    , кажува нашето потеклое исто двата  “.   .      7 сме Словени Време е тн Словенида се обединат со векови
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  ,  100%      ,   70%- постариот старословенски јазик кој бил само јазикна белата раса наспротигерманскиот
30%  ,     ( ...).    =  ( )   туѓизборови потврдениодрускиавтори Удаљцев Само за примерПекинг пе град кингне

   . ,    ,    .  =  ...крал туку само владетел Значи Пекингбило градвладетел а не градкрал Следи Викинг виккинг
        ,   ,      Бидејќирускиот јазиксе покажал неспешен во ВаршавскиотПакт и во СССР што важи за српскиотна

   ,      ,        Вук Караџиќво СФРЈ двата биле со старословенска основа да се поврати Русија и Србија на стариот
 .      -   ...300, 350 .изворенстарословенски За обединување никогашне е доцна ние сме најбројни милиони

 =  ,         БИДЕЈЌИ АНТИЧКИ ЕТНИЧКИ МАКЕДОНЦИ ЗА ПРЕСЕЛБИ НА СЛОВЕНИ НЕМА НИЕДЕН ДОКАЗ
             И ДЕНЕШНИТЕ МАКЕДОНЦИ ДНК ИМ СЕ БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ НО НЕ КАВКАЗКИТЕ АРНАУТИ

(   ),            -ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ ДАМУ СЕ УНИШТИ РОДОТ НА СЕКОЈ КОЈ СЕ ЗАЛАГА ЗА РЕФЕРНДУМ ЗЛО
   ?    -         Што биле Македонците Еве што говоририбарството ловењето рибите со птицисо мандрикаково

     ,    ,   ,  ,ДојранскоЕзеро било одпостеледнодоба рибарење на белата раса уште во Левантот меѓу Египет
  ,    -          ,Сирија и Крит каде белата раса исчезнала таа се повлекла во Левантот за време на леденотодоба

  0,5- 1,0  .         - кое траело милионгодини За доказ дека не постоелоСредоземноМоре потврдува јагулата
     ,     200   таа се мрести во СаргашкоМоре оддалечувајќисе контнинентите преку милионигодинијагулата

        .       .   одЕвропа преку Гибралтар се движела да се мрести За доказ дека имало потопие тунот Па рибата
      :   10.000 . . .  -    .туна не знаела дека постоел АнглискиКанал тој пред г п н е непостоел потописе само потоа
  =   200 ,       . Какошто јагулата јагула преку милиони преглупое човекот да потекнеодмајмун Неандерталот

   -   46 ,   48.      немал врска со човек човекот има хромозоми а мајмуните Сите човечки групибиле од самиот
  ,    0  .          почетоккај мајмуните а човечка група била првобитна А за да се појави крвната групаА кај белата

   -       ,   раса било најбитноговедото чумата кај Белците во Левантот предизвикала маласипаница одкоја
95%         0.     монголскиИндијанциизумреле само со првобитната крвна група Белите Индијанцисо крвна

          ,    ,   групаА биле со сите традициина белата раса одЛевантот чии чеда се Египтјаните Сумерите и
.   ( )   (7 ),   Македонците Споредфранковиот германскиот хроничарФредегар век Македонцитеи Франките

  ...        .   имале исто потекло Претходницитена ФранкитеМеровингитебиле со балканскопотекло Тие се
  ,   , , ...       населиле кај Рајна патувајќипоВардар Дунав Рајна за чија патекаМакедонцитепорадирускиот

     ( )              13   гас и пат на свила Кина се осуденина смрт одЕвропа и европските чеда во САД коиво век биле
,   16 ,    ,  .     ,    канибалисти а и век не знаеле за нужници лајциитн Русите имале врска со Самуил којсо Отон

    ( . ).        .Први говорел само склавински тн словенски Бабата на Бизмаркбила Словенка какоПетар Велики  
   17            Дивите Европјаниво век гоутврдиле она штоМакедонецотАристотел гоистражувал во Охридско

.     ,            Езеро Акоби имало СредоземноМоре јагулата не би била толку глупа какошто се сите историчари
          -   .коиМакедонците гипрогласуваат Словени со потеклосеверноодрека Дунав без домашниживотни
     ?      ,      Па когаЕвропа била населена Неа почнале да ја населуваат Фениките трагајќикалај за бронза со

,   = = =  ( )    ,   . бакароксид а на Кипар Купар купр купрум бакар се појавил слој бакаренсулфат којбил кршлив
      ,  ,   ,      Цела Европа била населена со балканскоговедо нашата буша бушата какобуш а САД не буши во
    (   )    ...     .полза на Арнутите Гегите Черкезите и Татарите со кавказкобело кече и ДНК блискост на Кавказот

,      .        Напротив Македонците се ДНК блискина Критјаните Секој кој тврдидекаМакедонците се дојдени
     .      ,   , , северноодреката Дунав е глупав Северно одДунав живее темна пчела врска со Монголи коноп чај

  ,  ,    .,   ,   - - .каково Индија со пусти патека на камилиитн блискина биволот којбил монголо индиско афрички
   ?            Каков народбиле Македонците КакоМакедонците во ДојрансакоЕзеро во мандриловат и во Кина и

      ( , ...),     (  Јапонија каде стигнале Белците со градежи пирамиди писменост со македонскотодативноу кој
;  ,  -  - , ... = =  = , , ),  , Н когоА комуму немиму Филипу Александру глаучу глауч гла уч ук Глаук Секлук еј тиквари
   , , ...),       +  +  +  = )   во Индија има Ману Меру Зебу Кина Бату кани Јапонија Аину в л к влакину белцисо

.        38%,     40%,     влакна Бидејќиво Јапонија крвната групаА е со генприлив за за која било потребно
  ,   ,           нашето буша говедо еј тиквариисторичари гробариполитичарисо свои партиида ви се сотрисиот

         ,     =  100%родако се сложите да се гласа името на рефендум за кое ќе гласаат Арнаути Одметницисамо
 ,        ; -  .македонскиубијци убивајќигииМакедонците со илјадницигенерациипогребани следни нова смрт

  (   )    . ,  БИДЕЈЌИ ФРАНКИТЕ ГЕРМАНЦИТЕ И ФРАНЦУЗИТЕ БИЛЕ ОДРОДЕНИ ТН СЛОВЕНИ СЛЕДИ ТИЕ
    .  .   ,    ДА ГО МРАЗАТ СВОЈОТ ТН СЛОВЕНСКИ РОД ТАКОВ БИЛ МАКЕДОНСКИОТ ЧИИ ИЗРОДИ СЕ ТИЕ

    ,    .      Претходницина Франките биле Меровинзите со потеклоодБалканот Тие биле само Пелазгикако
     ( , , )   ( ).    што биле Хелените во Елада Херодот Тукидид Платон иМакедонците Јустин Тие одБалканот се

   ,         .   преселиле подолината Вардар Морава и Дунав се доРајна каде било најтопло Нивните преселби
      биле само со балканскотоговедокакое      .    динственопревозносредство на белата раса Од негосе сите

  .          .  ,  европскираси говеда Ова било само порадитоа што европскотоговедобило диво Не случајно се
            ,     .доденес симбол на Викизите им останале роговите и главата на нашата буша а не на дивото говедо

   .     (7 ),    Нивни наследните биле Франките СпоредфранковиотхроничарФредегар век Франките биле со
   .       .   исто потекло со Македонците Следи какоМакедонцитеПелазгибиле и Франките Нивни наследници

   .      .  ,   се Германците и Французите Бидејќипелазгискиот јазикбил само тн словенски јазик којбил Хомеров
 ( -1815, - 1907,     1913 -   5   јазик Пасов Чулкас јазикотна Критјаните во година и член во Букурештанскиот

- 1913),           .     договор Франките биле еден ист родсо Македонците со ист Хомеров јазик Ова да се докаже
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        (   )       е наводотшто Самуил со еден свој брат непознат којбил со фраковиот крал Отон Први говореле
  ( . ).     ,     само склавински тн словенски За наведенотода се допотврди кралевите на Фраките гикрунисвале

       .    ,  со Библијата на старословенски јазиккојгоразбирале Франковиот јазикбил вулгаренлатински којне
 ,     ...   ,  70%   бил народен и затоа тој бил службен Споредгерманскитеизвори Германците имале наше

 .      .  .     словенскопотекло Затоа германскиот јазикбил на тн Словен Лутер Германците гиобединал само
.  ,        ,    ,   тн Словен Бизмарк чија баба на Петар Великиму напишала писмо таа не знаела германски и дека
     .      -100%  ,. .таа со Петар Великибиле Словени ДуриСловенка била и Катерина Велика само тн словенско

       ( . ).       Дали има доказидека Франките биле Македонци тн Словени Во латинскиот јазикне постоел темен
,       .       .  , вокал а тој се содрживо францускиот јазик Бидејќитемниотвокал бил ознака на тн словенски јазик
 ,  ( . )    -     ,покрајФранцузите македонски тн словенски изродисе и Португалците тие гоимаат темниотвокал

       .    ,   . посебнокрајнотое во имињата е темен вокал Следниизродисе Ромаците Власите иШкиптарите
 ,  ( , ...  )       .Се потврдува изродите Французите Германците иШкиптарите гомразат својот родтојда изчезне

  500   =  ,   МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ ГОДИНИ НАЈГРОЗНО ТУРСКО ИСЛАМСКО РОПСТВО КРВОЛОЧНО
  ( ,  ,  )    .  ОД АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИТЕ ТАТАРИТЕ ШКИПТАРИТЕ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ВЕКОВИ ПРОТИВ НАС
 ,  ,  ,  ...      -   БЕА АВСТРИЈА ГЕРМАНИЈА ФРАНЦИЈА АНГЛИЈА ПА СЕГА СТЕ ВИЕ НА РЕД СО СРЕЌА ВЕЧНО

       .     Македонцитекакоправославни си живееле спокоенправославен живот Таквиотживот бил според
    ,     ,    православните нормипроживувани со векови а Македонијабила православна земја со првата наша

 ,      ( - ),     , православна Лидија во очите на Божицата Ма ма јка каконеа претставена заблудена Богородица
   ,      -   .а не палестинската Семирамида а заблудена искрварила и умрела Олимпија мајката на Александар

        ,  ,      Рим издејствувал да се појавиисламот со својотМухамед римскоточедо кое требало да гоуништи
.      ,    ,     православието Па арапскиотислам тоа не успеал којпродрел во Персија и оттаму тој продирал кон

,  ,  =  -  , =  = ...  =   запад во Селеукија споредСелеук селе ук ука наука Глаук гла ук уч Бидејќие ј произлегле дури
=    .       ,   Селјуки Селџуцисо Осаманов јазик Јазикот бил персискијазиксо монголскизборови одсултанот
  13 . ,   ,    ( , ),   Мухамедво век Пак султани биле Османите коибиле Комнени Хамер Ланге самоМакедонци

( ).         II ( )-   .Ланге Дека султаните биле Комненипотврдили султанотМехмед Ланге имало верскинароди
 1071 ,   ,    ,    .    Во година во иста година од западнапаѓаат Латините а одистокСелџуците Па братскибило

  ,    ...    =  здробеноПравославнотоЦарство со главен градЦариград Тоа подпадналоподисламско турско
.   500 ,       ,    ропство Ропството траело години што е испеано во македонскотонароднотворештво а со тоа

  .      ( , , ),   и во историјата Најкрволочнобило она одАрнаутите Черкезите Татарите Шкиптарите што се чита
   =     III (1789- 1807): „... , ,   онашто за Арнаутите Одметницитепишеле СултанотСелим О Боже исчисти ја

          ..!  ,    земјата од гнасните дела на разбојницитеоднивните безаконијаи насилби Презриги исечи гисо
  ..!“      - : „    , мечот на побединците и нивниоткрволочен симбол Али паша Јанински Едни живи гиодрал
   ,    .           другиживи гипечел а најсреќните гизаклал На жените им гиотварале стомаците вадејќиим гиод

      “.    , ...    19 , нив плодовите и сечејќи гина парчина Ова годоживеале Србите Македонците не само во век
  20  21 ,         .     туку и и век дурисо трговија со органивадениодживи православни Сите оние коиубивале

  2001   ,    ,       Македонциво годинасе пратеници седат во Македонскотособрание негоговодат и на својот
  ( . ),     ,    .   монголскијазик ГМајер што се подржуваат европскитедржави САД со својата НАТО Тие биле

   11          .     оние коиод век се доденес се борат да госотрат православието Па нивнисојузникостанал
.исламот

,      ,         . ,  Секако ние сме мал и питомнарод ноне див и крволочен какоонојарнаутскитн народ подржуван
    ,    ,     (8 одсите непријателина православието посебносо словенскинарод за когоАпостол Бонифациус
) ,       ,     ,       .век велел најгаднараса која треба да се уништи што доденес се чини што не е случајноза со нас
 , ,    ,    1815   Ние православните Македонците опстојувавме без никаква помош затоашто уште во годинае

   ,      -          .договореношто да постои а само нас да не нема да се бришисе македонскошто се гледа и денес
 ,    , ,  ,   .    За жал христијанска Европа нас православните Македонците не заборави и не отфрли Дурини се

,       .     ,  ,нареди да гобришимеона нашето петвековнотурскоропство Ние на негосе научивме гоиздржавме
    21 .       =     -  .па на редво в дојдоатие да видатшто тоа турско исламскоропство на почетокзначи на здравје

  50% ,     ,   „ “    ФРАНЦИЈА ИМА ФРАНЦУЗИ БРИТАНИЈА И ШПАНИЈА МЕШАНИ САД Е КАЗАН НА РАСИ И
...         14,7% -НАЦИИ А СЕ БЕЗ РАМКОВЕН ДОГОВОР КАКО МАКЕДОНИЈА СО АЛБАНЦИ ЗЛОСТОРНИЦИ
 .  (1924),     50% -     . СпоредГ Вајганд во Франција има околу Французи другинародинемаат никаквиправа

         .      ,   ДуриМарсеј е арапскибез никаквоправо за арапскиот јазик Британија е збирна кошнароди коисе
     .     ,       . ставени во кошсо англискијазик Шпанија не е подобарслучај во која се владее само со шпанскиот

  ,  „САД е циркузијада во каза “       ,    н стопенисите раси коипостојат во светот со повеќерасен англискијазик
      =  ( )  ( ),    100%  и со монголскопотеклокингкакоПекинг пе град кинг владетел а на англиски погрешносамо

.      ,         .крал Нивните јазицисе одвториотмилениум на кралот со својата семејна држава но никакоетнички
             Ваквите кралскидржавнинародисо повеќерасни јазицисе нафрлиле врз питомиотправославен и

.          ,      ,  тн словенскинародсо јазикна белата раса одпостледенодоба којдоденес бил Хомеров јазик што
      (1815),    (1907),   било потврденоод германскиотлингвистПасов грчкиотлингвистЧулкас Критјаните во

1913       19        1868 -  годинагоразбирале бугарскиот јазикод век но не и грчкиоткатаревуса од година тој
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     ,  300 . . . .,   . бил реформиранмакедонскикоинеодАлександрија по г п н е наследникна староегипетскиот
   -     ( )   .  Од коинепроизлегол старословенски тој бил без семитски црнечки зборовикакокоптскиот Следи

     ,       .рускиот јазикбил падеженмакедонскијазик наследниксамо на старословенскиотна Кирил Солунски
 -      ,       Наведените кралско државнинародибез никаквоетничкопотекло им гоодземаат правотона сите

     ,         . Руси коиживеат во Прибалтичките држави тие да си гоизучуваат својотмакедонскируски јазик Иако
   30%,      ,         Русите таму се гоизгубиле правотона рускиот јазик што не важи за двораснитеАрнаути коиво

.    14,7%-   .       90%  Р Македонија се само споредздраствените легитимации Ако се земе во предвидшто се
 (   )  10% = ,     1,47%   Геги Черкези и Татари и Тоски Шкиптари на најмалотошкиптарскомалцинство им се

   ( . )  .     , ... .изучува монголскиот јазик ГМајер во Р МакедонијаодмонголскитенаследнициГеги кинг братски
   ?      .    .  ЗоштоМакедонците страдаат Тие биле еденист православен тн словенскинародсо Русите Па

           ,      - .ние не сме виновништо со Русите сме еден те ист народ чиј руски јазике само македонскипадежен
          „ “,      Ако се земи во предвиддека православните за папата се умноболни а за Европјаните Европа била

  ,         ,   -   = .загрозена одправославните тогашсе ќе се решиако нас не нема само од злото чеда на кинг кениг

             МАКЕДОНЦИТЕ КАКО НАСЛЕДНИЦИ НА БЕЛАТА РАСА КОЈА ЗА ВРЕМЕ НА ЛЕДЕНОТО ДОБА СО
 0,5-1,0     ,     , ТРАЕЊЕ МИЛИОН ГОДИНИ ПРЕСТОЈУВАЛА ВО ЛЕВАНТОТ КОЈ БИЛ ИСТОЧНО ОД КРИТ
              СПОРЕД ДНК БИЛЕ ИСТ РОД СО НА МУМИТЕ НА ЕГИПТЈАНИТЕ А И НАЈБЛИСКИ СО КРИТЈАНИТЕ

    ,      ,     Бидејќисум се образувал сточарство сум се бавел со популационагенетика чии пресметкибиле и
   (  )     ,   се вршенибиометриски погрешностатистички предмет којсум гоизучувал сум докториралисхрана
      -  (1976),   -  во Универзитетот за земјоделскинаукиво Виена Австрија делејќигигенетско гепграфските

      ( ,   ),      подрачја на белата и темните раси црната индиската и монголската бидејќибелата раса била во
    ,    ,       ЛевантотмеѓуАфрика и Сирија источноодостровот Крит каде престојувала за време на леденото

    0,5- 1,0  ,          доба со траење од милионгодини каде порадичумата на говедотокоја предизвикала да се
  ...             создадемала сипаница била создадена крвната групаА на белата раса која била вегетеријанска за

,  ( ) ,            житарици мешункасти легуминозни хранива белата раса била еден те ист народсо еден те ист
,    , , ,     0  -    јазик со градежии писменост традиции обичаи со двете крвнигрупи и А Јапонците ја имаат

   38%,      40%,      +  +  +  = - .крвната групаА а со генприлив до со на Белци раса аину в л к влакину влакнести
           12   -   За сите мои сознанија коисум гицрпел какопитомецна класа во Морнаро техничкотоучилиште
 - ,  , ,     ,    во Пула Хрватска каде научив Македонците Србите и Црногорцитебиле Словени а Словенците и

 ,             ,   Хрватите Илири одстарите картиодстарата ера се убедив дека Европа не била населена потоа со
       (    ),  сточарството Европа била населена со балканскиживотни Европјаните биле само Балканци дури

           ,  , на мртвите фараониво Египет погребалните колибиле влечени одбалканскотоговедо раса буша
   ,        .   .дека коњотво Месопотамија АрапскиотПолуостров и Египет бил само наш балканскиот Па се наше
  ,  ,      ,       Ова беше повод да пишам белата раса била еденист народ Дарвинизмотбил најголема лага за се

 .     :     (1998). со Европјаните Следимојата прва книгабеше Средоземјетопрадомовинана Европјаните Па
  ,        ( )   ( ) (2009)  следеле другикниги дуриГрците со дворасен јазикна Белци Пелазги и Црнци Семити и

 98-        01.06.2017  .последната та книгаобјавена на германскијазикна Дворасните Албанци
   ,   WEBTRIBUNE  05.06.2017,    - .Со наводов којследи објавен во од се потврдијамоите заложби завршив  

Otkriveni iznena uju i rezultati DNK studije egipatskih mumijađ ć
Nau nici su otkrili rezultate nedavnog istraživanja DNK od 151 drevne egipatske mumije.č
Ostaci, koji su otkriveni u drevnoj grobici u Abusir el-Melek, duž zapadne obale donjeg toka reke Nil, datiraju
od 1400. godine p.n.e. do 400. godine p.n.e.
Dobijanje genetskih informacija iz tih drevnih mumija se, me utim, pokazalo kao izuzetno teško tokom đ
godina, da su neki nau nici verovali da e biti nemogu e.č ć ć
“Vrela egipatska klima, visok nivo vlažnosti u mnogim grobnicama i neke od hemikalija koje su koriš ene u ć
tehnikama mumificiranja, doprinose degradaciji DNK i ine dugogodišnji opstanak DNK u egipatskim č
mumijama malo verovatnim,“ rekao je glavni autor studije Johanes Kraus.
Uprkos tome, ova revolucionarna nova studija, koja je jednom za svagda pokazala da je zaista mogu e ć
izvu i DNK iz drevnih mumija, uspela je da otvori vrata bogatstva istorijskih genetskih podataka koja nam ć
mogu mnogo toga re i o poreklu drevnih Egip ana.ć ć
Konkretno, ovaj tim je krenuo da “testira da li je osvajanje Aleksandra Velikog i drugih stranih sila ostavilo 
genetski trag na drevno egipatsko stanovništvo.“
Kako se ispostavilo, bilo je vrlo malo dokaza koji ukazuju da je to bio slu aj.č
“Genetika u Abusir el-Melek zajednici nije pretrpela neke velike promene tokom perioda od 1.300 godina koji
smo prou avali, što ukazuje da je stanovništvo genetski ostalo relativno nepromenjeno stranim osvajanjem i č
vladavinom,“ rekao je vo a grupe Volfgang Hak sa instituta Maks Plank.đ
Zanimljivo, drevni Egip ani su zapravo bliže povezani sa Evropljanima nego sa Afrikancima.ć
“Otkrili smo da su drevni Egip ani bliže povezani sa uzorcima neolitskog i bronzanog doba u Levantu, kao i ć
sa neolitiskim anatolskim i evropskim populacijama,“ napisali su istraživa i.č
“Kada se ovaj obrazac uporedi sa modernim Egip anima, nalazimo da su drevni Egip ani bliže povezani sa ć ć
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svim modernim i drevnim evropskim populacijama koje smo testirali, verovatno zbog dodatne afri ke č
komponente u savremenoj populaciji.“

         ,    БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ИМ СЕ ДНК БЛИСКИ НА ЕГИПТЈАНИТЕ ОД ЛЕВАНТОТ ШТО ВАЖЕЛО И
 ,       .   ЗА ЕВРОПЈАНИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ САМО ДОМОРОДЦИ ПА ГРЦИЈА ИЗГУБИ

 (5  . . .) ,      , ...  Херодот век п н е наведува Траките живееле северно одреката Дунав Заткарпатите Тој никаде
         .     не пронашол живисуштества исправени на две нозе како луѓе Словени Истото го потврдил и царот

 (2  . .),     .      5-  Адријан век н е во Мемоарите на Царот Адријан Токму тој каковојсководецво тата македонска
,    ,    6    ,     -легија северноодреката Дунав каде бил преку месеци во зимновреме не видел животнои човек
         .   5 . . . .  2 . . .,  7 ,коњите гинапојувале со вода топена од снеги мраз Следи од в п н е до в н е цели векови тие

     , .   ,   ,  не нашле живисуштества исправенина нозе Словени Бидејќисе говори Русите биле Словени а тие
 ,    „ “ =  ,  живеат Заткарпатите откаде на Балканот дошле неандерталските мајмунските Словени да видиме

    ?!     (11-12 ),   од каде потекнале Русите Според киевскиот свештеник Нестор век Русите потекнале од
,    .          , Илирик кој бил на Балканот Сето русконароднотворештво било поврзано само со реката Дунав но

 .  .   ,   .  ?   ,не тн словенски Заткарпати Се поставува прашање откаде потекнале тн Словени За сите народи
, , , , , , ...    . Руси Украинци Романци Унгарци Чеси Словаци Полјаци Словените потекнале од Заткарпати Со

      , , ,   ,     тоа што Заткарпати има четири географски страни исток југ запад и север за да нема никаков спор
     -      ,       .меѓусебносите нека си фрлат ждрепка на коготаа ќе му падне нимсо среќа вечно нека им биде

 ,    ,     ( ).  Се кажа Русите потекнале од Заткарпатите каде биле населени Траките Херодот Следи Нестор
  -   ,     ,  ,   бил во право Заткарпатите биле руски со руско потекло од Балканот од Илирик со традициисамо

   ,  . од јужно од Дунав од Балканот          , Па за врската на Русите со Македонија говори Еремиј Русо Русите
         . ,     .илиМосковитите се со истиот јазиккакои античкитеМакедонци Значи ДНК преселбите биле од југ
  ,        ,      Ова било повод Македонците ДНК да им се блиски на Критјаните но никакона Дунавците или уште

  .    -  ( )  .,  подалеку на Заткарпатците Со истражувањата на Арнаиз Велена Шпанија и др Македонците се
         , ,  со слични генетски фреквенции со жителите на медитеранските острови Крит Корзика Сицилија и

.   ,      Сардинија Според направениот дендограм Македонците му припаѓаат на постариот медитерански
   ,   , , ,  ...субстрат какои Иберците вклучителнои Баските Северноафриканците Италијаните Французите

     -     . Се говори за Европјани и Северноафриканци Северноафриканци биле и останале Египтјаните Во
WEBTRIBUNE  05.06.2017   : „...    -   од беше објавено следново Генетиката во Абсир ел Мелек заедница не

         1300    ,  претрпела некои големи промени во текот на периодот од години кои ги проучувавме што
          укажува дека населението генетски останало релативно непроменето со странските освојувања и

“,          . , владеење рекол водачот на групата ФолфгангХак од институтот Макс Планк Занимливо древните
         . ‘  Египќани заправо се поблиску поврзани со Европјаните отколку со Африканците Откривме дека
           ,   древните Египќани се поблиску поврзани со неолитското и бронзеното доба во Левантот како и со

    ’,   .  ‘    неолитските анадолски и европски популации напишале истражувачите Кога овој образец се
   ,         спореди со модерните Египќани најдуваме дека древните Египќани се поблиску поврзани со сите
       ,     модерни и древни европски популации кои ги тестиравме веројатно поради додатната афричка

   “. компонента во современата популација
 ,      ,  -     , Се наведе Македонците биле ДНК блиски на Критјаните а југоисточно од него бил Левантот каде

     .   : „    -  белата раса престојувало за леденотодоба Во Ларуса стои Од почетокотна квартерот преднекои
  -           два милиони години Земјата поминала низ ледени периоди од кои останале појачани траги на

,     ,   35-  ,    .    таложења и кои ги прати над тиот напоредник голем пад на температурата А имало и
 ,     ...“.меѓуледенипериоди знатнопосуви и местимичнипотопли

  35-      .         Токму тој ти напоредник бил јужно од Крит Следи белата раса во леденото доба со траење од
0,5- 1,0     , -   ,    .  милион годинипрестојувала во Левантот југоисточно од Крит меѓу Сирија и Египет Тој од

 10.000 . . .    ,   .    некаде п н е почнал да се потопува постанувајќиСредоземноМоре Нивото на морето околу
4000 . . .   г п н е варира ± 3 .       ,    метри Доказ дека немало СредоземноМоре била јагулата која се мрести во

 ,     .        .Саргашко Море а никако во Средоземното Море За доказ дека имало потопи била рибата туна
  10.000 . . . .   ,        .Бидејќипред г п н е немало АнглискиКанал таа негокакопократкапатека не гокористи

             ,   За доказ дека Белците биле еден народ е божеството на Ведите во Индија Кришна на Египет Хорус
    .  , ,      и на македонскитеСклавиниХора Се заклучува Ведите Египтјаните иМакедонцитеимало едноисто

.     ,      6  ?     потекло Па што се тие Склавини коина Балканот се појавиле век Тие биле само Повеќебожцисо
 .            свој Хора Следи Солунчаните биле Христијани со христијанскиот јазик коине од Александрија кој го

  -         -    познавал Апостол Павле тој не гознаел службениот јонскијазикво Атина Па Склавините биле само
  = =       ( -1815...),  .паганисо варварски пелазгиски склавинскијазикна којпишел Херодот Пасов Платонитн
       ,    ,  Бидејќи поимот склавина означувал област на пелазгиски јазик а тема на коине никогаш немало

 ( )   ( ) .   ( )   .склавински повеќебожни и тематски христијански народи И Грција Елада ја изгубила битката
  ,              Се ова говори подитно мора да прекинат разговорите за се македонско со Елада со својот индиски

( )   -   ( )     14-15 .цигански музичкиинструментбузуки одИндијците Циганите населенина Пелопонез во век
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    ,   1767 ,   СО УКИНУВАЊЕТО НА ОХРИДСКАТА АРХЕПИСКОПИЈА ВО ГОДИНА ОТТОГАШ ИМАЛО
      ,    1870   САМО ЦРКОВЕН НАРОД НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА ГРЦИ А ОД ГОДИНА КОГА

       .     .СУЛТАНОТ ЈА СОЗДАЛ БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА ИМАЛО И БУГАРИ ОВА ВАЖЕЛО ЗА Г ПРЛИЧЕВ
 (10.06.2017)  -     :Денес на ФБ гопрочитав следниот текст

„              ,  Досега никојМакедонецне објасна зошто ГригорПрличев когаРангавис гопрашал што е тој
   .       ,         одговорилдека е Бугарин Така тој добил само половина однаградата нода кажел дека е Грк тој ќе

 ја до  .биел целата
       " ".Сето ова Прличев гонапишал во својата Автобиографија

  ,      .Прличев бил Охриѓанец но самиот кажува дека бил Бугарин
     ,      “.Кемал Ататуркбил роденво Солун но сите знаеме дека бил Турчин
   : =   = .       Имало само верскинароди Турци Муслимании Каури Рисјани Кемал Ататуркбил попотеклоод

,   ,   .      ,   :дебарско роденво Солун школуван во Битола Во негово време имало покрајТурци Грци и Бугари  
 ,  ...   .     1767 -  Браќата Миладинови ГригорПрличев биле само Грци Грци имало само од година тогашбила
  .   1870    .      укината Охридската архиепискпија Само од годинаимало и Бугари Само тие не биле етнички
   .       :   народитуку само црковни Двете црквибиле одЦариградподсултанот Цариградската патријаршија

( )    ( )-  1870 .       ,  Грци и Бугарската егзархија Бугари од година Во првата црква службен јазикбил коине кој
   ,   300-  . . . .,     .  бил АлександријскиПтоломејов јазик само од та г п н е а во втората Кириловиот јазик Следи

   .    ,      двата јазика биле македонски Бидејќивториотбил разбирлив народотпочесто и се приклучувал кон
 . ,       ,  Бугарската егзархија Меѓутоа когаимето Грци и Бугаристанале политички македонските

 :      ,     -  .преродбеницивелеле Ние не сакавме да бидеме Грци сега ли ќе бидеме Бугари само тоа

    ( ), "     !     БИДЕЈЌИ СПОРЕД ДОНАЛДТРАМП САД АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ НЕ Е ГРК ТОЈ БЕШЕ ВЕЛИК
!   "         МАКЕДОНЕЦ ФАНТАСТИЧЕН МАКЕДОНЕЦ И МАКЕДОНЦИТЕ ДНК СЕ БЛИСКИ НА КРИТЈАНИТЕ И

,       ,     ЕГИПТЈАНИТЕ НИКАКО НА ДУНАВЦИТЕ А И ЗАТКАРПАТЦИТЕ НАДЛЕЖНИТЕ СЕ САМО ЛУДАЦИ
   ,      ,     , Македонците со векови страдат и тоа само одевропските лудаци коисоздале историја за лаудаци
  ,        ,    Македонцитебиле Словени ДојденциодЗаткарпатите и северноодреката Дунав а Грците биле

 .   =     само Домородци За на циганските бузукските Грци да им с   ,  е докомлетира историјата Александар
 ,  =      ,      бил Грк значи Циганин Бузукармал кепексо темен тен иаконегонеговите современицигоопишале

  ,  ,          ,    со лице румено само црвено бел тен чие крвноцрвенило зрачи врз неговиотбел тен што никаконе
   =   =    14-15 .  =   .може да бидеИндијец ЦиганодИндјците Циганите населени во в на Пелопонес пело понес

   , ,    ,    ,   ,  Да се бидеСловен Дојденец одЗаткарпатите и Подунавјето не е никаков грев само подуслов ако
     . ,   ,   ,  навистина би имало преселби на Балканот Меѓутоа такви словенскипреселби дурисо инвазии не

 :   -    / .       , се познати за нив нема ло ниеденматеријалендоказ наод Следи секојонојкој таков би пронашол
     ,    .    ,  .итнода ја добиеНобеловата награда и било друганаграда Бидејќитаков доказ нема нема Словени

 /   = .  ,    ( -1815, -1907),Единствен доказ наодбил склавински тн словенски јазик којбил Хомеров Пасов Чулкас
 . -  ( )      ,   300 . . . .а тн старо грчки коине бил само македонскиАлександријскиПтоломејов јазик само од г п н е

   ,   , =  .   Од изложенотосе потврдува Македонците се Домородци антички етничкиМакедонци Ова може да
    -         -  , се потврдии со ДНК МакедонцитеДНК им се блискина Критјаните и Египтјаните претходнинаписи

  -     :  (11-12) ,   .а никакоДНК блискина Заткарпатцитеи Подунавците Нестор пиши Русите биле Балканци
       ,   08.06.2017,  : „  Па ова гопотврдува и претседателот на САД ДоналдТрамп споредкој Александар

    !     !  “,   -  .Великине е Грк Тој беше великМакедонец ФантастиченМакедонец ноникакоГрк самоЦиган
  ,    .    ,    , Се поставува прашањето до когаво Р Македонинасе само неспособни или поточносамо лудаци
       ,     ( )  !коимолчат и незнаат да гугнатеднаш засекогашдоста голажевте мојот нашиот македонскинарод

Risto Ivanovski УШТЕ ЕДЕН АМЕРИКАНСКИ ИСТОРИЧАР ГИ НЕРВИРА ГРЦИТЕ 
Во Репблика, 12.06.2017, беше објавен насловов, со следен текст:
Александар Македонски не можеше да им прости на Грците и брутално ги казнуваше за секоја грешка. (Не 
Грци туку само Еладците, Р.И.)
Вака меѓу другото, пишува во својата книга „Александар Велики: Теми и проблеми“ познатиот американски 
историчар и професор на универзитетот во Арканазас, Едвард Енсон. Книгата ќе се појави во печат во април 
годинава.
Енсон е познат во грчката заедница во САД по нивните неуспешни обиди да го натераат да ги смени своите 
тези дека античките Македонци биле засебен, па и сосема различен народ од античките Грци.
Енсон првпат го предизвика гневот на Грците, кога во 2004 година ја објави книгата „Евмен од Кардија: Грк 
меѓу Македонците“.
Книгата се однесува на кралскиот секретар на Александар Македонски, Евмен, кој по смртта на кралот се 
обидел да се дограби до власта врз териториите на Блискиот исток. Професорот Енсон во книгата докажува 
дека, неуспехот на Евмен се должи на тоа што Македонците не го прифатиле Евмен затоа што бил Грк. (Не 
Евмен туку само Еумен=е умен, Р.И)
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       ( ),     БИДЕЈЌИ СРБИТЕ НЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ ТУКУ ТРИБАЛИ ТРАКИЈЦИ РУСИТЕ ПОТЕКНАЛЕ ОД
 ( ,  11-12 )-     860  ( )-,  :ИЛИРИК НЕСТОР ВЕК ЗА СЛОВЕНИ СЕ ИЗЈАСНАЛЕ ГОДИНА ФОТИОС САМО ЕДНО

= -          МАКЕДОНЦИ МАКЕДОНЦИ ИТНО ДА ПРЕКИНАТ ПРЕГОВОРИТЕ ЗА СЕ МАКЕДОНСКО СО СИТЕ
 (5  . . .) ,      .     Херодот век п н е пиши Тракијцитебиле најброеннародпоИндијците Тие биле населенине

  ,      ...  - .    само на Балканот туку и северноодреката Дунав и Заткарпатите Тн словенскипросторибиле
   .   ,  населени само со Балканци Ова било повод киевскиотсвеш   (11-12 )  , теникНестор век да пиши

   . ,   .       Русите потекнале одИлирик Значи само одБалканот Следи традициитена Русите биле поврзани
   ,     .     ? ! ?  само со реката Дунав ништоодсо руските Заткарпати Дали тие биле Словени Не Зошто Русите

      ,    ,   -   не пишеле со слова туку со рецки потврденоодСолунските Браќа КонстантиниМетодиј тие од
       ...          Цариградбиле пратениво тајна мисија во Русија Русите гонапаѓаат Царигради тек тогаш тие за

    -  .       ,  првпат се изјасниле за Словени никогашпорано Ова гопишел патријархотна ЦариградФотиос а
       860 -   .     ,   тој за Словени гопишисамо во година тогашнападнале Русите Ова што гокријат Русите не е

.   ,  .случајно Нивни е Пансловенизмот наспротиПангерманизмот
     ,     .    ?   Какошто Русите не биле Словени Словенине биле и Србите Што биле Србите Само Трибали

( ).    .  ,   ,   .  Тракијци Ова гопишел Халкокондило Исто така спореддругиизвори Србите биле Трибали Еве
  ,   ,    ,      , уште најбитендоказ со Свети Владимир зетот на Цар Самуил којдоденес е албанскисветец

 ,   ,       :   кутритеАлбанци изродина човечноста тој какосекоја личност имал два родители едниотбил
,    ( -    ).      Трибал а другиотРомеец Римјанин граѓанинна ИсточноторимскоЦарство Па и мајката на Ѓорѓи

 ( . )    .    .Кастриот тн Скендербег одПологбила Трибалка Следи се било балканско
    ,   .   : = . Какошто се било балканско Балканцибиле Македонците Следи само едно антички етнички

   ,     =  ,БидејќиМакедонцитебиле Македонци никакоСловени населениод тракиската заткарпатска Русија
        ,      .    итнода се прекинат сите разговориза се македонско со сите коинас не оспоруваат Видимои книги

        ...  www.brigien.com.Русите не биле Словени и Србите не биле Словени на

     -        ЗА ЦИА АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ БИЛ ИЛИР ОСНОВ ЗА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА И ПРОМЕНА НА ИМЕ  
          . ,       ЦИА не е историска установа таа да се бави со историја Меѓутоа нејзината улога била да се меша

 ,    ,              во историјата само со единствена цел да си ја тера со мотикабраздата за вода само за во својата
,         .    ,      бавча со штому се прави големо зло на Македонците Убаво ние познато когаЦИА гокажала свој

,    .     .  ,     .   став АлександарВеликибил Илир Следи тој не бил Македонец Исто така тој не бил и Грк Во тој
 стил наведи             , в во претходниотнаписмонтажа на нашинциодАвстралија за претседателот на САД

  08.06.2017,  : „      !     ! ДоналдТрамп споредкој АлександарВеликине е Грк Тој беше великМакедонец
 “. ,     -       .ФантастиченМакедонец Секако тој никаконе бил Грк само Циган какоИндијанецсо бузука итн

   ,         ,   Од ваквите САД заврзлами споредкоинив сме биле СловениДојденциодџенемите а домородни
     =  ( )  ( )  ( )  14-15 ,   биле Грците Циганите населенина Пелопонес пело бело по полу нес острово во век а и

 -      ( ,   ).    Илирите Албанците за Турците има само Арнаути Черкези ТатарииШкиптари САД со својата
        ,        ЦИА Арнаутите какоИлиригиподржува за Велика Албанија во која би требало да влезе половина

. ,             - .Р Македонија дуриза промена на вечнотоиме на Македонците во полза на грчкитеЦигани грев

 ( ,    )     АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИТЕ ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ОСТАНАЛЕ САМО ИСТОРИСКИ ГНАСИ
, , , ...          Англија Германија Австрија Франција во борба против рускотовлијание и рускиотПансловизам ги

  . ,       .  .  жртвувале православните тн Словени коисо Русите се ист православен тн словенскинарод Следи
       ,       ,  тие изродина човечноста ја изиграле царска Русија која со својата војска дошла доМисулунгија и

     ( . )         .  само таа ја ослободила Елада тн Грција само со помошна бродовите на Венеција одморе Јазикот
    = .  ( -1815, -1907...).       во Елада бил наш Хомеров тн словенски Пасов Чулкас По налогна Виена иМинхен

        ( . - ),       Кораис во Парис гореформирамакедонскиотјазиккоине тн старо грчки и создал нов јазиккоје прв
 ( . ) .   .      ,     еладски тн грчки јазик Бидејќиние тн Словени само зарадиРусите сме жртви поналогна оние

    ,             1 држави за коистоиовде на султанотму дозволиле меѓуШар Планина и Врање да населат околу
  (   ),     100%  .  ,  18 милионАзијати Черкези и Татари на коизаедносо одродените тн словенскиАрбани од

 ,  1912      ,       векШкиптари во годинада им создадат држава Шкиптарија а само масоноти католикотТито
      ( ,   )     1972 .во СФРЈ да се обединатАрнаутите Черкези ТатарииШкиптари со шкиптарскијазикод година
 , 15.06.2017,             :Во Курир е објавен овој напис со следниот текст за Арнаутите злосторнициза сите нас

„  :           Огроменскандал Заев предлага заменикминистер за надворешниработи за којзападна
           Македонијае одземен дел на Албанија и земјата ја ословува со ФИРОМ

 ,             Арта Точи предложена за заменикшеф на македонската дипломатија одредовите на партијата на
 ,               ЗијадинСела цели конфункцијата со јасен став дека западниотдел одМакедонијае дел од

       2013 ,   „ “.Албанија којшто неправеднобил отцепенво година пишува порталот Република
    „   “       1913   Таа во својот труд Границите какомит пишува дека на конференцијата во Лондон годинакаде

       ,        е донесена одлука за формирање на албанскотокралство делови одАлбанија не биле вградениво
  .           нејзините административниграници Во трудот таа нагласува дека станува збор за географијата на

   , „       “,   поделените нациина Балканот каде границитеимаат поинакво значење и димензии па додава
 „   ,           ,  дека во нашите околности границитебеа линија на отуѓување на еден јазики еден народ и
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       “.     „   “  создавање на приказнисо многуболка и одделеност Таа потоа пишува за чувство на љубов што
„     “    , „       опстојува од генерацијана генерација конАлбанците прекуграниците со погледкононие со кои

         ‘ ’ “.никогашне сме се сретнале за да се наречеме ние
,                 Всушност Точи сега градидипломатска кариера врз трудкојшто одиво насока на идејата за Голема
.                 Албанија Овој став на кадаротна Села којшто гоотстапува во кабинетот на Заев не изненадува

          - , , .имајќигопредвидставот на Села за идентитетските обележја на државата знамето химната грбот
   „   “        Токму за ваков погледсо љубов прекуграницата постојаноговории албанската пратеничкаМесила

,    „ “    ,    , Дода која редовноодржува мотивациони говориза Голема Албанија а Македонијае Илирида
        .директнонегирајќигопостоењето на Македонцитеи македонската држава

    „         “.Таа дурииницираи итен референдум за прогласување на самостојностна Илирида
–                   ,   Ќе кажам два збора на крајотодова мое излагање и за една покраина којами стои во срцето таа е

  ,              земјата наспротиИлирида стара албанска покраинана која денеска и името сме и гозаборавиле и
   ,    ,     .   ,  некои ја вика Македонија некои ја викаат ФИРОМ ние пакќе повторимеИлирида Ви се обраќам од

,     ,              тука одалбанската страна на граница ноне се сомневајте за многубрзо ќе се обратам и оддругата
  -       .страна на границата е една одредовните поракина Дода

     ,  ,          И токму со вординготна Дода Арта Точи во која Села виде кадар за заменикминистер за
    ,   ,    2014 ,  надворешниработина РепубликаМакедонија во своите трудови какоовој од година земјата ја

   „ “ (FYROM) .          нарекува со акронимот ФИРОМ Сега Заев гоприфати предлоготза заменикминистер во
    ,            МНР одпартијата на Села човек којшто гинегираМакедонцитеи јавно гиомаловажува државниот

,   .грб химнаи знаме
            .    Скандалите коисе нижат со кадровскитерешенија во кабинетотна Заев немаат крај Додека тој се

        ,   „ “ опкружува со лица со криминалнопортфолиооднеговата партија неговите наметнати партнери кои
   ,          ,    гочуваат на власт ја спроведуваат агендата која гиобединиТирана подедна Платформа а со која
           .се негираат сите државнии националничувства на граѓанитена РепубликаМакедонија

  ,              Само за потсетување одСДСМ велеа дека мора да се изберат кадрии експертиспореднивните
   ,     .професионалнии стручниквалификации а не споредпартиска припадност

            Заев и во експозетои претходноветуваше професионалниефикасниинституциисо професионална
.        ,      администрација Покрајлажните ветувања за помал бројна министерства нв требаше да гиводат

 , ,      .      нови луѓе професионалци познатии признативо своите области Сега Заев гоприфати предлогот
        ,          за заменикминистер во МНР одпартијата на Села човек којшто гинегираМакедонцитеи јавно ги

  ,   .         омаловажува државниот грб химнаи знаме Дали се тоа предусловите за задоволување на заевите
  ?“стандардиза професионалност

           ФРАЊО ТУЃМАН ГИ ЗАДОЛЖИЛ НАДЛЕЖНИТЕ ДА СЕ ИСТРАЖИ КАВКАЗКОТО ПОТЕКЛО НА
;     ;      -ХРВАТИТЕ ПУТИН ЗА РУСКОТО ПОТЕКЛО НИЕДЕН НЕ Е НАДЛЕЖЕН ЗА НАШЕТО МАКЕДОНСКО

 ,     ,       ,  Фрањо Туѓман какопрв човек на Хрватска гизадолжил надледжните за да се истражи далиХрватите
  .   ,   ,     имало кавказкопотекло Ова било неминовно затоашто споредучењето Хрватите и Словенците не

   .  ,     ,  -    , биле Словени тукуИлири Се знае дека Словените биле одвратна раса која треба ло да се уништи
     8 -      =  што гошириРим од век тогашАпостол Бонифациус гихристијанизиралСклавините Повеќебожци

     .      ,       .и тоа источноодреката Рајна Ова продолжилои во следните векови дурии за време на Хитлер итн
   ,          -     .Не бил само Туѓман којсе грижел за постоењето на својот народи држава тоа е само света задача

          .  ,   СледирусинотПутинбил заинтериранза потеклотона својот рускинарод Изворите говорат тие се
    ( , 11-12 ).     ,    со потеклоодИлирик Нестор век БидејќиИлирикбил на Балканот балканскопотеклоимале

 .  ,        -  ...  ...и Русите Не случајно руските народнипреданија останало поврзаносо реката Дунав не Днепар
     .       :Какви врскиимале Русите со Македонија Слединаведенотошто еднаш веќе гопренесов  

„        „   “Захарова со коментарна бугарската реакција за кирилицата одМакедонија
25  2017    мај Руска реч на македонски

                 Марија Захарова одМНР на РФ даде свој коментарна хистеријата која настана вчера во Бугарија по
         „    “.поводизјавата на претседателот на Русија ВладимирПутиндека кирилицата дошла одМакедонија

          Бугарија се навредиод зборовите на Путинза потеклотона кирилицата
                 Никојво Русија не се обидува да гоодрекува придонесотна Првото бугарскоцарство во работата за

    –      .   создавање на словенската писменост тоа би противречело на историскитефакти Во наведениов
    „  “    .      случај се работи за македонските земји какоза географскипоим Уште во времето на Римската

        .       империјарегионоткаде потоа се родиле и работеле Св Кирил иМетодијсе именувал како
.  Македонија Тука сѐ       “.треба да бидемаксимално јаснои разбирливо

      ?      !       Па на кој јазикговорат Русите Само ист јазиккакоиМакедонците Па за врската на Русите со
   .  ,          Македонија говориЕремиј Русо Спореднего Русите илиМосковитите се со истиот јазиккакои

 .  ,        860 ,  античкитеМакедонци Следи заклучок Русите за словеништа се изјаснале само во година што
   .     ,        гопишел цариградскиотПатријарх Ова било само споредслова а предтоа Русите пишеле само со

( = )   „  “,         рецки рески роски и биле роскинарод што гопотврдилеМакедонцитеодСолун Константинсо свој
 -        ,       .брат Методиј тие биле пуштениво тајна мисија во Русија тие во Русија да гошират христијанството
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   (1601)     ?   ,     .ДалиМавроОрбини лажел со Еремиј Русо Тој користел извори коиво негововреме постеле
   ?      ,     -   ,   ,Каде се тие За тоа да се запраша Ватикан којкрие се и сешто само на пример Јан Колар докажал

  .       ?  .     Италија била словенска И што станало со неговотокнига Била забранета Дали има следен доказ
       .   ?  ,    дека во Италија се говорел само наш тн словенски јазик ДионисијХаликарнишки којво Рим живеел

 1  . ., ,      .      во век н е запишал Римјаните говореле варварскии пелазгискијазик Па таков јазикбил само наш
.  ,      .      .   тн словенски јазик којдоденес Ватикан гоуништува Што станало и се неговата книга Авторите од

   ,        = ,  неговата книгасе користат само гокријатделот дека Римјаните говореле варварски пелазгиски кој
       .  .      .    бил останал и ќе биде само наш тн словенски јазик Ама и Русите ја кријат вистината Тие одНестор

   ,       ,       и Фотиј се преземаат а гокријат само делот на Фотиј дека Русите првпатСловени се изјасниле само
860 .             .  година Секој онојкојпотврдидека Римјаните говорел латинскијазике за Нобелова награда А

    ,       240 . . . .   ( )  .такво нештоне е можно затоа што латинскиотбил само од г п н е од Греикот Грк Лив Андроник
 ,       .       Се потврдува Римјаните иМакедонцитебиле еден ист народ Рим госоздале Етрурците коипишеле
  ( )   .      -    .со руни рецки какои Русите Етрурците гообожавеле рускиотБог Перун словенскинародисе лага

  ,             ...?Кои се Македонците коидоденес се допоследниотМакедонецтреба да се доистребиодВатикан
      :  ( )     Во Македонијаимало само два верскинароди Римјани Ромејци Христијанисо македонскиотјазик

 ( . - )     (300 . . . .)-    .коине тн старо грчки со потеклоодАлександрија г п н е негов наследникбил латинскиот Втор
  = ,     ,     народбиле Склавините Повеќебожците коигообожувале божеството Хора кое било истоветно со

      .         египетскиотХорус и ведскиотКришна во Индија Па Македонцитебиле еденнародсо Египтјаните и
.    ,        ?   Ведите Дали има следен доказ Македонцитеда се ист народсо Египтјаните Египетскитемумиисе

    .  ,      ,    со ДНК блиска на Европјаните Исто така Македонцитебиле ДНК блискисо Критјаните но никакосо
    .           .ДНК на Подунавците и Заткарпатците Ова гопотврдилНестор со Илирики предание со река Дунав

   ,            Од наведенотосе заклучува етничкитеМакедонцине се Заткарпатции Подунавцитуку само свои на
,   .       ?    ,    своето во античкаМакедонија Што ова може да гопотврди За да има преселби мора да има

  /   -      / .  мноштвоматеријалнидокази наодиза преселби досега нема ниеден единствен доказ наод На секој
     /          .онојкојпронајденекаковматеријалендоказ наодитнода добиеНобелова и било која друганаграда

      . ,  .      Доказ за преселбите бил само словенскиот јазик Меѓутоа тој тн словенски јазикбил само варварски
= ,     ( , , ...),  ( ...пелазгиски со когоговореле Хелените Херодот Тукидид Платон Склавините Прокопиј Јордан
... ...).     ,        .  Приск Само овој јазикбил народен а службен христијанскиотјазиккоинена Апостол Павле Па

  ,          којнаправил фалсификат а доденес страдаат наследницитена античкитеМакедонцитекакоПелазги
( ) ?      -   (   ).  Јустин Само Ватикан со своите католичкиводачи само Франките Германците и Французите Во

           .   книгата за АлександарМакедонскина Квинт Куртиј Руф недостасувале првите две книги Па следи
 „        1648       како прво издание со суплементите на Френсхајмизлегува годинаво Страсбурга уште едно
     1670 ...“.     ?      такво издание се печати во година И што направил лажгото Иако кај ниеденантичкиавтор
       ,       „  “,  коинене постоел за време на АлександарМакедонски тој говнел во однего склепаните книги што

   ,          .Европјаните неа ја прифаќаат порадишто ние пелазгиските чеда на Македонците само си страдаме
     ?  :     ,       Што треба да се направи Само едно какошто Туѓманхрватскиродољуб што било и за Путин како

 ,   .      ,        .рускиродољуб и во Р Македонијамора да има некојнадлежен којќе му помогнена својот наш род
             ,    Само така нема да се дозволида се одина референдум за се македонско каконајголеммакедонски

,           ,      злостор дурии во име на илјадниции илјадницимртвимакедонскигенерации што важи и за сите
    .    ?       следнисо илјадниции илјадници Што значи реферндум ПротивМакедонцитеда гласат изродитеи

,   ( ,   )   19      .Немакедонци воглавноАрнаутите Черкези ТатарииШкиптари коиод век поредне убиваат итн

       -      МАКЕДОНЦИТЕ СЕ МАКЕДОНЦИ И НЕМААТ НИШТО СО БУГАРИЈА ТИЕ СЕ СО СВОЈА ИСТОРИЈА
  ,     ,    .     Историские познато Македонијапостоела во старата ера а и новата ера За несреќа на доморните
,     .        Балканци Татарите извршиле наезда врз Балканот Бидејќитатарскистворенија со перче на главата

                 кое им гопокажувало правецотна движење на монголските коњии на негомонголскиот јавач со сета
 ,     ,    = = = =  : = -бричена глава а само перче на неа гинарекле само народ булгар вулгар волгар волгар волг волк

Volk=folk=полк  - .   .    II     дополка тн словенска народнаигра Па дуриВасилиј Македонскија создал темата
    ,       .    Булгарија со главен градСкопје а во Подунавјето темиПаристриони Пардунавон Со тоа повеќе

       ( ).        ?  немало било каквиБулгарисо своја тема област Па што сакале и биле бугарските кралеви Само
-      ,      Rex. Македонци Во ватиканскиотпреписна Манасиевиот летопис ханотКрум бил нарече н

Macedoniae,   - Sanctus Iones Macedo.        а Иван Александар СледиПловдив бил главен градна нашата
,   =  ...     . Македонија а не бугарската татарската Македонија ИсторискиБугарија била самоМакедонија

  ,     ,   .   21 ,     Ова било повод се што било одМакедонија се биломакедонскоДенес е век а не векот на
.    ,    100%       Татарстан БидејќиМакедонијае Македонија нејзината историја е нејзина а и без ништосо

.  ,             Бугарија Ова говори Македонцитенемаат ништосо бугарската историјаодТатарите се до со Ботев
 .:и др

 INFOMAX,  19.06.2017,   ( ),        :Во од одТАТАРСТАН БУЛГАРИЈА домовина на Татарите да се дознае ова  
„       :        БОРИСОВ МУ СЕ НАЛУТИ НА АНАТОЛИЈ КАРПОВ Македонија во срцетона проблемот помеѓу

  !Бугарија и Русија
      ,        Бугарскиотпремиери другарна Зоран Заев воеднои негаторна Македонскиотидентитет Бојко
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              ,  Борисов ја откажал средбата со легендата на шахоти пратеникво Руската Дума АнатлијКарпов со
              образложение дека нема намера да остварува средбисо луѓе коивелат дека словенската писменост

     и кирилицата доаѓаодМакедонската земја
          ,      Карпов денес требало да се сретне со Борисов во бугарската влада ноБорисов ја откажал средбата

               откакоКарпов на утринскотогостување на една одлокалните телевизи истакнал дека во Русија е
      ,    ,   општопознатодека кирилицадоаѓаодВизантија поточноодМакедонската земја потврдувајќи ја

     .изјавата на Рускиот претседател ВладимирПутин
   ,  24        Рускиот претседател ВладимирПутин на мај на средбата со македонскиотпретседател Ѓорѓе
             Иванов изјави дека словенската култура и писменоста на сите словенскинародивклучителнои
,   .Рускиот доаѓаодМакедонија

    ,          На ова жестокореагираше Бугарија која се трудида наметне фалсификувана историја за потеклото
     .“на Светите браќа Кирил иМетодиј

  19          ,  БИДЕЈЌИ ВО ВЕК НА ДЕНЕШНИТЕ БУГАРСКИ ПРОСТОРИ НЕМАЛО БУГАРИ ТУКУ САМО СРБИ
            ВЕЧНА СИ БИЛА МАКЕДОНИЈА СО СВОЈОТ ВЕЧЕН МАКЕДОНСКИ НАРОД СО СВОЈ ВЕЧЕН ЈАЗИК

     1818     : „  АнглискиотпатеписецВилијамМакмајкл во годинанаправил посета и запишал Месните
     (     ,       христијанскижители на оваа земја позната пораноподиметоМизија која сега е резделена на два

:   )          . дела Србија и Булгарија главно себеси се нарекуваат какоСрби и говорат словенски јазик
  ,     Булгарите биле Татари коидошле во Бугарија в  5     .    о столетие одбреговите на Волга Тие подоцнаод

     ,    ,    страна на своите нови сонароднициСрби гопримиле словенскиот јазик зачувајќи само неколку
    “.      (  ),  зборовиодсвојот претходенјазик Макмајкл гопосетил округотХасхово денешенЛубимец каде

      : „       ... присуствувал на една селска свадба и наведува Тој денпатувањето гозавршивме во Хевице
                Вечерта излеговме одпоштенската станицаи се упативме на крајотод селото за да гинабљудуваме

 ,        “.  ,   народните веселби коипретходеа на свадбата на еден српскиселанец Исто така постојат и
 :     ,     „  постарисведоштва францускиотдипломатОжие Гизлен Бузбек пратеникво Цариградод кралот на

“  (  ),      .   Римјаните Фердинант францускиамбасадор тврдел дека во Булгаријаживеат Срби Така Бузбек
     (     1554  1562 )     два мандатиостанал кајОтоманите вкупноосум годиниод до година и на двапати ја

 .  ,    „ “,   ,    посетил Булгарија Освен тоа е познатодека Булгаринот роденво Видим монахот Јован Раиќ
(1720- 1801)           .    се изјаснил за Србини тврдел дека во Булгаријаживеат Срби Тој оставил значајнидела

  ,      .      ,    за српската историја којденес се слави во Србија Втор бил Никола ПашиќодТетевен којисто така
    .     19     оставил дела за српската историја На српскипишувал во столетие булгарскиотпреродбеники

  ,    .  , ,  поетЉубен Каравелов оти немало булгарскијазик Во четириесеттите пеесеттите шеесеттите
  19        ,      годиниво столетие почнале да пишат на еден србизиран јазик којденешните Булгаритешкого

.           .  разбираат Затоа текстовите на ваквите авторисе преведенина современ булгарскијазик Такви
      1842 ,      1858   биле КонстантинФотинов одСмирна во година ДимитарМутев одКолофер во годинаи
.         (    ) други Кај булгарскитепредодбеничкитексови се среќаваат многусрпски но и новогрчкислужбени

.             зборови Дуричешкиотславист Јозеф Добровскитврдел дека непостоибулгарскијазики дека јазикот
     .       1826 ,     на Булгарите бил наречје на српскиот За ова пишел иШафарикво година што гонаведува и

  .          .  булгарскиотисторичарШишманов Хамер пишидека Самоков така се викал на српскијазик Со
       1836          наводотна Хамер се потврдува дека во годинаво Булгарија се изјаснувале за Срби и нивниот

  ... ,  ,   .јазикбил српски Значи само Срби а без Булгари

  19     (  )-  1870 .  БУГАРИТЕ ВО ВЕК ПРВО БЕА ГРЦИ ЦАРИГРАДСКА ПАТРИЈАРШИЈА ОД ГОД И БУГАРИ
      ,    - ,   .НајпрвоБугарите биле само султанов црковеннарод какошто бил грчкиот цариградски а не атински

. .  : „  1870       -   Х Р Вилкинсоннаведува Во се појави еден настан од големо значење Турците ја воспоставија
        .  автономијата на Бугарската црква со назначувањето на Бугарската егзархија Бугарскиотнационален

             ...     препородбеше поспори се јави многуподоцнаодонојна Србите и Грците и покрајсе поголемата
опозициј      .      а бугарскотонационалнодвижење полека напредуваше Првотодело издаденона мајчин

    1824 ,          1835. јазиксе појави во година а првотобугарскоучилиште беше воспоставено во Габрово во
 1840    ,        ,  Во беа основанимногуучилишта а литературенпроцутво Бугарија беше во развој додека

            ,   побогатите Бугарипочнаа да гипраќаат своите синовида се школуваат во Русија Боемија и
       .        Франција повеќе отколкушто тоа гоправеа порано Бугарите коидурии во своите понапреднигодини

            .    пишуваа на грчкипочнаа да истрајуваат во учењето и пишувањето на својот јазик Пречкиво овие
              напорина самоизразување се наоѓаше во хиерархијата на грчката црквашто конечногидоведе

            (   Бугарите доодлука својата црква да ја ослободат одконтролата на Фанар област во
      )“.Константинополкадешто грчките бискупибеа сместени

             Следижителите на денешните просторина денешна Бугарија какоприпадницисамо на султановата
       ,   1870 .     -Цариградскапатријаршијаможеле да бидат само едноГрци а од г и Бугарина султнова црква

     ,    1908      .Бугарија какокнежество била подсултанот а само од годинадржава со свој државен народ
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     30 : „  “ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ПРИФАТИ МОЈА КНИГА ДВОРАСНИТЕ АЛБАНЦИ
 01.06.2017         98  „  “.   На на германскијазик ја објавив мојата поред книга Дворасните Албанци Следи таа

 (22.06.217)     ,   1.     30-   ,   денеска ја стави на својот каталог поброј Таа пореде та моја книга поставена на
 ,      . :     ,  . нејзиниоткатолог што не важи и за Р Македонија какооспорувач на словенскинароди сум душман

         ,     .    Така таа ќе биде единствена книгаво која се чита Албанците не се етничкитн народтуку само турски
= ,   ,   .       .муслимански мешавина на Черкези ТатарииШкиптари Турците за нив говорат само за Арнаути

      19  ( ).  20      БУГАРИТЕ ИМАЛЕ БУГАРСКИ ЈАЗИК САМО ВО ВЕК ВАРНА ВО ВЕК СИ ГО СМЕНАЛЕ ВО
 ( ).          21 ЗАПАДЕН МАКЕДОНСКИ СО ВТОРИОТ БУГАРИТЕ НАС ЌЕ НЕ БУГАРИЗИРАЛЕ ДУРИ ВО ВЕК

-  ,  „  “,  1.2.2.1   ( . 53),   :Ханс ЛотарШтепан во Македонскијазол под Бугарски јазик стр гонаведува следното  
„   ( , . 29  . 10)   1948 .      РајнхолдТраутман исто стр и стр уште во год ја дефинираосновната константа на
‘  ’: ‘  ,     -  ...’бугарскиот јазик Бугарскиот јазик односноза нас секакословенско бугарскијазик

    ‘  Во Бугарија какои во цел  Slavia Orthodoxa’,         а јазикотна којсе држеа литургиитебеше црковниот
 .     ‘   ’ ,   старословенски јазик Но образованите Бугаричестопати пишуваа и говореа грчки бидејќигрчкото

    ‘     ’.  ,  свештенство силно се трудеше да гиелинизира словенските верници Порадиова бугарскиот
           .просветител ПаисијХиланарскигиповикува своите сонародницида гокористат сопствениот јазик

‘               Во дискусијата за основата на модерниотбугарскистандарден јазикна почетокотможат да се
   .  ,  ,   распознаат две спротивнипозиции Едната група црковнословенската школа се труди

          ,   црковнословенскиот јазикда гомодернизираи прилагодина барањата на денешницата а другата
,  ,          .   група новобугарската школа да развие нов стандарден јазикврз база на народниотговор На крајот

    ,            се дојдедо компромиснорешение кое содржеше елементиоддвата правции кое се проширипреку
   .’новите училишта и литературата

     1878- 1880 .,    .  По здобивањето со автономија во год бугарскиот јазикбеше кодифициран Основата
   ( ),   XX      беше источнобугарскиотдијалект Варна но во век западнобугарскиотдијалект извршисилно

’.влијание
             ?“Дали ваквиотразвој на јазикотдава право на Македонцитеда се гледа со потсмев

       -   БУГАРИТЕ СО СВОИ ТРИ РАЗВОЈНИ ЕТАПИ НА БУГАРСКИОТ БУГАРИТЕ СЕ МАКЕДОНИЗИРАЛЕ
         ,        Во претходните тринаписинаведив за развитокотна бугарскиот јазик со што ќе се видиБугарите од

    .          , самиот почетокимале србизиран јазик Па какосе развивал школскиотсистем и да се модернизира
 .            .дурикодифицира Па толку тој бил кодицирираншто конечноБугарите самите си се македонизирале

       -  ,  „  “  Токму за тоа нивносамомакедонизирањепишел дуриХанс ЛотарШтепан во Македонскијазол со
 : „западен говор Д              ?“али ваквиот развој на јазикотдава право на Македонцитеда се гледа со потсмев

1. „     19       ,  На српскипишувал во столетие булгарскиотпреродбеники поетЉубен Каравелов оти немало
 .  , ,    19    булгарскијазик Во четириесеттите пеесеттите шеесеттите годиниво столетие почнале да пишат

   ,      .     на еден србизиран јазик којденешните Булгаритешкогоразбираат Затоа текстовите на ваквите
      .        авторисе преведенина современ булгарскијазик Такви биле КонстантинФотинов одСмирна во

1842 ,      1858   “.година ДимитарМутев одКолофер во годинаи други
2. „          1824 ,     Првотодело издаденона мајчин јазиксе појави во година а првотобугарскоучилиште беше

    1835.  1840    ,     воспоставено во Габрово во Во беа основанимногуучилишта а литературенпроцутво
   “.Бугарија беше во развој

3. „  ,  ,        Едната група црковнословенската школа се трудицрковнословенскиот јазикда гомодернизираи
    ,   ,  ,    прилагодина барањата на денешницата а другата група новобугарскаташкола да развие нов

      .       ,  стандарден јазикврз база на народниотговор На крајотсе дојдедо компромиснорешение кое
             .’содржеше елементиоддвата правции кое се проширипрекуновите училишта и литературата

     1878- 1880 .,    .  По здобивањето со автономија во год бугарскиот јазикбеше кодифициран Основата
   ( ),   XX      беше источнобугарскиотдијалект Варна но во век западнобугарскиотдијалект извршисилно

“.влијание
   ,     19 ,   „    Па ваквиот бугарскинарод со бугарскочуство од век и тоа Бугарскиотнационален препород

            “,       беше поспори се јави многуподоцнаодонојна Србите и Грците да им гоодзема правотона своето
         20    .свои да бидатмакедонскитеМакедонцие страмноза во век македонизираните бугарскиБугари

   19        СТАРИТЕ БУГАРИ ОД ВЕК НЕ ГИ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ТУКУ САМО НОВОБУГАРИТЕ
                  Основно човеково право е секојлично самостојнои доброволнода може да се изјасне она што тој се
  .  ,        -   чуствува да биде Се сеќавам когабев на дообразование во научна установа Минхен Германија да

          -       добијамеденформулар во когонаведив којсум ишто сум тоа е нормална постапка за секој граѓанин
    ,        .    којвлезе во новата држава какои за вероисповедта за плаќање црковендапринос Се впишав како

 Ристо Ивановски, Македонец и Македонска православна црква... Се тоа како такво беше прифатено- па јас 
тоа бев и сум, и цел живот ќе бидам. На првите повеќепартиски избори бев како кандидат за пратеник на 
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ВМРО- ДПМНЕ...Од бугарашите бев убедуван, јас сум бил бугарин, и не сум бил свесен кој сум бил. Ваквата 
дрскост и невопспитанос јас да не можам да бидам што сакам дрско ја отфрлив.
Дали Македонците смееле да бидат Бугари во 20 и 21 век ? Тоа го одлучува секој поединец, само со лично 
изјаснување, и тоа без присила и доброволно. Никој и ниедна партија не смее да си дозволи како злостор да 
одлучува во име на друг-и, во име на починатите илјадници генерации, како и новите.
Па дали имало Бугари- како народ ? Да ! И тоа два вида Бугари: Само Стари Бугари (Гагаузи...) како Монголи, 
како што биле Татарите=Бугарите и Новобугари.Следи имало Бугари Монголи ама и Белци.
Во дунавска Бугарија немало Бугари туку само Срби. Потоа тие имале србизиран јазик, кој не го разбирале. 
Следи Гагаузи се изјаснале како Стари Бугари, а овие другите биле Нови Бугари. Бидејќи Македонците не 
сакаат да бидат Стари Бугари (Татари), ниту било какви Ново Бугари, тие биле и се само едно: Македонци.
Па имало само едно единствено бугарско кнежество. Во првите пописи во 19 век Гагаузите самите си се 
попишале за Стари Бугари, а Белците само за Ново Бугари. Меѓутоа, бугарска држава со бугарски народ имало 
само од 1908 година. И замислете, за миг се македонско и балканско станало бугарско.
Бидејќи Гагаузите со висок монголски удел се изјаснале за Стари Бугари, произлегува заклучокот, да Белците 
во цела Бугарија во целиот 19 век си станале само едно: Ново Бугари- само расен народ. И една гнасотија: 
Новобугарите од 19 век ги оспоруваат Македонците дури и во 21 век- невоспитаност.

Petar Petrov А бе Ристо бе, врти врти и пак кај Србите се најде!  
Кои црни Срби бе Ристо бе, по тоа време!?!?!?!?
Од омразата кон Бугарите влегуваш во српска стапица.
Не треба да мразиш, омразата не е одлика на учените луѓе.
Запамети дека ние имаме проблем со бугаризираните ТРАКИЈЦИ!
Им дошле за водачи мелези од турко-монголи со славјаните.
Не ли си е запишано, династијата Дуло, која ги предводи аспаруховите Бугари на Балканот потекнува од родот на Атила, од синот 
ИРИНЕК!
А Иринек може да значи само синот на Атила со некоја Ирина, значи Славјанка. (Ова е само 1/10 од негоиот напис, Р.И.)

Risto Ivanovski Напишав: „Во дунавска Бугарија немало Бугари туку само Срби“, а никако „црни Срби“...Нема совпаѓање меѓу двете 
пишувања.

Petar Petrov Risto Ivanovski Во тоа време не постоеле Срби воопшто, ниту во дунавска, ниту во амазонска бугарија ниту ... изразот е 
малку погрешно употребен од моја страна, просрпски, нели!

Jordan Petrov ABE HORA VIE DVAMATA ISTA ZENA OBICATE NEDEJ TAKA.

Zlatko Petrovic Petar Petrov novi istoričari koji sada pišu istoriju pišu stvarnu istoriju. Ti bi hteo kako ti želiš da se samo tako piše istorija.
Kad si toliko pametan i kažeš nije bilo Srba i dr. Pa ko napravi veštački najveći narod na Balkanu.

Бобан Јеленковић Pozdrav do klasni tatarčinja... (Има слика со текст- страна од книга, Р.И.)

Goce Dimitrijeski Петар Петров знаеш што значи зборот Аспарух и на кој јазик е ?

Krstevski Goce Perdika Prijatele moj ti si CAR. Cel svet so tvoite dela te pocituva samo. PozdrAv

 21          - ВО ВЕК БУГАРСКИТЕ ИСТОРИЧАРИ И ПОЛИТИЧАРИ СЕ ЗА ВО ЛУДЕЧКА КОШУЛА ЛУДНИЦА
       . ,         :Како бил создаден бугарскиот јазикповеќепати се наведува Секако не е на одмет за тоа да се пиши

 23.06.2017   - : “American missionaries working in Bulgaria in the 1850s На добив еден извор податок
created the first standardized Bulgarian script, choosing to base the national language on the dialect of 
Thrace and eastern Macedonia rather than on that spoken in the regions of northern Bulgaria…”.  Следи

      .истиот со сите вас да се сподели
   ,    .       ,   :Таквиот јазик бил бугарски на новиот бугарскинарод За доказ дека тој бил нов народ следи и ова

-   ,   : „      1878- 1880 .“...Ханс ЛотарШтепан пиши што беше наведено По здобивањето со автономија во год
: „            .  Потоа Со свикувањето на конференцијата во Берлин оваа војна уште еднаш беше избегната На

   13.6.  13.7.1878 .      ,  ,Берлинскиот конгрес од до год на прво место беше темата Бугарија бидејќиБизмарк
   ,  ‘      ’...какопретседавач со конференцијата сакаше најпрво да се реши најсложеното прашање
 1    :Член од Берлинскиот договор гласи
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‘        ,        Бугарија да биде издигната на ниво автономно кнежество обврзано да плаќа даноциподвласт на
   ;        ’ “.неговото царско височество Султанот треба да има христијанска влада и државна милиција
      -   = .Бугарија имала христијанска влада на христијанскиот народ спротивност на турскиот исламскиот

           -  , Бидејќи султанот гиукинал сите цркви во кои се проповедало на црковно словенскиот јазик останала
  -       .     само една црква Цариградската патријаршија чии припадницибиле само Грци Па имало само Грци

     .      ,    какоправославни и ТурцикакоМуслимани За да има судирмеѓу Православните султанот ја создал
  ,    ,   .        и Бугарската егзархија чиј центар бил Цариград а никакоСофија Токму и затоа покрај Грци имало и

.  ,             Бугари Ова говори немало никакви етничкинароди Грци и Бугари туку само црковни со црковен јазик 
       ,    Бидејќиво султановата Бугарска егзархија се проповедало старословенски црквата била поблиска

 .     ... ... ...    за народот Па следиМакедонците во солунско кавалско останале припадницина Цариградската
-   ,           патријаршија си останале Грци а оние позападните кои се приклучиле на Бугарската црква биле само

.         ,   .    Бугари Ова говори Грците и Бугарите не биле етничкинароди туку само црковни И Еладците биле
 -    .      ,    .само Грци во Елада немало црква Покрај нив имало дуриМакедонциМуслимани кои си биле Турци
  1908      .       Само во година Бугарија за првпат станала држава Затоа само оттогашможело да постои нова

,           19    држава со свој државнотворен бугарскинарод со свој бугарски јазикод век когомакедонските
        ...,  2/2  20 .    ( ).преродбеницине гознаеле и си пишеле на брсјачки во на в е вклучен западен македонски

   ,   1908      2/2  20      Каде се чуло видело држава од година со бугарски јазикод на век да оспорува се наше
.        ,     македонско Македонците се бореле против бугарските и арнаутските фашисти за време на Втората

         ( )     светска војна си имале свој македонскигласникна македонски брсјачки јазикпостар од бугарскиот
 2/2  20       . ,  ,    .од на век со когоБугарите си се помакедончиле Ние според јазикот сме постари од Бугарите  

      1908 ,         2/2 20 , Бугарите каконарод со држава од година и најмлад народсо бугарски јазик само од век
          21 ,     нас Македонците не оспоруваат во се и сешто дури во век каконајголема дрскост и невоспитаност
  ,      ,   ,    1991 Тие дури тврдат Македонците и Бугарите биле едно исто имале заедничка историја а само од

    -           .годинаможело да има македонизам Македонците биле дело на Србите и Коминтерната ишто не др  
   :  21         ,   .Па има еден одговор во век бугарските историчари и политичари се за в лудници со бели кошули
-   (26.06.2017)       -  .ФБ централата денеска ми укажа за денешниотнаслов да внимавам бил навредлив

        19     БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА СЕ ОТКАЖАЛА ОД БУГАРСКИОТ ЈАЗИК ОД ВЕК И ВНЕЛА ЗАПАДЕН ГОВОР
    ,      СО КОГО БУГАРИТЕ ГИ ПОМАКЕДОНЧИЛА БУГАРИТЕ СЕ МНОГУ ПОМЛАДИОДМАКЕДОНЦИТЕ
           ,   Јас какобитолчанецсум среќеншто Битола во Македонијабеше прв град административенцентар

 ,   ...             на Румелија со мноштво конзулати Што во мојотроденградживеел и само наш деецКрсте Петков
                ,Мисирковкојму се посветил на битолскиотговори на Битола какоглавен говори македонскицентар

     чиј пријател бил рускиотконзул у   ,       -  .биен одАрнаут во полза на македономрсциЕвропа и САД и денес
  ,  ,         Крсте ПетковМисирков чедомакедонско се продлабочил во битолскиотговорговорнопобогатодна
   19       -     ...Варна којво век постанал службен јазикна бугарскотокнежество не горабирал ГригорПрличев

            МакедонскиотвеликанКрсте ПетковМисирковмногуубаво знаел дека битолскиотговорбил брсјачки
        -       на когопишел великанотна Великаните наш ГригорПрличев тој гиупатувал своите следбеницитие

                 .никакода не пишуваат на туѓстранскибугарскијазиккојне горазбирале туку на мојотбрсјачкиговор
   ...  ,  ...   ...    Па тоа што Браќата Миладинови ГригорПрличев Крсте ПетковМисирков пишеле на мој брсјачки

,       ( )     .  ?    говор на мојотмајчини татков говор јазик било гордостда се пишува Зошто Затоашто на мојот
- , ...  ( )  ,      родителско родителски прародителски говор јазик пишеле Птолемеите што било и по смртта само

   ,      -  . на нашиотАлександарМакедонскиштоопстоилои со последната Клеопатра русокосата убававица
 ,   ,        Македонијараѓала уште раѓа личности македонскиавторикоигитолкуваат зборовите одпостледено

,          .  ( -1815, -1907...)     доба што важи и за наш Хомеров јазиккојбил тн словенски Пасов Чулкас и поред ги
   :   ,   ( )   одгонентнуваат оставштините на Птоломеите тие биле Македонци чиј говор битолски оттогашсе

    -          .доденес непречено се развивал Македонците се многупостариоднепознатите и само новиБугари
       -        .Такви биле Македонцитеи нивните собраќа на Балканот еден те ист народсамо со говорниразлики

 19       .   ,   Во век големите сили госоздале бугарскотокнежество За новата творба непозната во историјата
        .         1908 бил вклучен прв бугарскијазиксо говородВарна Бидејќиво таа Бугарија какодржава само од

         ,      годинасо вековиМакедонците се селеле а биле и преселувани какооние најмасовните преселби со
       ,      протерување на МакедонцитеодЕгејскиотдел на Македонија Македонците ја воделе какосвоја сета

.         (  ),   ,  Бугарија Тие издејствувале да се внесе западниотбугарскиговор споредавторите којбил наш и
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      ( )     .така Македонците со својотмакедонскиговор јазик гипомакедонизирале домородните во Бугарија
     2/2  20     ( ),      Со тоа што Бугарија во на век внела нов говор јазик којбил помладодмакедонскиотслужбен

-  ,   ...   ,  ...    АСНОМ ски јазик којбил Птоломејов на Браќа Миладинови ГригорПрличев употребуван и одсамо
   ,    2/2  20        .наш Крсте ПетковМисирков бугарскиотјазикод на век не може да се спореде со АСНОМскиот

        ЗА БУГАРСКИОТ ПРЕТСЕДАТЕЛ ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНСКИ НАРОД
              ГеоргиДимитровнашмакедонскидеецизвршил големо влијание врз Сталин за ставот коннашата

 .             македонскаМакедонија Тој се сложил да се приклучиПиринскиотдел на Македонија коннашиот
           .    слободендел на Македонија којсе борел против бугарскитеи албанскитефашисти Тој одлучил да

      ,          се пренесат останкитена великанот Гоце Делчев какопоследнажелба на Гоце Делчев тој да биде
     погребанво главниот градна слободна Македонија, а никако во Бугарија ако тој би имал било што со 

Бугарија. Па ако Ѓорѓи Димитров бил добар Бугарин, и работел за Бугарија, неговиот мавзелеум како на 
потврден Бугарин ќе останеше како што се случи со сите оние во Русија. Бидејќи тој како комунист бил водач 
на БКП и претседател на Бугарија, тој не го заборавил својот македонски народ на кого се тој би му дал ако 
опстоел жив. Па било како било, она што тој го направил за неговите македонски Македонци нема да биде 
заборавено од Македонците кои си ја сакаат своја македонска Македонија.

Следи Македонија и Македонците не почнале со својата историја само како Коминтеровска творба, а водач им 
бил само Бугаринот Ѓорѓи Димитров- така велат денешните Бугари. Јас повеќе пати сум го наведил она што 
сум го слушнал од на Радио Скопје, денес Македонско радио, интевјуто со Вељко Влаховиќ- кој бил 
Црногорец, а никако Македонец. Тој кажува за она како тој на Ѓорѓи Димитров му ја предал книгата на Кочо 
Рацин „Бели Мугри“, па следеле солзи радосници да се пролеат на Ѓорѓи Димитров, најголемиот политички 
великан на великаните- деец, кој до денес нема видено белина. 
Бидејќи тој се заложувал за Македонија, тој не бил пожелен од Бугарите во Р.Бугарија и бугарашите во 
Р.Македонија. Токму затоа до денес за него нема место во Музејот...кој е преполн со бугараши ...
Ако некој го нападне Јане Сандански, кој се борел против бугарската струја и Бугарите, тој може да биде само 
бугараш. За доказ дека бугарашите се очигледни во нашата македонска во Р.Македонија, тие го напаѓаат и го 
исмејуваат Кочо Рацин, без тие да се потсетат тој како Григор Прличев си пишел на свој татков и мајчин говор,
постар говор од бугарскиот јазик кој бил внесен само во 2/2 на 20 век.

Vasil Borisov Popov Богарите го мразят сега много Голем МАКЕДОНЕЦ. маiка и татко от Банско и Разлог!

          -   МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА СЕ УШТЕ СЕ ПОД ОКУПАЦИЈА НА БУГАРИЈА СО
            ВОСТАНИЕТО ЗА ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА БЕЗ УСПЕШНО СЕ БОРЕЛЕ ЗА СЛОБОДА

     .       Со Букрештанскиот договорМакедонија била поделена Пиринскиот дел на Македонија и припаднал
 .  1913       .     на Бугарија Од годинаМакедонците останале во мрачното бугарскоропство За од тоа ропство
  ,       .      да се ослободат Македонците во Бугарија се дигнале на востание Исто се случило и со Македонците
  ,   од Вардарскиот дел каде Македонците би    -   .    ле поддвојноропство бугарско и арнаутско Па следи до

      ,         . денес да има бугарскои арнаутско братство заедничко со Татарите како Бугари и Арнаути како Геги
                За доказ какоод тој дел на Македонија страдале Македонците подбугарското ропство говорат и ТВ

  ( )   .      ,   ...емисиите на Х рватската РТ и други БидејќиХрватите биле отсекогаш со Бугарите нема лажење
           : „  Еве пренесувам што беше објавено за првото востание на Македонците во Бугарија ИВАН

 -    , 5  1901,  , ,    КОЗАРЕВ БАЛКАН На денешен ден април во Добриниште Банско Пиринска Македонија е
   .    ?    , роденИван Козарев Балкан Кој е Иван Козарев Во комунистичката југословенска историја

               македонските деца учеа дека први партизани и борципротив фашизмот на Балканот биле Србите и
.     .         - Црногорците Тоа воопшто не е точно Прв партизан на Балканскиот полуостров е ИВАН КОЗАРЕВ

,    .  27  1941 ,      БАЛКАН Македонец одПиринска Македонија На јуни година само пет дена по германскиот
   ,             напад на СССР Иван Козарев убива двајца бугарскифашисти во близина на неговото родносело

.      10  ,  7  1941   Добриниште Српското востание против фашизмот почнува дена подоцна на јули во Бела
,    -    “.Црква когаЖикица Јовановиќ Шпанац убива двајца жандарми

        ЗЛОСТОРИТЕ НА БУГАРИЈА ВРЗ МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ И МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ
   ,           :Во врска со насловот еве само некоизлосториврз македонскитеМакедонцикоисум гисобрал

„104     “;  „19  2017 , , ГОДИНИ ОДМАКЕДОНСКОТО ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ јуни година Кавадарци
 -    104     .“; „Jun 20, 2017: Македонија Денес се навршуваат годиниодмакедонскотоТиквешковостание

  103       ; „   ! Почивајте спокојно поречанина коиживотот ви гоодзеде БУГАРСКАТА ГНАСНА РАКА
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   103   M    1916-   18.05.2014“.Масовна гробницана лица во акедонскибродод та година
„             ,   Масакроткај прилепскотосело Дабницае еден однајгрозоморните во историјата на Прилеп а се

  19  1942 ,  18      .случил на сепрември година кога прилепчанибиле стреланиодбугарскиотокупатор
     :  14  1942 ,      Еве какосе одвивал тој настан На септември година бугарските војскигоблокирале селото

      ,       Дабницаи гисобрале селаните сред село барајќиинформациии поврзаност со партизанските
.       ,   64      одреди Откаконикојод селаните не дал информации Бугарите врзале мажи одселото и ги
   .однеле во прилепските касарни

       ,    , ,     Таму врз нив се вршел невиденгрозоморентерор биле тепанисо боксови газење тепање со стап и
 ,   ,       ,     коловскижила бајонетиподгрло горење подноктите на рацете и нозете гаснење на цигарипо

  .       ,  .  18 телото и друго Од претепувањето во затворотпочинал еден селанец СотирДамески На
       19- , 12     септемвриод затвореницитеБугарите по списокизвлекле мина од затворените селани од

  7 , ,       ,    ,    Дабницаи прилепчани кои следниотден гиврзале со ортомии без да бидат судени гиповеле на
.стрелање

   ,      ,   .   На пат конДабница понаредба на поручникотИван Куцаров затворениците се стрелани Иако биле
     ,   ,  ,   дополнителнопроверуванидалинекојостанал жив еден од затворениците Петко Велкоски ранет и

,  ,         .  ,    искрвавен се притајува гоподзапираздивот и е фрлен меѓумртвите другари На крај успева да се
“.спаси

„ ,   ---     :   (15 .),   Ваташа стреланиодБугарите Дванаесетте младиодселото се Перо Видев г Ванчо Гурев
(19 .),   (17 .),   (17 .),   (17 .),   (17 .),  г ДанкоДавков г Илија Димов г Ристо Гондев г Блаже Ицев г Пане

 (17 .),   (17 .),   (25 .),  j  (27 .),  Мешков г Герасим Матаков г Ферчо Попѓорѓиев г Васо Хаџиорданов г Диме
 (20 .)    (17 .)“.Чекоров г и Пане Џунов г

  ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН
July 23, 2015 • 

    73  (23.07.1942),       На денешенденпред години во Софија бугарскитефашисти гострелаа
      .македонскиотреволуционери поет Никола Јонков Вапцаров

         ,     – Десетина минутипредда биде изведен од затвороти стрелан Вапцаров пишува две песни
„ “  „ “.Проштално и Претсмртно

    ,      – .Првата посветена на неговата жена а втората на неговиотнарод Македонците
ПРЕТСМРТНО

  , Безмилосна е борбата жестока
   .Борбата кажуваат е епична

 ,      Јас паднав ќе ме сменидруги точка
     ?Што тука значи некаква си личност

,    .Рафал и порафалот црви
     .Тоа е толку логичнои грубо

         Но в бурата ќе сме пак со тебе мој народе
   .затоа што те сакавме

      !ВЕЧНА МУ СЛАВА НА ГОЛЕМИОТ МАКЕДОНСКИ СИН
    ,        ,  За ваквите бугарскизлосторничкидејствија нејзиничленови без дозвола и диво на Кајмакчалан од

      .    -     Грција навлегле и до границаво Р Македонијапоставиле споменплоча таа била посветена за
      ,         бугарските злосториво овој дел на Македонија извршениза време на Балканските и Првата светска

.војна
          ,        Па за таквите бугарскидествија никаконе смее да се изуми и дека Бугарија која гоимаше окупирано

   ,        ,    Вардарскиотдел на Македонија однеа за време на Втората светска војна насобраните сите Евреи
        ,  ,     , во бугарскивагонии гиим испорачала на Германците нивнисојузници тие таму да бидат уништени

      -           . и тоа само какоЕвреи одБугарија овој дел на Македонија секогаштаа госметала за нејзиндел Ова
       .         беше поводБугарија да не дозволува и Р Македонијада постави свој споменплоча за македонските
  . -        ,       .Евреи одР Македонија Бугарија за се и во се само лаже што продолжува без прекинсе доденес

   .    WWW.BRIGIEN.COM.    ЗА КОРУМПИРАНОТО ПРАВОСУДСТВО ИТН ВИДИ И НА ТОА МИ ГО УНИШТИ
,             - .  ЖИВОТОТ И ТОА САМО ПОРАДИ ТОА ШТО БЕВ КАНДИДАТ ЗА ПРАТЕНИК НА ВМРО ДПМНЕ ОД

20.05.1991        -    ОСТАНАВ БЕЗ РАБОТЕН ОДНОС СЕ ДОМОЕТО ПЕНЗИОНИРАЊЕ СДСМ МЕ УНИШТИ

        -   БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ НИКОГАШ НЕМАЛЕ НИКАКВА ВРСКА СО БУГАРСКАТА ЦРКВА ТРНОВО
    - ,  ...    ТУКУ САМО СО МАКЕДОНСКАТА ЦРКВА ОХРИД ЦАР САМУИЛ И ИЛИНДЕН БИЛЕ МАКЕДОНСКИ 

   ,   ( )   .   На Балканот навлегле Татарите коиРимјаните Ромејците гинарекле Бугари Нивниотнароден јазик
 -       .  =  бил татарскиот чувашкиоткојнема ништозаедничкосо домородците Следи татарската бугарската

  =       = .  .историја била татарска бугарскабез заедничкосо домородцитесо пелазгиски тн словенски јазик  
       = =  ,    Цар Самуил немал врска со билошто бугарската татарската чувашката историја што се потврдува

              .  и со тоа што неговотоцарство било посебноодбилошто бугарскосо Трновската црква Бидејќисекој
/       ,       .     крал царможел да има само една црква Цар Самуил ја имал само Охридската црква За ова да се
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      - .         .потврдиЦар Душанимал само една црква Печката Па Цар Самуил бил поврзан само со нашОхрид
   ,        = .Вака претставената состојба потврдува Цар Самуил немал ништосо билошто бугарско татарско

   .    .      Балканот потпаѓаподисламот Следи петвековнотурскоропство Против ваквото ропство се бореле
:    ,         домородците Србите со Печката црква Бугарите со Трновската црква иМакедонците со Охридската

.           .   црква Султанот гиукинал сите овие црквии опстоила само Цариградската црква Оттогашимало
 .      ,      само Грци За меѓусебнода се истребуваат православните султанот создал Бугарска црква чиј центар

 .           . бил Цариград Македонцитекоиподпаднале подЦариградската црква си останале само едноГрци
          .  ,  Сите оние коипотпаднале подсултановата Бугарска црква си биле Бугари Македонците велеле не

   ,      .     :   .сакавме да бидеме Грци сега ли ќе бидеме и Бугари Па имало само црковнинароди Грци и Бугари
      .    .   Македонцитекакотакви се бореле противисламот Имало повеќе македонскивостанија Такво било

  ,        -  100%   .и она Илинденското кое немало ништозедничкосо билошто бугарско тоа било во Македонија
      (1904): „     ,   Еве што реколнашиот Јане Сандански Не бугарскаМакедонија сакаме ние тукуМакедонија

 ,    “. ,  :  .на Македонците Македонијаослободена од тиранијата Значи само едно македонскиМакедонци
       - -      Прв партизанна Балканскиотполуостров бил Иван Козарев Балкан тој бил МакедонецодПиринска

.  27  1941 ,        ,    Македонија На јуни година само пет дена по германскиотнападна СССР Иван Козарев
          .   убива двајца бугарскифашисти во близина на неговотородносело Добриниште Во Вардарскиотдел

 ,   ,        :  на Македонија којбил српски одСрбите Бугарите гопреокупирале заедносо Арнаутите Бугарите
  ,      .      биле со Германците а Арнаутите какосекогашсо Италјаните Тогашво Скопје аедромотбил нападнат

 ,       ...  .     .одМакедонците коиза својата слобода се бореле комунисти ипопови Па и поповите страдале итн
             .Па братскотоистребување на Македонцитеод страна на Бугарите и Арнаутите продолжува доденес

 ,   1991      . ,     Бугарија говори само од годинасвоја историја си имала Р Македонија а дотогаштаа била
.          ,    1991 . заедничка Ова говоринемалоМакедонцикакопосебен народсо своја историја туку само од г

     .    -   .дуриза бандитотБожидарДимитров Р Македонија била Југозападна Булгарија лудакна лудаците
               Токму се ова било поводсо децениида се расправа меѓумакедонскитеМакедонции бугарските
.  .     24 ,  2013       Бугари Следи Б Ристовски во интервју за Вести во годинапопрашањето за договоротза

   : -    ,         , добрососедство со Бугарија рече Ништоне е спорно самошто и тие бараат да не сме Македонци
    ,            да сме во минатотоБугари да прифатиме дека имаме бугарскикорении дека сме се родиле денеска

  “.каконова творба

 :     1991 .-    1922 .БУГАРИЈА ТВРДИ МАКЕДОНЦИ ИМА САМО ОД ГОД СТАМБОЛИЕВ МНОГУ ПРЕД ГОД  
   ,     1991 .,        До денес Бугарија тврди Македонцитебиле бугаридо г а само потоа можеле да бидат она што

- .          1991 .,  :сакале Македонци За доказдекаМакедонцитебиле самоМакедонции пред г следиизјавата
„    ?  ,       ,    , Кой мисли за Македония Вярно е че ние българите не говоримза Македония но има и други които

     -    .     ,     говорят и мислят за нея това са самите македонци Искайте вие не от нас а от македонцитеда
 престанат д      .  ,     а говорят и мислят за Македония Не забравяйте че македонците са истинските
 ,            .славянскиирландци в коитонационалнотосъзнание е силноразвито и коитосе раждат борци
          9  1922 .Изявление на министър Стамболийскипреджурналистина Белградската гара на ноември г  

( . "  ", 18.11.1922 .)“В Земледелско знаме г
 ,            : .Се потврдува Бугарија сакале или не Македонците си биле и ќе бидат само едно Македонци

      ,    МАКЕДОНЦИТЕ ПРИПАДНИЦИ НА БУГАРСКАТА ЦРКВА БИЛЕ БУГАРИ ДРУГИТЕ ПРИПАДНИЦИ
      ...   -  НА ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА ГРЦИ ЗАЕДНО СО ТЕСАЛЦИТЕ ЕЛАДЦИТЕ И КРИТЈАНИ

        .   . .  ТИЕ БИЛЕ САМО ЦРКОВНИ НАРОДИ СО ЦРКОВНИ ЈАЗИЦИ ТН СТАРОСЛОВЕНСКИ И ТН ГРЧКИ
            СЛЕДИ ЉУБЧО ГЕОРГИЕВСКИ И ДРУГИТЕ БУГАРАШИ ДА НЕ СЕ СЛУЖАТ И ШИРАТ НЕВИСТИНА

    ,       Со укинувањето на Охридската архиепископија нејзините сите црквипотпаднале подЦариградската
.      .      ,  патријаршија Следи сите тие биле само Грци Бидејќибила укината и Трновската црква нејзините

   .    ,      припадницибиле само Грци Султанот создал Бугарска егзархија а нејзинитеприпадницибиле само
.       ,     .    Бугари Да не се повторувам одпретходнитенаписи за доказ гинаведувам црквите Сите црквикои

       .       биле на Охридската црква гипрезела Цариградската црква Ова се потврдува со црквите во Егејскиот
  ...             .дел на Македонија тие доденес не се подАтинската црква туку само подЦариградската црква Сите

         ,       црквиво Вардарскиотдел на Македонија гиоткупиСрпската црква а за црквите во Пиринскиотдел
     .    ,       на Македонијане ми е познато Со наведенотосе потврдува имало само црковнинародиГрци и

.Бугари
    ,   :  .     Еве еденпримерсо Битала центаротна Румелија црквата Св Димитријабеше подЦариградската

   .     .      патријаршија со свои Грци Битолчани ја изградиле црквата Св Богоројцаи таа ја презела Бугарската
-   ,       .        егзархија таа била нова и каконова можела да биде бугарска Следиимало само Грци и Бугарисо

   .  ( )        два црковнијазицитн старогрчки коине којбил АлександријскиПтоломејов јазики рефирмираниот
.     .        тн старословенскина МакедонецотКонстантинФилозоф Бугарскиот јазикбил говородВарна кој
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   ,   20     .  = ,   Македонцитене гопознавале а во век следи втор бугарскијазик Бидејќинарод јазик имало два
    .           бугарскинародисо два јазика ГригорПрличев и сите другисоздавале македонска граматика за свој

 .  ,             .македонскијазик Ова говори имало два бугарскинародисо поеден јазики македонскисо еден јазик
 EXPRES.MK,  2  2017   : „  :    , Во на јули годинабеше насловот Љубчо Георгиевски Бугарија е во право Заев

 ,     “,   :е прагматичен Гоце Делчев бил егзархискиучител со следен текст
„              Екс премиеротЉубчо Георгиевски преку социјалните мрежи долеа масло на огнот поврзан со

         2     договорот за добросеоседство што треба да биде потпишан на август какошто најавија премиерите
    .Борисов и Заев во Софија

   -           Актуелниот претседател на ВМРО Народна преку својот фејсбук вели дека Заев е прагматичен а
    –          дека политиката на ВМРО ДПМНЕ водена по урнекот на екс комунистичкиот лидер Лазар

     .Колишевски гипредизвикал проблемите со Бугарија
„             -   Не може да не констатирам дека ако не беше колишевистичката политика на ВМРО ДПМНЕ немаше

   -              .  ни да има полу вето од Бугарска страна и воопшто немаше нида има потреба од таков договор Така
          “,  Заев само прагматично гиоткочува процесите што претходната влада гизакочи пишува

.Георгиевски
            Ѓеоргиевски смета дека најавата за заедничко прославување на некоиисторискинастани со Бугарија

  .не е спорно
„     -  .     Ќе се задражам на Илинденско Преобрженското востание Организацијата која гоподготвила

 è  1902   - -   .  востанието с до се викала Бугарско Македонско Одринска револуционерен комитет Според
                 истиот устав кој гонапишале Гоце Делчев и Ѓорче Петров член на истата можел да биде само

   ,    è  1902    . припадникна Бугарската егзархија сите другимилети с до биле по дефиниција исклучени
        .  ,   Главен јазикна писмената комуникација е бугарскиот литратурен јазик Сите документи писма и било

          .   каков писмен документ што постои од организацијата е напишан на истиот Сите високи
     , , , ,  …   раководители биле учители на Бугарската егзархија Делчев Груев Петров Тошев или бугарски

         “,  .офицери какошто е командантот на Илинденското востание Борис Сарафов појаснува Георгиевски
             Дека Бугарија има право на заеднчка прослава на Илинденското востание Георгиевски гообјаснува

          ,     со тоа што најголемата финансиска и вооружена помошдоаѓала од Бугарија а сите бази за
     .повлекување и криење биле во Бугарија

                 За негоне може да се збори дека само Македонија има право на илинденското востание и поради
               .фактот што во договорот за востанието биле опфатени и териториикоишто не се во Македонија

„         .      Во самото име на организациата имаме и техничкипроблем Одринско е територија одреката места
  ,     ,   .         доЦрноМоре во неа живеат и Турци Помаци и Грци Но спојот е само со бугарското население од

.          .    Одринско Значи и од техничкиаспект организацијата е партнерска со Бугарите Гоце Делчев како
              . што бил инспектор во Македонија на воените чети така бил за бугарските чети во Одринско

     1902        Конгресот на одринската област од кога тие пројавиле сепаратистички амбициилично го
      .        претседавал Делчев и гисмирил нивните амбиции Конечно кога била донесена одлука за кревање

 ,             на востание Бугарите одОдринската област во целост ја ипочитуваа наредбата за кревање на
             востанието во термин кога им беше наредено десетина дена поИлинден на празникот

.   “,         Преображение Под истата команда вели Љубчо Георгиевски во изјавата објавена на својот фејсбук
    .профил која ја пренесува агенцијатаМакфакс

           1999     Пред нешто повеќе од еден месец екс премиерот Георгиевски кој во година во интервју за
         25  30 %      странскимедиуми изјави дека Албанците во Македонија се меѓу и и дека е објективно да

         “.дојде до спојување на сите албански територии во една држава

           -  ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ САКАЛ ДА СЕ УПОТРЕБУВА БУГАРСКИ ЈАЗИК ТУКУ САМО НАШ БРСЈАЧКИ

 ,  „    “ (1998) : „    Ристо Ивановски во Средоземјетопрадомовинана Европјаните пиши За ГригорПрличев сведочо
 ,      .  , ‘        Иван Крајничанец којбил негов ученикодСолун Спореднего ГригорПрличев не можел да госовлада

          .      бугарскиот јазики повеќе си зборуваше и пишуваше на брзјачкотонаречје Тој не тераше нашите преводи
          ’.       одгрчкиифранцускијазикда гиизговараме на брзјачконаречје Втор примере изјавата на Љубен

,    ‘             Каравелов којговорел дека господинотРајкоЖинзифов е лош поет зарадитоа што е неталентирани
        !’.         ,   зарадитоа што не гознае бугарскиот јазик Се гледа дека овој нов јазикне бил познат тие продолжиле

    “.       ,      да говорат на нивните наречја Па булгарскиот јазикбил говородВарна којМакедонците тешкогоучеле и
.    ?      !       ?  разбирале Што ова говори Тој јазикне бил македонски Кој е денес македонскислужбен говор Само
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            .  :   онојна којГригорПрличев гитерал своите собраќа тие да општат меѓусебно Следи заклучокот јазикотна
       - .      . . ГригорПрличев не бил булгарскитуку само македонски брзјачки Овој е службен јазикво Р Македонија

: „        ,       !“ (  ).  Следи Еден човекшто не си ја сака татковината не може да биде чесен човек ГригорПрличев Овде
    :    .           мора да се постави прашањето које негова татковина Дали Бугарија со бугарскијазиккојтој не сакал да

 ,  .     ( ),    ,         ? гозборува или Р Македонија со брсјачкиотговор јазик за когосе залагал а не за онојшто не гознаел
       ,      1870    На ова прашање не смеат да одговорат Бугарите какосултанов цркове народод годинаи државен

   1908          .    .бугарскинародод годинасо службен бугарскијазиккоиМакедонцитене гознале Затоа се е јасно

,  ,  1885    : „    .  Ама исто така во годинаГригорПрличев напиша МајкаМакедонијамногуослабнала Откако
   ,       ,    городиголемиотАлександар откакогиродисветите Кирила иМетодија оттогашмајкаМакедонија

     ,  “-  ,  . лежи во своето легло ужасно изнемоштена совршенопримрела само македонско без бугарското
 ,        1991 ,    ...   19 .Се потврдува со АлександарМакедонскине се почнало од година туку тоа било и во век

      ,     БИДЕЈЌИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОВОРЕЛ СО БУГАРСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ
       .      Македонија со своето огромно пространство имала мноштво говори Токму и затоа тие такви говори

  . ,     ,    меѓусебно се разликувале Секако тие како блиски биле разбирливи како спротивност на далечните
 .       ,     .  бугарскиговори Очигледен случај бил со говоротод Варна којбил службен бугарски јазик Ова било

       .         поводГригорПрличев јазикотда не горабира Следи тој да пишисамо на својот родителскибрсјачки
 ( )                - .говор јазик и да гисоветува другитеи тие да не пишуваат на бугарскитуку само на свој брсјачкиот

   ,         Од изложеното се заклучува македонските Македонциси биле само македонскиМакедонцисо свои
          .      посебниговоридалечниодбугарскиоткнижевен јазиккојне горазбирале Овде да се наведе само за

    .      .   потсетување како говорел Гоце Делчев Тој говорел на бугарскиот книжевен јазик Токму тој службен
         .    јазикна бугарскотокнежество подсултанот бил неразбирлив за Македонците Во прилогсе наведува

       ( ),     :и споменот на македонскиот револуционер Иван Атанасов Грчето кој сведочи за бугарскиот јазик
“           ,     . Првиот впечаток од Делчев беше дека тој е чист и непорочен а при тоа решителен човек Тој

       .  зборуваше доста книжевно та не сите го разбираа Луѓето сѐ :   , прашуваа аџаба убаво зборува ама
,   што не можевме сѐ  ."да разбереме

            БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ НЕ САКАЛЕ ДА БИДАТ БУГАРИ СО БУГАРСКИ ЈАЗИК СИ ПИШЕЛЕ СВОИ
     ,    МАКЕДОНСКИ ГРАМАТИКИ ЗА СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СПРОТИВЕН НА ОНОЈ БУГАРСКИОТ

 , „    “ (1998, 1999  2007),   Ристо Ивановски Средоземјетопрадомовинана Европјаните и гонаведува
: „...  ,            следново Во Македонија посебново света Гора се продолжида се пишува граматикана

 .      .     македонскиговор Така архимандритотАнатолиј ја напишал граматиката Па следи граматиката на
      неговиот воспитаники ученикна ДимитарМиладинов,  .     Партение Зографски Такво нешто се случило

     (1830- 1893),    ,    и со венецоносецотГлигорПрличев којсоздал кратка граматика подоцнапронајдена и
  1994 .      .    објавена во година Партение Зографскиво Цариградпечати книги Следен бил Кузман
 (1834-1908),   .   .Шапкарев собирач на фолкор Издал осум книги  

          ,    Аконаведените преродбеницииздавале граматикии дела на своите мајчиниговори тие не можеле
  -            да бидат Бугари тогашбугарскотокнежество си имало бугарскијазиксо граматика коиМакедонците
  .не гипознавале

  .     - .   50%ДО КОГА Р МАКЕДОНИЈА ЌЕ ЈА ВОДАТ ПОСЛУШНИЦИ ИДИОТИ АРНАУТИТЕ ПОСТАНАЛЕ
 ( ,   ),   ,  .   14,7%.  Арнаутите Черкези ТатарииШкиптари споредздраствените книшки во Р Македонија се А

    ,   50%-   .споредименување директорина клиниките Арнаутите постанале проклетимакедонскиизроди
 ,  ,  04.07.2017,   : „      Во ВЛЕШВЕСТИ АЕК од е објавен наслов Именуваниновидиректорина четири

 “,   :универзитетскиклиники со следен текст
“             Разрешени се и именуваниновидиректорина клиниките за стоматологијаи за нефролог ,   ија какои

        ,    економскитедиректорина клиниките за токсикологијаи за офтамологија изјави министерот за
        „8-  “.здравство АрбенТаравариподенешната посета на ГОБ ми Септември

-     .        .    Назначени се четириновидиректори Денеска во текотна денотќе добијат решенија Тоа се Ирена
    ,      ,  Бушлетиќна Клиниката за нефрологија НикоБеќаровскина Клиниката за токсикологија Беким

            ,  Поцеста на Клиниката за кардиологијаи Беким Татеши на Клиниката за очниболести изјави
.Таравари

            ,  На новинарскопрашање дали ќе бидат разрешении директоритеи на другиклиники министерот
      ,        Тараварипосочидека заедносо заменикотдиректор државниот секретари екипата на советниција

 ,            анализираат состојбата гигледаат резултатите на клиникитеи гислушаат колегите коиработат
.таму

-   .            Нема да брзаме Да најдеме оптималнидобрирешенијашто ќе дадат добарменаџмент на
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   .  ,      .       клиниките кадешто работат Ќе видиме не мора се да се промени Тоа што е успешноќе си
.    ,     ,  ”.продолжи Пред се бараме професионалци чесни луѓе и добрименаџери изјави Таравари

     ( ,    )   -ПРАТЕНИКОТ МАНОЈЛОВСКИ НЕ Е АРНАУТ ЧЕРКЕЗ ТАТАР И ШКИПТАР ТУКУ МАКЕДОНЕЦ
            ТОЈ НЕ ГОВОРИ НА ЛИТЕРАТУРЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ТУКУ САМО МАКЕДОНСКИ ГОВОР СО Т

 ( ,   )   . :  (   ) Арнаутите Черкезите Татарите и Шкиптарите се дворасни тн народи Азијати Черкези и Татари и
 ( ).         ,     Балканци Шкиптари БидејќиШкиптарите го немаат крајното т за трето лице кое не постои ниту во

            . ,литературниотмакедонски јазик а постои само во наши македонскиговориво западна Р Македонија
 ,       .       се заклучува наведениот пратеник по потекло бил само Македонец По кој повод тој се одлучил да
   -      ,      .се изјасниза Албанец Турците нив гинарекувале само Арнаути тоа е неговонеотуѓиволичноправо

 : „   “.НОВА КНИГА ВИСТИНСКА ТРОЈА НЕМАЛО
     : ...         ; Во книгата се содржаниследниве наслови Белата раса еденнародсо ист јазики традиции

    .    ; ;    ; АлександарМакедонскизнаел за тн Троја во Мала Азија Атина Херодот гонаведува Хомер
„ “       ; „ “    -Илијада била дело на Редакцискиотодборна Пизистрат Илијада била од три генетско географски

;  „ “    ;     -   подрачја Во Илијада не се споменува Македонија Бригите биле носители на Анадолија Фригија со
. ; -  .    ;  , .    тн Троја Географско сточарската тн Троја била во Бригија Според јагулата тн Троја била во

-  ;     ( )-  ;   битолско не прилепско Постоело само битолскоезеро блато никакоприлепско Алкомена без
   . - è ;        .  ; никаква врска со тн Троја с произволно Топонимитене биле пресудниза локацијата на тн Троја
  , „   “;   -     Роберто Салинас Прајс Хомерова слепа публика Имало десет Троји никојне ја нашол

;вистинската      . .Хомеровиот јазикбил само тн словенски

  , „   -  “.СПОРЕД ДИМИТАР МИЛАДИНОВ КУКУШАНИ ГОВОРЕЛЕ СЛОВЕНО ПЕЛАЗГИСКИ   ЗА ЧУЛКАС 
„ -     -СЛАВО МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН ГОВОРЕЛЕ РАН   “-ХОМЕРОВ ЈАЗИК   ТИЕ БИЛЕ  ЧЕДА 
ХОМЕРОВИ

 , „    “ (1998, 1999  2007),   Ристо Ивановски Средоземјетопрадомовинана Европјаните и гонаведува
: „...  ,     ,    - следново ДимитарМиладинов во писмотоиспратенодоКукушани говоротгонарекол словено

“.пелазгиски
      ?      -  „ -Па каков бил јазикотна Македонците Само какошто наведилДимитарМиладинов само славено

“.    пелазгиски Ова гопотврдили  ( . )   (1907),  , -еладскиот тн грчки автор Чулкас споредкого Славо
    -  .       Македонците во Леринговореле Ран хомеров јазик БидејќиХомеровиот јазикбил постар од

    1908     - ,   : бугарскотокнежевството се до годинаи Бугарите говореле татарски чувашки се е јасно
      ,    .  , Македонцитербиле самоМакедонцисо Хомеров јазик којбил само пелазгиски Според Јустин

     .античкитеМакедонцибиле еденпелазгискинарод

    „   “БУГАРСКИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО ХОМЕРОВ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
  (1998), „    “,   :Ристо Ивановски Средоземјетопрадомовинана Европјаните гопишиова

   : „            Киндери Хилгеманпишат Овој Хомеров македонскијазиксе збогатувал и постојаносе развивал во
 ,         : , модерен јазик ширејќии употребувајќизасебен дијалект одкојподоцнанастанале рускиот
, , , , ,    ,    полскиот хрватскиот српскиот чешкиот словачкиот бугарскиоти другијазици денес познатикако
 ,   ...“.словенски јазици засновани врз македонскиот  

 : „     “.   - . .Се кажа денес познатикакословенски јазици Следи само едно тн словенски

  "     ,   ".       Па само денес познати како словенски јазици засновани врз македонскиот Бев изненаден кога сакав да видам дека
 „  “         ,    .  место словенски јазици некаде да стои македонски јазициили македонска јазична група што никаде гонемаше За тоа

             1998 ,      ,   од еден каде што тоа само кај него за првпат го видов пред година кога ја објавив првата моја книга од него бев
   -      .      упатен во Британската енциклопедија тој наводно оттаму тоа го превзел Во Битолската библиотека ја разгледав

 ,        -      .    , Британската енциклопедија тоа никаде не го најдов за македонска група тоа никаде и не се чита Тоа е само лага што
        ,   -    .     се чита само кај него од негова лична табела прифатено во Македонија никаде на другоместо Ова се потврдува и со

                .доказотшто Британија се борипротив се словенскошто се доденес ниеМакедонцитеи годоживуваме

   „     “БУГАРСКИОТ ЈАЗИК Е ЗАПРАВО МАКЕДОНСКИ СО ГОВОРНА МАНА
 Newsbar   ,       - :Во беше објавенонапис Хрвати и Србите зборуваат со ист јазик македонски

„Lingvisti složni: Hrvati i Srbi govore istim jezikom - makedonskim!
Slovenski bi se ve  nekako mogao shvatiti kao pravi jezik, ali njime se služi tako malo ljudi da se može ć
svrstati i pod statisti ku pogrešku.č
Nakon što su njihovi kolege iz drugih znanstvenih podru ja objavili nevjerojatna otkri a, i lingvisti s instituta č ć
"Franjo Arapovi " napokon su završili dugogodišnje istraživanje o jezicima Južnih Slavena. A njihova otkri a ć ć
demantiraju ak i Miroslava Krležu.č
- Hrvatski i srpski nisu dva odvojena jezika, to su tek dijalekti originalnog jezika kojim su govorili Južni 
Slaveni. Najbliži tom originalnom južnoslavenskom jeziku su Makedonci pa možemo re i kako se ć
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makedonski jezik govori u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj, ali se u ovim zemljama tek 
koriste neznatno razli itim dijalektima. Samo su svi ovi narodi razvili svoje pomalo zabavne dijalekte - č
objasnili su lingvisti u zaklju ku znanstvenog rada.č
Pri istraživanju su stru njaci s instituta "Franjo Arapovi " pomno ispitali razvoj rije i posebnu pozornost č ć č
pridaju i rije ima koje nisu iste u makedonskom i nekom od kasnije nastalih dijalekata. Isti u primjer rije i ć č č č
"ubavo", za koju su primjerice i Hrvati i Srbi preuzeli rije i "lijepo" u ve em dijelu Hrvatske ili "lepo" u velikom č ć
dijelu Srbije i Zagorju. Istodobno su makedonskoj rije i "ubavo" dali novo, sasvim suprotno zna enje č č
dodaju i slovo G ispred njega.ć
- Naše istraživanje nema pogreške. I ja sam nekada mislila da su srpski i hrvatski dva odvojena jezika, ali 
bila sam u krivu. Ovo istraživanje i njegovi zaklju ci su nepobitni. Srbi i Hrvati govore istim jezikom - č
makedonskim - kratko nam je prokomentirala jezikoslovka Sanda Ham.
Ugledni su lingvisti dodali i amandman svom znanstvenom lanku. Utvrdili su kako bugarski jezik nije isti kaoč
makedonski. Uz pomo  povjesni ara otkrili su kako je, pri širenju staroslavenskog plemena Makedonaca, u ć č
Bugarsku vjerojatno otišao i jedan Makedonac s govornom manom pa su slavenizirani Bugari prihvatili 
zapravo makedonski s govornom manom, koji i danas govore u tek malo modificiranoj verziji.
Koliko su rezultati ovog istraživanja uvjerljivi, pokazuje i to što su mnoga svjetska sveu ilišta ve  dan nakon č ć
objave preimenovala katedre za južnoslavenske jezike u katedre za makedonski jezik“.

Risto Ivanovski Гардијан:"Bо Бугарија се зборува македонски јазик"

 (09.07.2017) : SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF FORBIDDEN HISTORY OF MACEDONIAN Денес објави
CIVILIZATION
„   , (     )         , Текст одПела близу до гробницата на Филип грцитедоденденес макимачат да гопреведат

        ,   ...   носат светскилингвистиво Пела за да им помагаат прашањето е следно АкоАлександар
      " "      "  "    македонскии таткому Филип биле грци и зборувале и пишувале на грчкијазик тогаш зошто овој

     ???“текст не можат да гопреведат
    ,         Текстот бил на јонскијазик којбил службен во Атина и во Македонијао     , д времето на кралотАрхелај

     ...           што било и кајАлександарМакедонски Бидејќитој повеќе не се говориво Атина туку само
   (   ,   300 . . . .),  ( . ) реформираните одкоине АлександријскиПтоломејов јазик само од г п н е Еладците тн Грци

 .   (   )       .   со тн грчкијазици катаревуса и димотики повеќе текстот не можат да горазберат Јонскотописмо
           ,    било различноодона на Камен Розета во Египет со битолскиговор одгонетнатоодмакедонските

.автори

Zlatko Petrovic Tako je Risto

Никола Петровски Фала му на господ еве разумен човек! Е сега со какво право "грците" го нарекуваат александар "грк" јас не 
можам да сватам по која логика??

  II       СО ВАСИЛИЈ МАКЕДОНСКИ ПРЕСТАНАЛО ДА ИМА БИЛО ШТО БУГАРСКО
 II    ,        Василиј МакедонскигопоразилСамуил чиј таткобил поставен намесникодМакедонската

.   II          è  династија Следи Васил Македонскида гопреурединеговотоцарство кое се протегало с дореката
.     II  ?  II       Дунав И што направил Василиј Македонски Василиј Македонскија создал темата Булгарија со
  ,       .     главен градСкопје а во Подунавјето темиПаристриони Пардунавон СледиоттогашБугариповеќе
  ,    немало во Подунавјето ниту јужноодн    .    ,   его со Софија итн Со наводов се потврдува повеќе немало

      .      -   дунавскии софискиБугаритуку само скопски Со тоа што повеќе немало дунавско софискиБугари
  ,            туку само скопски поимотбугарине означувал било каков етничкибугарскинародтуку во дунавските
   ,   .       ,     теми повеќе немало бугари туку само скопски Секој онојкојова не гоприфати тој не говориза

       -       вистина туку тојможе да биде само лажго таква останала бугарската историографија која ја
   .прифатиле и македонскиизроди

 ,     ,    БУГАРИЈА ПОТВРДИЛА ИЛИНДЕН БИЛ САМО МАКЕДОНСКИ ПРАЗНИК НО НЕ И БУГАРСКИ
Zlatko Kovach,  (10.07.2017)     :денес на ФБ гообјави следново
„   –   !Илинденскотовостание македонсконационалнодвижење
Bo o aa   16  1903 .,        в колумна од Август г БугарскиотпремиерРачо Петров вели дека Илинденското

  e e o     ,    востание е динств н и целоснонационалномакедонскодвижење покренатоодМакедонскиот
  (o  ).централен комитет дносноВМРО

_________________
"The Ilinden Uprising was entirely a national Macedonian movement“
In this article from August 16, 1903, the Bulgarian Prime-minister Racho Petrov states that the Ilinden 
Insurrection, that had just happened that summer, “was entirely a national Macedonian movement, 
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organized by the Macedonian Internal Committee (meaning IMRO).”
   „  “Од архивата на ЊујоркТајмс

From the archives of "The New York Times" “.

             ЦАР САМУИЛ БИЛ САМО ЦАР НА СКЛАВИНИЈА ШТО НЕМАЛО ВРСКА БАШ НИШТО СО БУГАРИЈА
   II        .   Семејството на Ваилиј Македонскитаткотона Самуил гоназначило за месник Следи семејството

       .     ...  на Самуил било семејноповрзаносо Македонската династија Тој се поврзал со папата Па неговото
    ,    .    ,  владеење било само во Склавинија никакобило каква Бугарија За тоа постојат докази царската

   ,         II (1002-1024).   област била наречена Склавинија што се гледа за време на царотХајнрих Тогаш се
: Romaспоменувале , Galia, Germania  Sclaunia.      ,  и На четирите грациисо свои владавини кои
      ,   ,  принесуваат подароцина императоротна СветоторимскоЦарство Склавината била самовила со

    ,         .  нејзината грацијасо русокоса девојка во раката годржиСонцетои облечена во носија Според
,        .некои знамето на Самуил било црвеносо зацртаноСонце  

     ,      .    Па Самуил бил само склавинскицар а никакобило каков бугарскицар Самоиловата држава немала
       -   ,       ништосо бугарската која повеќе и не постоела таа била посебна со свој посебен центар само во

.  ,       ,     Македонија Исто така бугарската држава си имала своја Трновска црква со која Самуил немал
 -      .ништозаедничко негова црква била само Охридската црква

    САД СИ Е САМО САД
  Oculos News  ,     11.07.2017. Што во беше објавено годобив какопорака    :Со наслов и текст

„Home / Albanians / George Washington / George Washington is of Albanian descent, according to Reuters
George Washington is of Albanian descent, according to Reuters
By Oculus News 10 days ago Albanians, George Washington
The mother of the US historical president was of Albanian from Peja region. Is believed that President 
Washington himself left a letter who is written for America to protect Albanians at any time and in any way
By John McCallum / Reuters

The Institute of Biochemistry and Genetics, headquartered in Schafhausen, Switzerland, has published the 
results of the latest genetic research of world leaders, according to which it emerges that the historic 
president of the United States of America, George Washington, has been of Albanian descent.

The institute, which has been researching broadly the genetic samples of the former US president who led 
the country in the liberation war against the British Kingdom, concludes that Washington was 50 percent 
Albanian, meaning that one of his parents is 100 percent Albanian .

While the Basel Institute does not go into details about this epochal revelation, experts from other areas 
have been hastening to confirm this assertion, invoking also other, genealogy and linguistic evidence.

George Washington was the US's main political and military leader in the years 1775-1799, who led the 
country to victory in the liberation war against Great Britain, was at the helm of the country at the time of the 
writing of the Constitution, and developed presidential practices of Government that even today are the 
foundations of the work at the White House.

In the US, he is considered the "Nation's Father".

The Albanian mother
According to linguist Albert Myko, of the Institute of Linguistics at Berkley University, Calif., USA, there are 
other evidence that the mother of George Washington was Albanian.

"George Washington was the son of Augustin Washington and Mary Ball Washington. Mary in fact is Mary 
Bala, whose parents were from Peja, in today's Kosovo. Marija was born in Lively, Virginia, USA in 1708, but
her parents came there in 1706, after a long voyage by boat that started from Ragusa, today's Dubrovnik, 
and led them through Britain to the promisedland, America. The history of Washington's grandparents travel 
from Kosovo to America is described in the Mary Ball Washington biography of Virginia Carmichael, 
published in 1850. There is even rumored that Balaj had come from a village called Sinic, that could be a 
confusion of the name of the village of Isniq, in the municipality of Deçan, says Myko, who shows that this 
story has long been kept hidden in the shelves of the White House and that the mention of the Albanian 
descent of Washington has been removed from the forbitten list of US National Security Council just 
recently.
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In this regard, officials from the White House agreed to say only that "it was not by chache that US Vice 
President Ioe Biden mentioned President Washington in relation to the Prime Minister of Kosovo."

Washington DC
However, the latest discovery, perhaps sheds light on some other aspects of American involvement in 
Kosovo and support for Albanians in general.
The well-known American author, Carl Woodward, who has written dozens of documentary books to US 
presidents and stories from the White House, says that while researching archives for his Clinton 
presidential book, published in 2004 under the title "Clinton House", found a George Washington-
proclamation letter about Albanians.

"I remember when I got the letter to show to Bill Clinton in one of the many book interviews, and I said, 
'Look, Bill, what I've discovered from the Washington archives', he said: 'I've seen it Carl, I've seen it. If I 
would not have seen it, God knows if we would have intervened in Kosovo," says Woodward, known as a 
journalist, reporter and author who has so far won four Pulitzer awards.

He says he did not include the Washington letter in Clinton's book, because he now prepares a special book
for Washington and his Albanian ancestry.
Woodward says he is thinking of the book title, "George Washington: The First Albanian in the White 
House," or perhaps "An Albanian from Kosovo that created the State of America".

"In a way, the US engagement in favor of Albanians is a debt that America now back to the people that 
created the founder of America itself. See, from my research it is clear that even the President Woodrow 
Wilson read this letter when it was decided to establish an independent state of Albania," says Woodward, 
and adds that equally, President Nixon was the key person who contributed to Achieving Kosovo's 
autonomy, with the 1974 Constitution.

"Nixon and Tito had a meeting somewhere in 1970, in which the US president vowed $ 5 billion in aid to 
Yugoslavia from 500 million a year untill in 1980, in exchange for full autonomy for Kosovo. Tito agreed, and 
everything started- the creation of the University of Prishtina, the constitutional amendments of 1971, the 
1974 Constitution, and so on" Woodward notes.

"Even a continuation of the aid has been foreseen in a discussion between Tito and the other US President 
Jimmy Carter for the years 1980-1990, for which Tito was ready to give to Kosovo the status of the republic. 
But Tito died, Serbs moved against autonomy, Americans stopped helping ... the rest you know," he said.

However, Woodward believes that all US presidents read the Washington letter and have been obliged to 
assist Albanians in different ways and in different stages of history.

The American author does not want to reveal the paper's content, saying "I have to wait for my book to go 
out", but says that what Washington wrote will clarify much about US reports with Albanians.

According to the research, Fidel Castro is of English origin, Vladimir Lenin was a Chechen, while French 
President Charles de Gaulle, who retired from Algeria, was, in fact, of Arab descent./Oculus News“.

        = .ЏОРЏ ВАШИНТОН НЕМАЛ НИШТО АРНАУТСКО ТУКУ САМО НАШЕ ПЕЛАЗГИСКО ТН СЛОВЕНСКО
,   Oculos News  ,      11.07.2017.    :Напишав што во беше објавено кое годобив какопорака Со наслов и текст

„Home / Albanians / George Washington / George Washington is of Albanian descent, according to Reuters
George Washington is of Albanian descent, according to Reuters...“      : Во текстот беше објавена и ова
„...Mary in fact is Mary Bala, whose parents were from Peja, in today's Kosovo. Marija was born in Lively, 
Virginia, USA in 1708, but her parents came there in 1706, after a long voyage by boat that started from 
Ragusa, today's Dubrovnik, and led them through Britain to the promisedland, America...“. 

       ,   ,   18  Бидејќиво наведените годиниво Косово немало Арбани населени одАрбанија само од век
,   ,           Шкиптарија таа била домородка и тоа само чедо кое говорело само на наш пелазгиски

( . ) .              тн словенски јазик Ова се потврдува и со доказот што шкиптарскиот јазик се формирал во време
    (19 ).      .  ,    когаживеел Аму Буе век Дури во шкиптарскиот јазикпостојат тн Вукови гласови а Вук Караџиќ

   19 .       , ,   творел само во век Па шкиптарскиот јазик содржел зборови на грчки романски словенски и
-   ( . - 19 ).     ,  , татаро турски зборови Г Мајер век Бидејќишкиптарскиот јазик бил турски значи монголски

     .   .Шкиптарите какоТурците грешат во тн словенски родови итн
       18 ,     .   БидејќиМарија била родена и живеела во век тогаш немало било какви тн словески изроди

( = ).      ,      Тоски Шкиптари Ова се потврдува и со доказот сета оставштина на Ѓорѓи Кастриот
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( . ),      ,      тн Скендербег кој бил основа на шкиптарската историја сета била само на наш
= .  .     (1815),    пелазиски тн словенски јазик Според германскиот лингвист Пасов Хомеровиот јазик бил
.    (1907) , -     -словенски Грчкиот лингвист Чулкас пиши Славо Македонците одЛерин говореле Ран

  .    .    ?    .  . -хомеров јазикитн Па што напишал А Тојнби за Пеонците Тие говореле словенски јазик А тн старо
 ( )      ,    ,     грчки коине бил само македонски јазикодАлександрија за време на Птоломеите и тоа само од

300-  . . . . ,  ( . )   ,  ,    та г п н е Пак еладски тн грчки јазик бил катаревуса реформиран коине со употреба во новата
    1868 .  ,   100% .држава Елада само од година Се заклучува Словените биле лага  

               ( - ).  Следи Марија била од ист род со ист јазик какошто бил и Ѓорѓи Кастриот Скендер бег Што
   ?   .  ,        напишал Франсоа Пуквил Тој бил Македонец Според изворите тој бил само крал на Македонија и

,        +  = .  ,    Епир а Епир бил споредмакедонскиот крал Пир е Епир Според Јустин Македонците биле еден
 .  ,       .  ,  пелазгискинарод Се заклучува Вашинтон можел да биде само наше тн словенско чедо никако

-     ,  ,  .Албанец За Турците постојат само Арнаути никакоАлбанци Шкиптари итн  
      ( ,   ),        Како што Ѓорѓи Кастриот станал Арнаут Черкез Татар иШкиптар истото би морало да важи и за

.       .          Вашинтон Вакво нешто не смее да се случи Како што било злочин со Кастриот и цело негово
   ,     ,      ,   семејство да станат Арнаути не смее да се дозволи и Вашинтон да биде прогласен Арнаут поим кој

 .означува одметник

              ЦАР САМУИЛ НИКАКО НЕ МОЖЕЛ ДА БИДЕ БУГАРИН КОГА ТОЈ БИЛ САМО УНИЈАТ ПОД РИМ
   II        .   Семејството на Ваилиј Македонскитаткото на Самуил гоназначило за месник Следи семејството

       .     на Самуил било семејно поврзано со Македонската династија Самуил се одметнал од
 ,  16  . ,           ИсточноторимскоЦарство од век тн Византија кој бил поврзан со папата со цел тој да се домогне

   ,        ( )  -   до крал и цар иако веќе имало православен цар на Римјаните Ромејците со патријаршија тој бил
  .           одмакедонската династија Со тоа Ватикан започнал да гоуништува Источноторимскоцарство во
            .   кое имало еден цар во Цариградподкој имало еден единствен цариградскипатријарх Само така

             единственото православно царство било поделене на две одвоени посебни царства секое со по еден
.     ,         è патријарх Па имало вкупна два патријарси а папата останал само еден единствен што останало с

 . è             , доденес С ова било поводОхридската архепископија за крал да прерасне во патријаршија за цар
        .  ,     дело на папата кој не бил надлежен во православието Не случајно Самуил само како унијат

      ,       .дозволил да се цртаат папи во православието што било најголем престап во православието итн  
   II  ?    ,      Што направил Василиј Македонски По рушењето на Самуил одметники унијат со својата

    II     ,  ,    богомилска војска која Василиј Македонски ја ослепил какооктонос според октон окто окати вади
 ( ),   ( )...,      .     очи Водоча ослепи очи Слепче тој ја повратил црквата во архиепископија Во неа тој ништо

  ,             другоне променал па продолжило да се проповеда на јазикот на Ромеецот КонстантинФилозоф од
         .  ,   Солун и со библијата преведена од неговиот брат Ромеец Методиј Насптоти неа во Цариградската

 è     ( . -  )-      , патријаршија с било само на коине тн старо грчки јазик тој бил само македонскиодАлександрија
 300-  . . . .          3  . . .,     од та г п н е Следела Илијада да се преведе на коине само во век п н е и тоа само во

-      .     ,     Александрија никакона другоместо и порано Истото важело за другите дела какои оние на
, ,   .     ,    ( = Херодот Тукидид Платон и други На коине областа била тема а на народен пелазгиски

. )  .      5 ,      тн словенски јазик склавина Склавини Римјаните не познавале до век а на Балканот се појавиле
  6 .           .   дури во век Бидејќинемало тематски народине смеело да има ниту склавински народи Па следи

   100% .Словените биле само лага
       ,    ,    ,   Бидејќицар Самуил бил подРим и унијат а не подЦариград никогашподТрновска црква тој не

     .  ,        можел да биде било каков Бугарин Охридска патријаршија која на Самуил му била потребна папата
     ,  II         . негода гопрогласи за цар Васил Македонски ја повратил во архепископија какошто било порано

      .          Тој неа ја поставил директноподнего Со тоа што Трновската црква била само подЦариградскиот
,     II ,         . патријарх кој бил подВасилиј Македонски бугарскикрал и цар немало со своја самостојна црква

 ,       ,    Следи заклучокот Македонците секогаш биле само подОхридската архиепископија и директнопод
   ,           царевите на Македонската династија што никогашне важело за Бугарите врз коибил надлежен само

     .Цариградскиот патријархпотчинет подмакедонскиот цар
  ,   = -    .  = ,  Царот бил Василеус а царицата Василиса Василица само наш женскирод Бидејќи у в следи

 +  = .    -   .    , Василевс ки Василевски Па следела Ана Комнена двојноженски род Да не се заборави
   - , =  +  =  .     презимињата завршувале на ос Дукас Дукос ки Дукоскиитн БидејќиХомеровиот јазик бил

 ( - 1815, - 1907...),   . ,    ,  словенски Пасов Чулкас а според А Тојнби Пеонците говореле словенски јазик се
: =      .заклучува антички етничкиМакедонцисо исти традицииитн

        ... , БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА СЕ ОТКАЖАЛА ОД ЕГЕЈСКИТЕ МАКЕДОНЦИ СО ИМОТИ ПАСИШТА ШУМИ
 ,     -     .1И ПЛАНИНИ БУГАРИЈА НЕМА ВРСКА СО МАКЕДОНИЈА БУГАРИЈА ОСТАНАЛА НЕПРИЈАТЕЛ БР

 ,       .     Бугарија тврдела Македонија била бугарска и Македонците биле Бугари Па следи Бугарија на сите
    „  “.    , „  “  ,    македонскиБугариим била мајка Булгарија Акоби било така мајка Булгарија би била е и ќе биде

            .     ?обврзана таа се грижиза сите своите бугарскичеда и сета бугарскаМакедонија Дали ова било така
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               Бугарија потпишала договор за размена на населението и да не се меша во внатрешните работи со
.       ?  -      Елада Што значи бугарскиотдоговорсо Елада Само едно Бугарија од Егејскиотдел на Македонија

 .      „ “       .се откажала Следи Бугарија повеќе не била мајка на Македонците од Егејскиот дел на Македонија
  ,   „ “          Или инаку кажано Бугарија како мајка се откажала од нејзините Бугари во Егејска Македонија која е

 .    ?    ,      , половина Македонија Што ова говори Бугарија била и останала а и за навек ќе биде непријател
 1   .            број за половинаМакедонија Нејзината дрскост се содрживо тоа што таа гикупила нејзините чеда

  .   ,         , од Егејскиот дел Ова било повод Бугарија да ги обесправи своите чеда преселени во Бугарија таа
            .   да не се грижи за нивните имоти како основно човеково право на сопственост Таа заборавила дека
       , ,   .   на тие нивниимоти им следат и утрини пасишта шуми и планини Таа од сè  ,   се откажала со што таа
         .    ,ги изиграла своите бугарски чеда од Егејскиот дел на Македонија Од изложеното се потврдува

            .  Македонците од Егејскиот дел на Македонија од Бугарија биле изигрании семејно уништени Со тоа
          .     .што вакви македонскиМакедонциво Бугарија се бугарашитие се заведени Па Господда им помогне

       ,       Наспроти бугарскиот став за Егејскиот дел на Македонија во Вардарскиотдел на Македонија кој бил
  ,      .      окупиран од Србија Србите не потпишале договор со Еладците За време на Втората светска војна

 , ...         Македонците комунисти еснафи и попови се бореле против фашистичка Бугарија и фашистичка
,          ,      Шкиптарија давајќимногужртви коине смеат никогашда се заборават а и Бугарија и Шкипартија за

сè   .       -     да си платат Тито е грешникшто за ваквите бугарско шкиптарскибратски жртви Македонците сè
    ...  ,       . до денес не се обештетени Според Бугарија Лазар Колишевски и другите биле србомани итн Но

  ,            било какобило Тито и за Бугарите македонските србоманиникогашне потпишале договорсо злобна
          .      Елада да се откажат од имотите на Македонците од Егејскиот дел Ова се потврдува со доказот што

,          ,    укажува АСНОМ бил за ослободување и обединување на сите македонскиделови штоне се оствари
             дури обединувањето на Пиринскиот дел на Македонија кон слободниот дел на Македонија желба на
      .        .многугенерациина Македонциза обединета Македонија За жал и денес Пиринците се подокупација

      ,     . 1      За да се потврдидека Бугарија била е и ќе биде бр македонскинепријател доказ е тајниотдоговор
    ,     (   21 со Немакедонции македонскиизмеќари Македонците немале своја историја Македонците во век
       )  ,    не смеат да бидатМакедонциодбугарските лудаци туку Бугари и бугарскитефашисти добротворци
                не биле масовни убијци на оние кои се бореле за македонска Македонија и не сакала да се

.бугараши

Sirma Georgieva Urucheva Браво Ристо!!! Така си е!!! За имотите дадоха акции....листове хартия! Наште казваха...ама веке ги нема

Sirma Georgieva Urucheva Коя е Бугария за да потписува договор за Егейска Македония???

Simeon Dukovski Така е Ристо Македонија е само Македонска друго се е лага.

     ,     БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА БИЛЕ ФАШИСТИЧКИ А АСНОМ БИЛ АНТИФАШИСТИЧКИ КОЈ
          ,СЕ БОРЕЛ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОД ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА
         ДО ДЕНЕС БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА ОСТАНАЛЕ НЕПРИЈАТЕЛИ НА АСНОМСКАТА МАКЕДОНИЈА

     1908 .     1908    Бугарија не била држава до год Па во Бугарија до годинанемало бугарскидржавнотворен
.        ,     ( )  народ Какошто Бугарија ја создале само големите сили исто така и Албанија Шкиптарија ја создале

 .      .     големите сили Во Бугаријаживееле ПравославнииМуслимани Муслиманите се изјаснувале само за
.   ,    ,    .    Турци Денес во Бугарија какои во Романија масовно е ромскотонаселение Следи Бугарија за долг
    ...          периодда постане циганска држава Токму и затоа во Бугарија со векови пребегнатото и протерано

      -      - .македонсконаселение станало основа на бугарската држава без нив Бугарија би била турско ромска
 ,   .    (1941),    Авторите пишат Албанија била склавинска СпоредМакс Фасмер Албанија била преполна со
 ...     .     . . . словенски топоними СледиШкиптарите имале словенскопотекло Ваков став имал и Р С Прајс Ова

    -     .      .се потврдува со шкиптарскиот јазик тој каконаследникна тн словенски јазикгиима сите тн словенски
,       , .        ...гласови вклучувајќи го темниот вокал и македонското ѕ тн словенско крајно т и у во презимињата
    19  (  ,  ...),     -   . .Јазикот бил нов од век Ами Буе Вук Караџиќ што важи и за Власите сите само тн Словени

         ,     Како што Бугарија и Шкиптарија биле создадениод големите сили тие биле обврзани во потполност
          ,   .да ги спроведат обврските на европските семејства кои владееле во Елада Бугарија и Шкиптарија

    .          Бугарија си била фашистички сојузник Таа на Германците им гииспорачила Евреите во свои вагони
        .    од неа какофашистичка окупираниот Вардарскидел на Македонија Фашистичка Бугарија изврши во
            , од неа за време на фашизмот окупираниот Вардарски дел на Македонија масовен злостор масовни

                , жртви биле не само комунисти туку на стари и измоштени лица коине можеле да бидат комунисти а
              сите тие комунисти и некомунисти со попови се бореле за својата самостојна македонска држава со
  ,        ,  своја македонска црква за да се возобнови само македонската Охридска архиепископија што беше

   -   .        можно само во АСНОМ ска држава Македонија Против оваа држава се борела Бугарија која сакала
   -  ,   да ја припоиАСНОМ ска Македонија процес којсè     .     доденес не е дозавршен Тој ќе се дозавршисамо
 -     ,         , ако АСНОМ ска Македонијаповеќе не постои туку братскида си ја поделат Бугарите и Арнаутите на
       .     ,што укажувал и рускиотминистер за надворешниработи Бидејќипоимотарнаут означувал одметник

144

https://www.facebook.com/simeon.dukovski?fref=ufi
https://www.facebook.com/sirma.georgieva?fref=ufi
https://www.facebook.com/sirma.georgieva?fref=ufi


 ( ,   )       Арнаутите Черкезите Татарите и Шкиптарите како одметнициМакедонците гиистребуваат не само
 19  20 ,    21 ,            ,во и век туку и во век што гиподржува Бугарија која се залага во Шкиптаријада има Бугари

  .     -    ,  а не Македонци Токму за оваа слободна АСНОМ ска Македонија Македонците гинеле чии гробови
   ,     ,     ,    доденес се уништуваат какошто е со црквите црквине смеат да подигаат а какопечуркиникнуваат

    ,        .џамиисо исламскиарапскипари употребувани за купување на православниимотии протерувања
 .   100% - ,   100% ,     Бидејќи Р Македонија била АСНОМ ска која била антифашистичка која се борела да се

     ,      21 совладаат фашистичка Бугарија и фашистичка Шкиптарија нејзината борба продолжува и во век
   ,        -    .против двете фашистичкидржави коидоденес не се презаситен со АСНОМ ска македонска крв итн

   ,      1991 ,    Од изложенотосе потврдува Македонциимало не само од година споредбугарските крвниции
      =  ,   - ,    нивните арнаутски браќа со черкеска и татарска чувашка крв имало и АСНОМ ски а и според еден

     1922 ,   1903     искрен бугарин Стамболиев многу пред година и во година кога Македонците се бореле
          .  против Бугарија која ги оставиле Македонците на цедило во Илинденското востание Па Македонија

 ,           ,   била кланица со единствена цел бугарскотокнежество да си ја оствари својата цел Македонијада ја
 .          ,  прикаже бугарска Од таа цела Македонија Бугарија се откажала од Егејска Македонија Пиринска до

       ,  -       .денес е окупиранаи нејзинитеМакедонцисе ропство а АСНОМ ска ќе ја делат братскисо Арнаутите

          БРАТСКИ БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА ЌЕ ЈА УНИШТЕЛЕ МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОПИСИ
         КОГА БУГАРИЈА СОЗДАВА БУГАРИ А ЗА ШКИПТАРИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ МУСЛИМАНИ ШКИПТАРИ
  21           , Дури во век братските Бугарија и Шкиптарија продолжуваат да гоуништуваат македонскиотрод и

      21        .   тоа Бугарија се залага Македонците во век на пописите да се изјаснуваат за Бугари Само така во
     .        , ова парче слободна македонска земја Р Македонија бројноста на македонската нација ќе се смали а

          во исто време соодносот на Македонците и Шкиптарите ќе биде сè     100% поголем во однос на турски
 ,      .    90%  (   )колонистиАлбанци коиТурците гивикаат само Арнаути Па Арнаути се Геги Черкези и Татари

 10% .      ,  ( ,   )   и Шкиптари Со тоа што ваква е состојбата Арнаутите Черкези Татари и Шкиптари нема да се
   ,      ,     делат на три дела со различно потекло черкеско од Кавказ татарско од Црноморието и балкански

,       1  -   Шкиптари туку благодарејќина македонскиотнепријател број Бугарија АСНОМ ските Македонциќе
      1991 -  -     гиделат на Македонцисамо од година споредБугарија само оттогашимало македонскадржава

      ,        .без признает македонскинароди македонскијазик и историскиБугаридуриод времето на Татарите
          .    ,   Следи секој оној кој тврдидека Бугарија била братска на Р Македонија гадносе излагал што веќе сè

    :           ,до денес Бугарија го потврдила Пиринскиот дел на Македонија до денес е уште подбугарска власт
              .а Пиринските Македонцисе во национално ропство без да видат македонска виделина ни еден ден

              -   Токму и затоа не е случајношто Бугарија се откажала одЕгејскиотдел на Македонија таа е половина
    ,   .     Наспротибратската Бугарија за Шкиптарија Шкиптаријамакедонска Р Македонија не ја признала под
 ,    ,      уставното име нејзинитеМакедонцисе обесправени братскисо БугаријаМакедонците гипрогласува

,    ,   ,   .  Бугари иШкиптарите отсекогаштврдат Македонците се православни а Албанците муслимани Па и
            затоа Македонците со исламска вероисповед коиговорат најизворнимакедонскиговоришто мора да

   ,      .   .   биде гордост за нив тие верскисе изјаснуваат за Албанци Непријателите на Р Македонија никаконе
í   ,   21        излегуваат во пресрет дозволуваат во век Македонците со исламска вероисповедда се одродат

    ( -1815, -1907...)   ( = -од изворните македонскиХомерови Пасов Чулкас и Платонови варварски пелазгиски
, , ... ... , ...) ,        Херодот Тукидид Платон Приск Прокопиј Јордан говориинив да си гимонголизираат со најнов

    19  (  ,  ...).     .  ...шкиптарскијазиксамо од век Ами Буе Вук Караџиќ Следи тие грешат во тн словенскиродови
          БУГАРИЈА ИГРА КЛУЧНА УЛОГА ЗА ДА СЕ ПРОГЛАСИ НЕВАЖЕЧКИ БУКРЕШТАНСКИОТ ДОГОВОР

          И МАКЕДОНИЈА ДА ГО ЗАПОЧНЕ ПРОЦЕСОТ НА ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА
      ,       Со распаѓањето на Македонското Царство под Рим жителите на Римското Царство биле Римјани

( ).          ,Ромејци Токму Македонското Царство беше возобновено во лицето на Источноторимско Царство
    ,       -  што било дело на балканците а великан на великаните бил Илирот Диоклецијан тој престолнината
       .   ,    Рим ја преместил во Никомедијана МраморноМоре Следен бил Константин којбил наречен Велики

-        ,          тој прво ја посетил Троја во Мала Азија каде сакал одНикомедија да ја премести својата столица во
.    ,    ,      II .  Троја Му се јавил богот упатувајќи го него Визант кој бил освоен од Филип Македонски Па тогаш

   ,        - се појавила божицата Хекате чиј лик на срп опстоил во Источноторимско Царство полумесечината
   ,     ( , ...)   ( ) .опстоила кај султаните Османите коибиле само Комнени Хамер Ланге иМакедонци Ланге итн

 ( )     ( - 19 ),      . Римјани Ромеи опстоило населението во Елада Фергусон век што важело и за цел Балкан Се
            .   донела одлука да не се возобновиМакедонија и да се одбегне името Македонија Големите сили се

     .    , ,    плашеле да не се возобновиМакедонија БидејќиСФРЈ станала моќна Ватикан САД и Германија неа
 .      ,  ,     ја рушиле До денес се оспорува името Македонија македонскиот народ македонскиот јазик и не се

          ,  дозволува да се возобнови Охридската архепископија која била апостолска на Павле споротивно на
    .         I,Римската црква на Апостол Петар Тоа што Цариградската патријаршија била дело на Јустинијан

   ,       ,   . ,  .која не била апостолска што важи за Трновската и Печката црква не е случајно Пак Атинсканемало
     ,   ,      .Следи Македонија била поделена меѓу Елада Србија и Бугарија со делови и под најнова Албанија

    .     -  ,  Поделбата била со Букрештанскиотдоговор Бидејќидоденес постоиАСНОМ ска Македонија на која
  ,        ,     македонецот ГеоргиДимитров со мајка и татко од Банско и Разлог сакаше да ја приклучи Пиринска
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,     Македонија ако Бугарија сака да í   ,      помотне на Македонија Бугарија треба да ги исполни заложбите
  .          …на ГеоргиДимитров Само така Букрештанскиотдоговорќе се прогласиневажечки за Македонците

 = ,           19  20 .БИДЕЈЌИ НАРОД ЈАЗИК ДВАТА БУГАРСКИ ЈАЗИКА СЕ НА ДВА БУГАРСКИ НАРОДИ ОД И В
     -       (19 )  Србите си имале свој српски јазик тој од времето на Вук Караџиќ век опстоил сè  . доденес Токму

    .            ова не важи за Бугарите Тие во султановото бугарско кнежество го вовеле говорот од Варна кој бил
      -     .  службен јазик во новото султаново бугарскокнежество тогаш султанот столувал во Цариград И само

,              18 , така во бугарскотокнежество немало потреба повеќе да се употребува рускиотод крајотна век а
           -       .прв русинкој со тој нов руски јазикпостигнал успехбил Пушкин тој се бавел и со руската митологија

 ,      19 ,          Истото било и за српскиот јазикод век на когоВук Караџиќсобирал народнипреданијаи однаша
,        ,   ,   Македонија наведувајќи ги нив и на изворните македонскиговори кои според изворите тие не биле

.               .бугарскиПа следиимало рускии српскијазиксо своја употреба и во султановотобугарскокнежество
        -       За доказ дека Македонците биле Македонцие нивната гордост тие не сакале да го употребуваат за
     .   ,       нив туѓиоти странскибугарскијазик Ова било повод ГригорПрличев да гисоветува неговите блиски

           ( ).    и следбеницитие да пишуваат само на неговиотродителскибрсјачкиговор јазик Ова било и поради
              .тоа што Македонците не го разбирале бугарскиот јазик кој како говор бил далечен за Македонците
     -         ,  Ова се потврдува со Гоце Делчев тој какобугарскивоспитаниксе служел со бугарскиот јазик а сите
    ,   .  :     : .оние когонегогослушале не горазбирале Се потврдува Македонциси биле само едно Македонци

   ,       ,   - И што направиле Македонците кои со векови бегале од турското ропство кое било петвековно тие
   ,   ,         .говнеле нивните говори коиспоредавторите биле западен говор за да содејствува на источен говор

         19     Така Македонците пребегнатии протераниво султановото кнежество од век и бугарска држава од
1908          ,      .годинауспеале на Бугарите да им гонаметнат својот јазик исо негогипомакедончиле Бугарите

 = ,          19  20 .    Бидејќи народ јазик двата бугарски јазика се на два бугарски народи од и век Со тоа што во
19  20          , и век бугарските Бугари не успеале македонскитеМакедонцида гибугаризираат Македонците

       ( )     2/2  20   од Бугарија со својот родителскимакедонскиговор јазик службен во Бугарија од на век ќе се
  ,  ,  21    .   потрудат своите собраќа македонскиМакедонци во век да гипобугаризираат Бидејќивакво нешто

   ,           ...нештоне е можно на бугарските лудациво прав смисол ниеМакедонцитеим посакуваме успех

         СИРОМАШКОТО БУГАРСКО ДЕТИШТЕ ЛУПЧО СО МЛАД СРБИН ЌЕ УНИШТЕЛЕ СЕ МАКЕДОНСКО
20 .  .  21      -    ВЕК Н ДИМИТРОВ ВЕК ПОТПОЛНО ЌЕ ЗАВРШЕЛ СО МАКЕДОНИСТИКАТА А И НА ГОРДИТЕ

            .Сиромашкото бугарскодетиште Лупчо Георгиевски успеа во своите редови да ги вклучи бугарашите
    -   .         “Таков бил и Младен Србиновски негов бугарски собрат Тој како млад србин и водач на УНБ Свети

 “            Климент Охридски решил да ги уништи сите книги на македонски автори кои пишеле Македонците
 ,     .      ,биле Македонци кои ништо немале со Бугарите Македонците си имаат своја македонска историја

             која нема ништо заедничко со бугарската која започнува со Татарите како монголски јавачи со
  ,          ,   симбол коњска опашка која се веела обесена на столб пред шаторот на ханот без заедничко со

.         .   Македонија И следните настани немаат ништо заедничко со македонската Македонија Тоа што во
    ,     Rex.  Macedoniae,   Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис ханот Крум бил наречен а Иван

- Sanctus Iones Macedo,     .     Александар нема ништо заедничкосо Македонија Нас Македонците тие не ни
 .      2/2  . .       се потребни А и сите оние во милениумн е немаат ништозаедничкосо народотна македонските

.Македонци
             .Сиромашкотобугарскодетиште Лупчо Георгиевскиво својата бугарска банда си имал и другибугари

  .           ,   Таков бил Димитров Тој си имал свое детенцеда си продолжисо бугарската политика да се уништат
   ,      ,   ,македонските книгиза македонистика и да се внесат бугарски учебници Македонците биле Бугари

    .        ,   сета македонска историја била бугарска Она што не успеал Лупчо со младиот србин тоа ќе го
   .          остварел Заев без потекло Токму тој со министерот Никола Димитров направиле свој таен договор

  ,  ,  a =  = -      со Аспаруховите чеда водач Борисов од Г борис габорис ос габортатарот Борис којдома говорел
=  .          -  татарски чувашки јазик ДуриисторичаротДимитров никогашне се појавува на наша ТВ расправа со

   ,           македонскии српскиисторичари каде ќе имаше можност да им одговорина македонските и српските
  историчари дека сè  ,        ,   било бугарско освоено од Татарите кои го завладеале и Охрид а подоцна сè

        .      повратено назад на оној на когоМакедонија му припаѓала Па тоа било ИсточноторимскоЦарство со
  .   своите македонскицара Не само сè     ,  II  да било повратено на владеење Василиј Македонскивладеел

сè   ,              . дореката Дунав тој името Бугарија гоизбришал за да има другитеми со другиобласнинароди
         ,   , Бидејќи името Бугари било поврзано со Татарите и нивното владеење кога тоа завршило завршило

 со сè .       ,    бугарско Бугарскосе појавило во султаново бугарскокнежество со султанова бугарска егзархија
     1908 .    ,   и бугарска држава само од година Од изложеното се потврдува македонскитеМакедонцибиле
           .    , и се и ќе си бидат горди на својата само македонска историја Изјавата на Никола Димитров дека

   ,        ...Македонцитеќе бидат горди испраенибугаризиранисе излагал порадимакедонската пролеана крв
     -     .     ...Таквото бугарскодетиште ја нападна Русија таа се мешала во Македонија Ќе следи одговорза име

  ,   .   - ,      Тој не говори дека со Р Македонија управува САД амбасадорот Народната банка на државава е на
,    2001 .  .       -Ротшилд САД со Ротшилдови год врз Р Македонија извршија агресија во полза на Арнаути

    ,    ,  ,   ...Македонците ја изгубија својата држава ќе се смениимето нашата историја дурирушат споменици
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    (=  : = )     БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА НА ГАБОРИС ГАБОР ИС ИС ОС ИМАЛА ЗАЕДНИЧКА ИСТОРИЈА САМО СО
    (16 . . ),    ФРАНКИТЕ И ИСТОЧНОТОРИМСКО ЦАРСТВО В ТН ВИЗАНТИЈА БУГАРИЈА БИЛА ОКУПАТОР

      .     НА МАКЕДОНИЈА ПРЕД И ПО ЦАР САМУИЛ СЛЕДИ МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ
      .     ИсторискиМакедонскотоЦарство подпадналоподРимската Империја Тоа било поделено на источно

 .        ,     и западно Источното било православно со свои цареви во Цариград а западнотобрзо пропаднало и
         од негоопстолил само папата кој бил истоветен на патр -       .ијархот овој бил подцарот одЦариградитн

    ,      ,   Бидејќикатолицизмотбил на замрување католичкиРим направил пуч кајМеровингите со потеклоод
-     .       Балканот тие биле претходницина Франките Следи Франките своето католичко царство гоширеле

 .              на исток Тие се граничеле со бугарскотовладеење на габоротна габоритеТатарот познат какоБорис
   .           , познато кај Источните Ромејци Бидејќи тие биле во судирсо арапскиотислам и со Персија Ромејите

 .       ( = ...)    .биле ослабени Ова било повод Татарите како народ булгар вулгар да создадат свое владеење
       ,         Со цел Ромејите да ги изиграат габорските Татари тие им дозволиле тие да имаат свој владетел со

         -     .црква чиј поглавар бил само подпатријархотна Цариградската патријаршија тој бил само подцарот
=     ,    ,   = .Бугарите Татарите имале врска со Франките кои владееле на Дунав соседи на Бугарите Татарите

       ,    Па поради умешноста на свештениците на ИсточноторимскоЦарство Татарите го примиле нивниот
 .    ,        ,православен правец Како гранични со Франките учениците на Кирил и Методиј дошле кај Татарите

                 а по желба на Климент и Наум ним им било дозволено тие да дојдат на крајбрежјето на Охридското
.   ,     .     .Езеро Во нивно време Македонија била окупирана од Татарите Па Бугарите биле само окупатори

       ,   .   Семејството на Македонската династија го назначила месникНикола татко на Самуил Тој жеден за
,       ,      власт се одметнал одцарството на Македонската династија и оформил посебнокралство со старата

 ,        .     Охридска архиепископија а за цар неа ја воздигнал во патријаршија Така Ватикан ја остварил целта
       -       Православното Царство да гоподели на две царства тогаш врз Ватикан владеел царот на Франките

 I.       I       (    -Отон Ова се потврдува што кај Отон биле гости двајца синови на Никола Самуил со еден брат
  ).    I   = .  -   . .непознат поиме Браќата со Отон говореле на склавински тн словенски јазик Склавинидор Рајна

   (8 ) =       ...Па Апостол Бонифациус век Склавините Повеќебожците ги покатоличувал со латинскиот јазик
              Бидејќи бугарските простории оние на одметникот и унијатот со војницибогомилиЦар Самуил биле

,            уништени бугарските и македонските простори биле повратени од сопственикот на Бугарија и наша
.      ,    II .Македонија Тоа било семејството на Македонската династија претставена од Василиј Македонски

   è   ,  è   .    : Бидејќи тој владеел с до реката Дунав со с бугарскосе завршило Ова говорисамо едно Бугарија
       ,       имала заедничка историја само со Франките и Ромејците никакосо народоткојживеел во Македонија

   .      .   -   .а тој останал македонски Тој се борел со фашистичка Бугарија Тој си има л АСНОМска Македонија
ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН
July 17 at 8:48pm · 
РАЗОБЛИЧУВАЊЕ НА БУГАРСКИТЕ ЛАГИ И ФАЛСИФИКАТИ

Со цел да му дадат бугарски карактер на Илинденското востание, бугарските историчари - фалсификатори, 
пред 60 години му измислија ново име Илинденско-Преображенско востание.

Но пред фактите, бугарските фалсификатори можат само да молчат.

Во првите години по крајот на Втората светска војна, Илинденското востание и во бугарската наука беше 
познато под името Илинденско. Во тој период е и последниот реален попис во Бугарија (во 1956 година, кога 
во Пиринска Македонија 70% од населението се изјаснуваат како Македонци). После тоа Бугарите ги 
фалсификуваат сите наредни пописи.

Но од тогаш, по налог на тогашниот бугарски претседател Тодор Живков, бугарските историчари со цел да 
прикажат дека Илинденското востание има некаков бугарски карактер, започнуваат да ја фалсификуваат 
историјата.

Бидејќи сите докази и факти кажуваат дека Илинденското востание е ЧИСТО МАКЕДОНСКО ВОСТАНИЕ, 
Бугарите немале друго решение, па одлучиле во нивната историографија на Илинденското востание да му го 
сменат името во Илинденско-Преображенско.

Но секој добар историчар знае дека Преображенското востание во јужниот дел на Бугарија започнува дури 17 
дена подоцна од Илинденското, и е сосема различно востание.

И не е само тоа, има и други докази.

Еден од нив е оваа табла во селото Пирин, општина Сандански, Пиринска Македонија.

За време на Илинденското востание, и Македонците од Пиринско воделе битки со Турците. Само во реонот на 
селото Пирин, имало неколку битки меѓу Македонците и Турците. При тоа загинале повеќе од 20 Македонци 
од селото Пирин.

И на таблата во селото Пирин, општина Сандански, Пиринска Македонија, убаво пишува:
- „Загинали 1903 през ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ“

НЕ ПОСТОИ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКО ВОСТАНИЕ.
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https://www.facebook.com/omoilindenpirin/photos/a.349336580139.196056.343602515139/10155353694045140/?type=3
https://www.facebook.com/omoilindenpirin/?hc_ref=ARSFtwBJ_qVcOIcLlL89qjyHiGqavwsLpb0JYba4F_korxaJlFQZJe-q6dg8MPM3BfM&fref=nf


ЗАТОА ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ Е САМО МАКЕДОНСКО, И ЗАТОА НЕ ТРЕБА НИКОГАШ ДА ГО 
СЛАВИМЕ ЗАЕДНО СО БУГАРСКИТЕ ФАЛСИФИКАТОРИ!

    :„       ,ЖЕЛО ЖЕЛЕВ ВО СОФИЈА КАЖАЛ АКО ВО МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНЦИТЕ ГИ НАРЕЧЕТЕ БУГАРИ
  “.     ,      ЌЕ БИДЕТЕ НАТЕПАНИ ЗА ТАКВИ ИЗЈАВИ НА БУГАРИТЕ ТИЕ ВО МАКЕДОНИЈА БИЛЕ ТЕПАНИ

        Бидејќи во тајниот договор меѓу чедото на царот a =  = - Г борис габор ис ос габор,   ,Борисов со измеќарите
   .         ,     :сакал разменскиво Р Македонијада именува во чест на Жело Желев улица пораносум гонапишал ова

„        :      Претседателот на Бугарија во Софија Жело Желев изјавил ако во Македонија Македонците ги наречете
,   .  ,        ,   ,Бугари ќе бидете натепани Во Битола кај чешмата кај Ѓавато како постојка и одморалиште на пат за

- ,      .      Ресен Охрид бугарските туристи Македонците ги нарекувале Бугари Следи тие таму биле многу убаво
.     .         натепани Вакво нешто се случило почесто Токму и затоа Претседателот на Бугарите им укажал на

            .   последиците што тие ќе ги доживеат ако Бугарите Македонците би ги нарекле Бугари Состојбата не се
“.      = ,    ...   .менала Акоистата глупост ја шират Габорите Бугарите тие ќе бидат тепани одмакедонскиМакедонци

              ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО Е СЕКОЈ ПОЕДИНЕЧНО ДА СЕ ИЗЈАСНЕ ШТО ТОЈ ЛИЧНО САКА ДА СИ
-   1991          20 БИДЕ МАКЕДОНЦИТЕ ДО ГОДИНА НЕ БИЛЕ БУГАРИ ПОТВРДЕНО СО СИТЕ ПОПИСИ ВО ВЕК

    ,     1870    Со векови султановотобугарскокнежество султанова бугарска егзархијаод годинаи бугарскадржава
  1908             само од година се трудат македонските Македонцида ги прогласат за етнички Бугари заборавајќи го

           (најважното што Бугарите биле само Татари со нивниот габор на габорите a =  = - Г борис габор ис ос габор
     =  ),     =  .татарот Борис којдома говорел татарски чувашки јазик а и со следната бугарска татарска историја

  Тоа што в      ,     Rex. Macedoniae,о Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис ханот Крум бил наречен
  - Sanctus Iones Macedo,     .  а Иван Александар нема ништо заедничко со Македонија Нас Македонците

    .      2/2  . .      тие не ни се потребни А и сите оние во милениум н е немаат ништо заедничко со народот на
 .      II ,      македонските Македонци Да не се изуми Василиј Македонски по поразот на унијатот Цар Самуил

  ,  со своите богомили укинал сè      ,     бугарско во Подунавјето со бугарска Софија и не само Македонија сè
    , дореката Дунав си повратил сè      ,  и припаѓаше само на македонската династија и сè  .беше македонско

 II            Василиј Македонскија повратил унијатската подпапата Охридскапатријаршија во свое владеење и
        .      -тоа само какошто било претходнокакоОхридска архепископија Неа ја поставил директнопод него
     .      . поднегобил и Цариградскиотпатријарх Само подпатријархотбила Трновската патријаршија Следи

   ,  ,      .  Охридската црква била самостојна подцарот а Трновската црква потчинета на патријархот Со ова
 ,       -     .се потврдува Македонија отсекогашимала своја црква Охридска црква таа била подмакедонскицар

 ,           = .Наведеното говори Македонијапреди поСамуил била подокупацијана габорскаБугарија Татарија
            ,  Службен јазик во Цариградската патријаршија бил македонскиот јазик коине којбил од Александрија и тоа

   ,     ,    за време на Птоломеите христијански јазик на Апостол Павле основач на македонска сè   .до црква Охрид
   = = .      ( -1815, -1907...)Народот говорел со варварски пелазгиски тн словенски јазиккојбил Хомеров Пасов Чулкас

-         ( )     . таков говорбил солунскиоткојгоупотребил Римјанинот Ромеецот КонстантинФилизоф за црковен јазик
   ,       ( ).   ,  Наспротиовој црковен јазик народотси говорел на своите говори јазици Таков бил брсјачкиот којостанал

  .        ,     .непроменет со милениуми Токмуовој јазикстанал службен на АСНОМскаМакедонија које и во употреба
 ,         1908    Наспроти ова во султановото бугарско кнежество и бугарската држава од година службен беше оној

        .  2/2  20      говород Варна којмакедонскитеМакедонцине горазбирале Во на век во Бугарија бил внесен втор
( )             .говор јазик којбил македонскисо когобугарскитеМакедонцибугарскитеБугаридоденес гипомакедочиле

     1991 ,     =  , Македонциимало не само од година споредбугарските крвницисо татарска чувашка крв дури
- ,          1922 -   1903 .АСНОМ ски а споредеденискренбугаринСтамболиев имало многупред година и во год

  ,         ,   Да се потсетиме АСНОМскаМакедонијабила вториотмакедонскиИлинденпосле онојпрвиот којбил само
,        .    -македонски а и АСНОМскиотИлинденбил противфашистичка Бугарија Па и затоа султаново фашистичка

              Бугарија се трудисо фалсификат Бугарија да се ослободиодфашистичките злосториврз нас Македонците
                а и со лага Преображенскотовостание во јужниотдел на Бугарија кое било подоцнаоднашетоИлинденско

 17         -100%   .востание деновида гопоистовети со само македонскотоИлинденсковостание Бугарите си лажат
   ,         Од изложенотосе потврдува македонскитеМакедонциси имале потполноодвоена македонскаисторијаод

         19  20 .  , = .двата бугарскинародисо два посебниодвоени јазика од и век Се заклучува Македонци Македонци
                . Бидејќиосновно човеково право на секој поединеце тој без закана и доброволно самиот да се изјасне Тој

      -   .    . таа можност ја искористилна повеќе пописи во АСНОМска Р МакедонијаотсекогашималоМАКЕДОНЦИ
             Па со тоа што отсекогашбиле МакедонцитеМакедонциитнода се прекиниза сè   .македонскосо соседите
   .        ,   Со тоа штоН Димитров за името со Елада говориза референдум а за сè   со Булгарија сè   ,заскрива и молчи
       ( )  =    =    тој си бил и ќе биде габор монструм на Габорите Татарите со својот татарски чувашки јазикразличен од
             - . . на Птоломеите античкиМакедонцисо битолскиговоркојбил народен јазикво македонскиЕгипет к Розета

Risto Ivanovski ИСПОВЕД НА ЕДЕН БУГАРСКИ ФАШИСТ
Бугарскиот фашистички џелат Асен Богданов, полициски началник во Скопје, кој по војната е уапсен и суден, на судењето раскажува
како Бугарите кога дошле во Македонија биле изненадени од националната свест на Македонците:
„ Пред да дојдам во Македонија имав впечаток дека овде навистина постои бугарски елемент. Со години на нас ни беше всадувана 
идејата дека Македонија и припаѓа на Бугарија, дека македонскиот народ е бугарски, и дека тука било бугарското царство...
Изненадувањето беше огромно. Можев да констатирам дека како бугарски елемент се чувствуваа само неколку богати луѓе, кои се 
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беа доближиле до бугарската власт, интелектуалци кои се броеја на рака, а кои припаѓаа на организацијата на нашиот народ. Сите 
други се чувствуваа како Македонци...“.

Lupco Cvetkov 1941va, tocno deka dosta Makedonci gi docekale Bugarite kako osloboditeli, bidejki dosta se patelo pod srpskiot rezim, no 
posle 1942ra, skoro site se otkazuvaat od Bugarija, bidejki stanalo jasno deka nisto ne se razlikuvale od Srpskiot rezim koj bil predhodno.

     , ...-   ;МАКЕДОНЦИТЕ НЕМАЛЕ НИШТО ЗАЕДНИЧКО СО ТАТАРИ БУГАРИЈА САМО СО МАКЕДОНИЈА
    ;      -ГЕРМАНЦИТЕ И ФРАНЦУЗИТЕ БИЛЕ ФРАНКИ ГЕРМАНЦИТЕ И АВСТРИЈЦИТЕ БИЛЕ ЕДНО ИСТО

;     ;       .ГЕРМАНИ ЕЛАДЦИТЕ И КИПАРЦИТЕ БИЛЕ ХЕЛЕНИ МОЛДАВЦИ И РОМАНЦИ БИЛЕ ЕДНО ИСТО  
  . ,     ,   100%  Бугарашите одР Македонија бугарскиизмеќарии македонскипредавници се договориле на

  .             штета на Р Македонија во која повеќе македонскиотнароднема да бидедржавнотвореннародна
   . ;        ;   ова наша македонска Р Македонија македонскиот јазикнема повеќе да биде државен јазик овој наш

      .      . è македонскинародсо своја македонскадржава Р Македонија ќе остане без своја историја С овабило
      ,    -  .порадитоа штомакедонскиотнародбил бугарски македонскиот јазикбил бугарски западен говор Па

    ,    .     -  Македонците си немале своја историја туку таа била заедничка Таа била бугарска на Бугарите тие
  . .  ,     21 .  è .живееле во Р Македонија Одизложеното бугарските лудацидуриво в оспоруваат с македонско

      ,         Бидејќиво претходнитенаписивеќе беше наведено Бугарите биле Татари со својот габорна габори
=  = ;  II   è  -     …Габорис габорис ос Василиј Македонскисо с бугарскозавршил со негоповеќе Бугаринемало
      ,      1870 Бугарите се појавиле во султановотобугарскокнежество со султановата бугарска егзархијаод

       1908 -     .годинаи со бугарската држава само од година оттогашимало државнотворенбугарскинарод
               Македонијапреда и поЦар Самуил била само во ИсточноторимскоЦарство воденоодМакедонците

  II ...,   ,       .  со Василиј Македонски и потоа Комнени а Комненибиле султаните на ОсмановотоЦарство Тоа
 è  1913 .        , останало с до година Во тоа ОсмановоЦарство Македонцитеимале Илинденсковостание кое

              немало врска со Преображенскотовостание во јужниотдел на Бугарија кое било подоцнаод
  17 .        Илинденсковостание денови Следел вториотИлинденсо АСНОМска Македонијапротив
  .фашистичка Бугарија итн

   ,    21.07.2017   ,  ,  Иако состојбата била ваква во Бугарија на на ТВ програми се расправало декаИсторијата
            .     .на Македонијабила таква што во неа живеат Бугариилипотомцина Бугари Ова е само еднодрскост
   ,         .  Па дрските говорницидрдореле договоротмеѓу Бугарија бил какона Германците и Французите Ова

 100% -     ,         . е лага Македонцитеникогашне биле Бугари и секојМакедонецќе се сраме да биде бугарин
      -   .      ?  Ова нема врска со Германците и Французите тие биле Франки Што биле Франките попотекло Еве
     (7 ),      .  што напишалфранковиотхроничарФредегар век Франките иМакедонцитебиле едноисто Како
   ,    .        што биле Османите Македонци и Франките биле Македонци Токму какошто биле гордиФранките и

,       ,        Османите и денешнитеМакедонцисе гордикакоМакедонци со својотмакедонскијазикна когосе
   ,       -  . говорело во македонскаАлександрија што било за време на Птоломејовотовреме само битолски

           ,       Па ваквата гордосте во спротивностна она што реколОтец Паисиј зошто се срамишбугаринеда се
 . ,        =   =  .наречеш бугарин Секако и ова е погордоодона на Габорите Татарите со бугарски чувашки јазик

           ,  Самото споредување на Германците и Австријцитенема совпаѓање со Македонцитеи Бугарите што
               се објаснува со доказотшто Германците и Австријците се Германцисо германскиот јазикна Мартин

,     -        ,   Лутер а Македонцитене биле бугари македонскијазикбил само јазикотна ГригорПрличев којне го
   .     ,     разбирал бугарскиотодВарна Со вториот јазикна Македонци Македонците гипомакедончиле сите

 ,     ,    .      .бугарскиБугари процес којдоденес трае а ќе трае вечно Тоа се Македонците гордина македонско
    -   =  ( , , Еладците и Кипраните биле Хелени Хелените говореле варварски пелазгиски Херодот Тукудид

...).     ( ).       Платон Пелазгибиле иМакедонците Јустин Погрешнотаканаречениот грчкијазикбил само наш
 ,  ,   ,      .  македонскикоине одАлександрија којбил Птоломејов којсо Апостол Павле станал христијански И

     .     -    .овдеМакедонцитеможат да бидат горди Горди се и за црковно словенскиотна МакедонецКирило
     ,         .Молдавците и Романците биле едноисто што никогашне биле едноисто Бугарите иМакедонците

      =      .ГордитеМакедонцинемале ништозаедничкосо Габорите Татарите и нивната бугарска историјаитн

   ;        ПРВИОТ ИЛИНДЕН ПРОТИВ ТУРЦИТЕ ВТОРИОТ ИЛИНДЕН ПРОТИВ ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА И
;   (02.08.2017)      ШКИПТАРИЈА ТРЕТИОТ ПРОТИВ БРАТСКИТЕ ФАШИЗОИДНИ БУГАРИ И ШКИПТАРИ

   =  ,     19  20    Македонцитедоживеал крваво турско исламскоропство а најкрваво било во и век одАрнаути
( ,   ).         Черкези ТатарииШкиптари Султановотобугарскокнежество било виновносо неуспехотна првиот

.       ,    ,  Илинден Од негобило предвреме дигнатоИлинденскотовостание тоа крваво било задушено што
      му годелона кнежествотона народотда     ,   му се даде бугарскикарактер затоа кнежеството востанието
    ...       .гооставило без ветената помош Од вакво бугарскоизигрување страдаломакедонскотонаселение  
   (1913)   .     Со Букурештанскиотдоговор Македонијабила поделена Слединејзинитеокупаторибратски

è  ...       27.06.1941   с македонскоуништиле Во Пиринскиотдел на МакедонијаМакедонците првидигнале
   ,       -  востание противфашистичка Бугарија што продолжило во Вардарскиотдел на Македонија тоа било

,  .        ....     Скопје на аеродромот Следело и востание во Егејскиотдел на Македонија Успехимало само она
  .         .  во АСНОМска Македонија Тоа бил ВториотИлинденпротивфашистичка Бугарија и Арнаутите Па
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         . ,  конечномакедонскитеМакедонциуспеале да си создадат своја национална држава Вистина таа
        1908    .       била подоцнаодонаа на бугарските Бугариво годинасо туѓинецкрал Таа со туѓинецкрал и не

    ,    , ,   .можела да биде национална држава чииинтересибиле германски фашистички подржуваниоднив
   .     .      По самоостојувањето на Р МакедонијаБугарија ја признала Р Македонија без македонскинароди

 . ,           македонскијазик Пак бугарската братска фашистичкаШкиптаријане гопризнала уставнотоиме на
 .       .     македонскаМакедонија Двете братскидржави денес фашизоиднибратскиР Македонија ја делат на

   (       = ). ,  Бугарии Албанци Турците не признаваат Албанцитуку само Арнаути Одметници Така тие братски
  ,    ,       имале шарена револуција немирии заедничка власт која ја спроведува Арнаутската платформа во

     ( ,   ),      .Македонијада бидат газдиАрнаутите Черкези ТатарииШкиптари а втор народда бидат Бугарите
              .За оваа цел се потпишал таен договорсо фашизоидната Бугарија повеќе да нема ништомакедонско
         (02.08.2017)     На македонскитеМакедонциимпреостанува само свој трет Илинден да почнат тие да се

    .      2001     борат да ја ослободотР Македонија одарнаутскотозаложништво од годинаи бугарската власт
 2017 ,        19, 20  21 .   од година подржана одАрнаутипотврденикрволочниѕверови во и век Па борбата ќе

          ,      .биде тешка и долга затоашто со Арнаутите се со САД Ротшилдите што не се свеснии бугариштата
   ,           1.  Од изложенотосе потврдува бугарските Бугарибиле се и ќе бидатмакедонскинепријател број Со

             тајниотдоговорна измеќарите и предавниците за братскиБугарисо Македонцизасекогашсе
.заврши

     ,        МАКЕДОНЦИТЕ ДА СЕ ПРЕТВОРАТ ВО БУГАРИ БУГАРИЈА БАРА ПОМОШ И ПОДРШКА ОД ООН
       .     ... ИсторискиМакедонците си биле секогашво темата Македонија Дуритаа имала различниподрачја

       ...          IIСледиПловдив да биде главен градна Македонија Ова се потврдува и со доказотшто со Василиј
 è   .      , 100%  Македонскис бугарскобило бришено Бидејќитој владеел дореката Дунав Подунавјето било
    II . :   - è  .сопственост на царот Василие Македонски Заклучок ништонемало бугарско с биломакедонско
 .  è  .      ,   Завладеале Османите Оттогашс било турско Се говориза петвековнотурскоропство без било

 ...      .     што бугарско Македонија била поделена меѓу балканскитедржави Во окупиранитеделови сите
 ,   :    ,       .биле Грци Срби и Бугари ПоловинаМакедонцибиле Грци помал дел Срби и најмал дел Бугари
   ,       ,     Иако ваква била состојбата Македонците се бореле да си бидатМакедонци да ја ослободат својата

   .          , Македонијаи неа обединат Окупаторите по секоја цена не сакале да се ослободатМакедонците тие
     è   ....     меѓусебносе договорале какотие с македонскода истребат Последно јавно сретнување се случи

   ,   2017 ,         во македонската метропола Солун во јули година когабратскиси се состанале првите лица на
,   -     ,     è  Елада Србија и Бугарија првата не признава ништомакедонско Србија црквата и Бугарија с она

  :     - è  .   .што биломакедонско македонскиотнароди македонскиотјазик с во Р Македонијабило бугарско  
         .     : Дали ималоМакедонцибитнисе доказина виднибугарскиличности Овде се наведува една изјава

„    ?  ,       ,    , Кой мисли за Македония Вярно е че ние българите не говоримза Македония но има и други които
     -    .     ,     говорят и мислят за нея това са самите македонци Искайте вие не от нас а от македонцитеда

      .  ,     престанат да говорят и мислят за Македония Не забравяйте че македонците са истинските
 ,            .славянскиирландци в коитонационалнотосъзнание е силноразвито и коитосе раждат борци
          9  1922 .Изявление на министър Стамболийскипреджурналистина Белградската гара на ноември г  

( . "  ", 18.11.1922 .)“. ,     1922 .В Земледелско знаме г Значи ималоМакедонцимногупред година
      ,       21   ,  Оваа изјава за бугарскитеизродине важи па тие се трудат дуриво век да докажат македонското
 .              било бугарско Со тоа што тие македонскотосакаат да гонаправат бугарскосо сиромашкотобугарче

    ,      ,    Љубчо и бугарскодетиште Никола без да се прашат македонскитеМакедонци Бугарија вршиголем
,             .  злостор Македонците се прогласуваат за Бугарибез за тоа да се изјаснат самите Македонци Па што

       20 -       .тие биле се доказ сите пописиво век во пописите мнозинскинародостанале самоМакедонците
    ,          За да се потврдинаведеното тајниотдоговормеѓумакедонските бугарашии бугарските бугарисе

  ,           ,      држиподтајност со матнии тајнипотези сака да се потпише тајниотдоговор а тој дурида гопотврди
      ,   -  . и собранискотомнозинство составено одмакедонскиизроди Арнаутии бугараши без Македонците

     .              .Овие се тајнии матнидејствија Па се бара договоротда се потврдиво ООН за тој да се спроведува
   ,           Од изложенотосе потврдува Бугарија и нејзините Бугари се убеденидекаМакедонциимало многу

 1922 ,     1903 ,      . пред година потврденосо Илинденскотовостание година какои сите доказипредтоа
               , Токму и затоа на Бугарија и треба гаранцијанекојда гоозаконинепостоењето на нас Македонците

   ,           ,   братскизаложби со Елада и братските геноцидиво Егејскиоти Пиринскиотдел на Македонија а со
 ( ,   )   20     21    Арнаутите Черкези ТатарииШкиптари фашисти во век ифашизоидниво векМакедонија ќе

      ,     . си ја делеле на Бугарии Арнаути бришејќигипритоа Македонците    .Таквите се само злосторници

     „   “ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА ПРИФАТИ ВИСТИНСКА ТРОЈА НЕМАЛО
   99  ,     ,        Автор сум на објавеникниги две книгиза таканаречена Троја а и во повеќе другикнигипишувам

 .     „   “.         за неа Па последна книгабеше Вистинска Троја немало Ваков е насловот само порадитоа што со
        ,       . илјаднициавторисе зафатиле да ја откријата вистинската Троја меѓутоа досега никоји не ја открил
,         (6  . . .),     Всушност Илјада била дело на Редакцискиотодборна Пизистрат век п н е којсакал да има дело

  какошто имал    (      ,   ),   о во Месопотамија Гилгамешовиот еп бил бокал за вино заменет со коњ на услови за
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  ,          .       смоква и маслинка чии климатскиприликине биле погодниза говедои коњ Со тоа што во Илјада се
  ,        480 ,      говориза магаре а магаре во Мала Азија немало до година магаретобило во Месопотамија со

 .    ,   ...-       ,   .доЕгипет Се говориза шафран само во Арабија доденес гонема во Мала Азија а не Балканот
        ,       КакоштоИлијада била дело на ПизистратовиотРедакцискиодбор кој ја составил Илијада од трите

-        ,     ( )  генетско географскиподрачја на одЕгипет со доМесопотамија говедои коњБригија Европа меѓу
          ,      ШемницаиЦрна Река и ЈадранскитеОстрови по коиталкал Одисеј Платон ја склепал Атлантидаод

,    .       -      .Египет поврзанои со Солон Вакви дела на Атина и биле потребни таа била млада и без значење
 „   “    03.07.2017,        Книгата Вистинска Троја немало беше објавена на а неа во својот катологја ставила

    24.07.2017.         Германската национална библиотека на Следи неа да и благодарамшто таа прифатила
31  .      „   “- ,     моикнига Па нив гиодбива НУБ Свети КлиментОхридски Скопје започнувајќисо мојата книга

  95 „   . -    “,  . 150,  15.10.2016.  , подброј Потеклотона тн Словени само тези и теории со стр од Во неа според
,  ,     .       изворите се потврдува никогашнемало посебнисловенскинароди Бидејќитаа книгае опасност за
     ,       /   ,   авторите коисе бават со Словените за коинема ниеден единствен доказ наодза преселби неа ја

,      ,     .    ,скриле криејќија вистината за македонскитеМакедонци коисе свои на своето Со неа се потврдува
           .македонскитеМакедонцикакодомородниво Македонијаповеќе не смеат да бидат оспорувани

              Со тоа што бугарашотЉубчо Георгиевскисо своите собугариМладенСрбиновскии чедотоНикола
    è ,      ,   Димитроврешиле да уништат с македонско менувајќи ја дурии македонската историја моите книги

   .    ,      -      .ако тие во Р Македонијаби гиуништиле моидела ќе останат во ГНБ само токмунеа и благодарам

         8  ,    БИДЕЈЌИ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ИМА САМО ИСТОРИЈА СПОРЕД ЧЛЕН НА ДОГОВОРОТ НИВ ЌЕ
  „    “-   ГИ ОПРЕДЕЛИ ЗАЕДНИЧКА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ЕКСПЕРСТКА КОМИСИЈА И НИШТО НАШЕ

„  8Член
2.             ,     Во рокнајдоцнадо тримесециодвлегувањето во сила на овојдоговор со цел продлабочување на

 ,        заемната доверба двете Договорнистраниќе формираат Заедничкамултидисциплинарна
      ,   ,     експертска комисија за историскии образовнипрашања на паритетна основа за да придонесе за
          ,    објективнои заснованона автентичнии на докази заснованиисторискиизвори научно толкување на

 .историскитенастани
3.            Двете Договорнистраниќе организираат со заемна согласност заедничкичествувања на заеднички

   ,          историскинастании личности насочени конзајакнување на добрососедските односиво духотна
 “.европските вредности

 27.07.2017  100%       НА ГЛАСАЛЕ БУГАРСКИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ОБЕДИНУВАЊЕТО НА БУГАРСКИТЕ
 (1/3 ,  1/3   1/3 )     (2/3 ...)БУГАРИ БУГАРИ ЦИГАНИ И ТУРЦИ СО МАКЕДОНСКИТЕ БУГАРИ МАКЕДОНЦИ

27.07.2017     100%       во Бугарскотособрание гласале бугарскипратенициза обединување на Бугарите во
  ,       ,   1/3      Бугарија иМакедонија заборавајќигосоодносотна жителите во Бугарија које Бугариво коисе и

..., 1/3   1/3 ,       Македонците Цигании Турци какоспротивност во наша АСНОМска антифашистичка двојно
 .         2/3,  1/3  .Илинденска Р Македонија во која попописите македонскиМакедонцисе а се преостанатите

      ,      КакоштомакедонскитеМакедонцизеле бугарскипасоши многупомасовно земале европскипасоши
 .      ,     - - и Бугарите Следина Бугарија и избегало населението кое веќе ќе станува циганско турско бугарско

.      ,         малцинство Ова се потврдува и со доказот Македонците со бугарскипасошисе селат не во Бугарија
  .     ... ,     .туку во Европа Какошто Бугарите стануваат Германци Швеѓани истото гоправат иМакедонците

           Пофалнотопризнавањето на договоротна бугарските Бугарисо Македонобугаритеи Арнаутиштата
( ,   )          . ,   Черкези ТатарииШкиптари било итноодна амбасадите САД во Бугарија и Р Македонија што го

    .  ,        . потврдии амбасадата на Британија Ништо случајно тие се носители на сите превривања кај нас Па
    2001      „ “   ,   САД одКосово во годинаизвршиагресија во полза чумата на ДомородцитеАрнаутите коисе

 „ “  .       ,    .и краста на Православните Па за последениотпапа тие биле умноболни а за Европа преопасни
      2001       . ,   Какошто САД извршиагресија во годинаво полза на Арнаутите во Р Македонија коиспоред

    14,7%,       ,   здраствените легитимациисе само бил донесен Рамковен договорсамо за Македонци којне
    50% ...       „ “    ,  важи во Франција со Французи Британија со многунациии САД казан на раси и нации ништо

  ,       .      è  ...не е случајно таа одБугарија ќе навлезе во Р Македонија во стратешкиотКриволак за с и сешто
                ,   Какошто САД во лабаторија ја создаде СИДАТА и им ја испратина Црнците во црнаАфрика и за нас

,    ,    ,    è   Македонците Црна чума се зададе таму далеку во Македонија да се истреби с македонсково полза
        19, 20  21 ,       на крволочните ѕверови со човечкиликАрнаути во и век коистанале втор народсо јазикна

   10% (90% :   )     .најмалотомалцинствоШкиптари Геги Черкези и Татари со шкиптарскијазики монголски
 02.18.2017         ,    ,   На во Крушево ќе говорел Џелат Вејце на шкиптарскијазик које и монголски порадишто

      ,   .      Џелатот одВејце грешиво нашите родови какосите Арнаути Па другговорникќе бил најсиромавиот
  . ,             граѓанинна Р Македонија чиј говорќе му биде посветен на најсиромавиотмакедонскинародво туѓа

.      .        Европа Трет ќе бидеПретседателот на Р Македонија кај споменикотна првиотПретседател само на
  , 100%    -   .нашата АСНОМска Македонија непријателка на фашистичка Бугарија со македонските Евреи

  ,           ,    Па Гоце Делчев којсакаше да биде закопанво главниот градна слободнаМакедонија а никаково
,       -        Бугарија беше испратенодБугарија од ГеоргиДимитров тој со солзи радоснициодВелко Влаховиќ
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       .          гопримилделотона Кочо Рацин Бели мугри Гоце Делчев ќе гопосетел непријателот на делотона
        ,        ,    Кочо Рацини неговиот јазикна коготој пишел што било и за онојна ГригорПрличев Борисов од со

   =  = ,  = ,       името на Татарот Габорис габорис ос на Габорите Татарите и заедноодЏелат Вејце избраниот
   ,      .   Претседател на Македонскотособрание којгоизлага Претседателот на Р Македонија за Албанската

.        -       .платформа ДуриБорисов гобакна чедотона Џелат Вејце тој прави сојуз на Арнаутите со Бугарите

    ,    - БИДЕЈЌИ БУГАРСКИ ЕТНИЧКИ НАРОД НЕМАЛО МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМО ЕДНО МАКЕДОНЦИ
   .      = .    Етничкиотнародбил еднорасен Самото име Бугарибило споредБугарите Татарите Ова се тврдии

       19          со доказотшто во првите пописиво век во Бугарија Гагаузите никаконе сакале да се истоветуваат
  -      .        со белите Бугари Гагузите се попишувале какоСтари Бугари Какошто имало Стариморало да има

  -    .   ,      и Нови Бугари Нови Бугарибиле белите Наспротиоваа состојба во антиката ималоМакедонија со
,     ,     ...,    Македонци во ИсточноторимскоЦарство тема Македонија дурисо главен градПловдив а преди

        -    . поЦар Самуил Македонската династија владеела дореката Дунав тогашнемало никаквиБугари Од
  ,   ,      .   изложенотосе потврдува Македонците се Македонци а никакоСтариилиНови Бугари Овие имале

   ,    -   .своја црква Трновската патријаршија а МакедонцитеОхридска архиепископија и црковноподелени
       ,       БугаринотЉубчо Георгиевскиси се договорал со Бугарија а останале неколкуточкиодмакедонска

 ,        ,  ,  страна неприфатени коисе однесувале за постоењето на македонскинарод македонскијазик како
  ,             и македонскаисторија во која припаѓаИлинденкогаМакедонцитебиле изигрании оставени сами на

      ,      цедилоодстрана на султановотобугарскокнежество порадиштомакедонскитеМакедонцимасово
-           .страдале бугарскотокнежество можело предсветската јавност востаниетода гоприкаже бугарско  

     ?            Што биле Грците и Бугарите Па историскиетничкинародГрци и Бугариникогашнемало туку само
 :       1767     црковнинароди со укинувањето на Охридската археиепископијаво годинасите нејзиницркви

   .     .    потпаднале подЦариградската патријаршија Следи сите биле само Грци Бидејќибила укината дури
 ,      -       .Трновската црква повеќе немало Бугаритуку само Грци Грци биле и Еладците без Еладска црква

     ,      1780 .За меѓусебнода се истребуваат православните султанот покрајЦариградскапатријаршија во г
   .      .    , создал и Бугарска егзархија Оттогашимало покрајГрци и Бугари ВоглавноМакедонцитеодДрама

...  ,    .   1870  ,    , Серез биле Грци а другитепросториБугариМакедонцитепо гвелеле ние не бевме Грци сега
   .             ли ќе бидеме Бугари Следи Грци и Бугарибиле само црковнинародичиј двоенцентар бил Цариград

          .   никакобилошто со Софија и пошироково султановотобугарскокнежество Понатаму Македонците
   -       1922 .  се чуствувале за Македонци Стамболиев вели Македонциимало многупред година Бидејќи

  ,      .      .ваква била состојбата Бугарија црковнотогоистоветува со народно Па истото гоправат и Еладците
 ,         .         Спореднив Грци биле сите на Балканот и во Мала Азија Токму ова било поводЕлада да ја изгуби
   ,      ,   .      војната одКемал Ататурк којодТурцијапротерал многуГрци дуриодКавказ Сите тие одТурцијаи

    -      .      .Кавказ дома говореле само турски со ДНК какоонаа на Кавказот Такви има и во Егејска Македонија
          ,    КакоштоМакедонците со Илинднскотовостание создале прва Република на Балканот што не било

         (   )     замисливо во тоа време когана Балканот владееле кралеви Елада и Србија а Бугарија била само
  1908 ,           кнежевсто до година Илинденскотовостание немало билошто со Бугарија спротивнона тогаш

  .    1908     .      власта во Бугарија Следи Бугарија во годинада стане и кралство Па во Балканските и Двете
         ,      светски војниБугарија била со Централните сили и со фашистите што ништонемало заедничкосо

  .     ,    . билоштомакедонско Во Илинденскотовостание имало Република дурии АСНОМска Македонија
     è   è -    .Видливо е огромната одвоеностмеѓу с македонскои с бугарско Македонцитеи Бугарите посебно

     21 -   ,     .  Посебноста се потврдува и во век Бугарија била фашистичка какошто била иШкиптарија Ова
  ,      .        не било случајно БугаријаиШкиптарија се борат Р Македонијада ја направат животен просторна

 :   .   :   ,     двата народи Бугарии Арнаути Овде има заедничкост Бугарите биле Татари а АрнаутиЧеркези и
.Татари

 ,              Не случајно со пуч избраниотПретседател на собраниетода гоодбие барањето на опозицијата да
     .           се расправа за Договоротсо Бугарија Па тоа е само заговородмнозинство пратеницибратскисамо
       è : , , ,   .на Бугарите и Арнаутите да се бришис македонско народ јазик историја Илиндени АСНОМското

        .     Наведенотоќе се потврдисо гласањето во Македонскотособрание Бидејќимакедонскитеизродисо
  ,  100%      51   ,  .Арнаутите се мнозинство кои ќе гогласат договоротнаспроти глас на опозицијата е заговор

Risto Ivanovski Тодор Живков, пред околу 45 година, на митинг во Благоевград, изјавил: „За да ja признаеме Македонија, ние треба 
да се откажеме од 60 % од бугарската историja.” Па на Бугарија и престанале само 40% историја.

  .  ,       .   -   ДНК НА ТН СЛОВЕНИ ДОКАЖУВА ПРЕСЕЛБИТЕ БИЛЕ ОД ЈУГ КОН СЕВЕР ПА ИМА ЛО САМО
: -   .   .    ЕДНО ГЕНЕТСКО ГЕОГРАФСКА ОДДАЛЕЧЕНОСТ СЛЕДИ ТН СЛОВЕНСКИ И ЕВРОПСКИ НАРОДИ

   .           СЕ СО БАЛКАНСКО ПОТЕКЛО ДНК НА ЕЛАДЦИТЕ И ШКИПТАРИТЕ СЕ СЛИЧНИ СО ДНК НА
 . -      .ЈУЖНИТЕ ТН СЛОВЕНИ ТИЕ СЕ ОДРОДЕНИ ЈУЖНИ ТН СЛОВЕНИ

 „  “       ,     :Од РУСКА РЕЧ на македонскигопрезедов целиот текст што гопренесувам во целост
„          Зошто Јужните Словени се разликуваат одЗападните и одИсточните
25  2016 мај Взгљад
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     -     Меѓународентим научнициобјави комплексногенетичко лингвистичкоистражување за словенските и
 ,           ,  балтичките народи кое објаснува зоштоИсточните и Западите Словени личат еднина други а

   ,           Јужните Словени се разликуваат се наведува во соопштениетона Институтот за општа генетикапри
   .Руската академија на науките

              Истражувањето на јазикоти на генетиката на Словените беше спроведеноодстрана на тим
        . .  (    научнициподраководство на докторотна биолошкинаукиО П Балановски Институт за општа

  -   )     (    генетикаиМедицинско генетскинаучен центар и академикРихардВилемс Естонскибиоцентари
 ).      „PLoS One“,  .Тартушкиуниверзитет Истражувањето е објавено во списанието пренесува ТАСС

               Во работата учество зедоа истражувачи одмногуземји во коисловенските и балтичките народисе
   ( , , , , , ,   мнозинство однаселението Русија Украина Белорусија Литванија Естонија Хрватска Босна и

),            Херцеговина какои научнициодВелика Британија и конзорциумотна меѓународниотпроект
„ “.Генографик

 ,        .   Спореддефиницијата Словените се народикоизборуваат на словенски јазици Сличноста на
        .   ,   словенските јазицине е потребнода биде одделнодокажувана Од другастрана Јужните Словени

       .не личат многуна Источните и на Западните
    -        На картата на проучената балтичко словенска популација со зелена позадина се прикажани

 ,   ,   ,      Источните Словени со портокалова Западната со виолетова Јужните а со сината е прикажана
 .            балтичката популација Со знацисе обележани териториитена популациитеодкоисе собрани

:    (  ),  Y-  (  )  примероците анализираноспоредмтДНК бели крукчиња според хромозомите црниточки и
   (  ).споредавтосомалните маркери црвенитриаголници

   8.000   ,    50 -  Генетичарите истражиле над примероцина ДНК земениоднад балтичко словенски
.        ( ,   ),  популации Основите груписе составени одИсточниСловени Белоруси Руси и Украинци Западни

 ( , , ,    ),   ( , , Словени Кашуби Полјаци Словаци ЛужичкиСрби и Чеси Јужни Словени Бугари Босанци
, ,   )    (   ).Македонци Срби Словенции Хрвати и балтичкинароди Латвијции Литванци

      : Y-       , Во анализата се користенитри генетскисистеми хромозомкојсе предава по таткова линија
  ( )      ,      митохондрискаДНК мтДНК која се предава помајчина линија и автосомална ДНК која подеднакво

       (  ).содржигеномина таткотои на мајката полигенскаанализа
     .   (      Сите три системидале сличнирезултати Источните Словени Русите одцентралните и одисточните

,     )    .   области какои Белорусите и Украинците формираат јаснообликувана група Исклучоксе северните
             -  Руси коисе генетскиоддалечениодостанатите ИсточниСловени и се поблискидо угрофинската

.популација
         ,  ,    Меѓу Западните СловениПолјаците се многублискидоИсточните Словени а Чесите и во помал

 ,          . степен Словаците се нешто поблискидо Германците и додругите западноевропскипопулации
      ( ,   )   (   Јужните Словени се поделенина западен Словенци Хрвати и Босанци и источен Македонции

) ,     .        Бугари регион додекаСрбите се во средината Јужните Словени се генетскисличнина своите
    – ,   .несловенскисоседина Балканот Романците Унгарцитеи Грците

  (   )       Балтичките популации Латвијцитеи Литванците покажуваат блискост со Естонците коизборуваат
   -        ( ).    на јазикодугрофинската групаи со определениИсточниСловени Белорусите Исто така се покажа

         -   (   дека балтичките популациисе генетскиблискина волшката група угрофинскинароди особенона
).Мордвините

   ,       -Свртувајќи се конлингвистиката научниците гореконструираа генеалошкотостебло на балтичко
 ,         : ,   словенските јазици и за секоја популацијанаправија споредба на трипараметри генетика јазики

.          .географија Излезе дека најмногукорелираат генетиката и географската положба на популацијата
   ,    ,    Научниците сметаат дека Словените ширејќисе низ Европа интензивногиапсорбирале
        .    популациитештоживееле на овие територииво предсловенскиотпериод Словените насекаде го

          .   донеле својот јазики гоапсорбирале генскиотфондна автохтонитепопулации Овој длабински
 „ “       .генетски супстрат се разликува во различниразгранувања на словенството

       .    Западните и Источните Словени гопрезеле источноевропскиотсупстрат Најверојатнонајголемдел
             однегобил составен одбалтичките народикоипоранобиле населениширумИсточноевропската

. ,      ,      висорамнина Вториот јужноевропскисупстрат гоапсорбирале Јужните Словени а тој се состоел од
      .балканскитенародишто Словените тука гинашле

           ,  Овие процесигиспоиле Западните и Источните Словени во единствена генетска заедница додека
           ,   Јужните Словени на овој начин станале посличнина несловенските народиодБалканот одоштона
  “.другите словенскинароди

    , „  “    . .Со последниотнаводсе потврдува несловенските народи се само одроденитн Словени

  , ,   . ,       БИДЕЈЌИ НЕМАЛО ТЕВТОНСКИ ИЛИРСКИ СЛОВЕНСКИ И ДР ГЕН СО ДНК СЕ УТВРДУВА САМО
-   ГЕНЕТСКО ГЕОГРАФСКАТА ОДДАЛЕЧЕНОСТ

  ,      , ,   . .    Беше објавен напис во когосе говориза тевтонски илирски словенскии др ген Написот е само
,      .       - политички затоашто генетиката не познава никаквинации Па со ДНК се означува само генетско
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 ,       .         , географска оддалеченост а таа била од југконсевер Па преселбите биле само одод југконсевер
  - - ... ...подолината Вардар Морава Дунав Рајна

  : ,    (   )   Еве прв доказ Меровингите претходницина Франките Германците и Французите имале балканско
;   -     (7 ),    потекло следи втор доказ споредфранковиотхроничарФредегар век Македонцитеи Франките

  .    = .  .имале исто потекло Ниниот јазикбил пелазгиски тн словенскиитн
    ,   ,      .,  Бидејќиевропскотоговедобило диво а балканскотодомашно што важи за коњоти др Келтите

 -  .   ( ).      , имале балканско малоазископотекло Следи Тевтони Теутони Ова да се споредисо Илир
     = Deut=Deutsch,    .   - илирската кралицаТеута доДеута а Германи споредтн словенскибогГерман

     .     ,    Македонијае полна со име Герман Споредбританскитеи германските автори во Британија и
    .    ,     ,  источна Германија имало илирска култура Да не се изуми дореката Рајна имало Склавини кои

 (8 )    -      .   Бонифациус век гипокатоличувал со латински имало склавинидурии во Шпанија Во Франција
      . = ,    , , се употребува темниотвокал којбил тн словенски склавински а и во португалскиот романскиот

    .влашкиоти шкиптарскиот јазикитн
    .       -   Па врската била само балканска Балканскобило говедотосо кое биле преселби денес најмасово

  = = -          говедое фризиско фригиско бригискона Викизите симбол им биле краткитероговина бригиското
.      .          говедо Бригија со ФилипМакедонскибила македонска Со тоа што тоа говедое нареченои илирско

( ),     ( ).   ,  o, балканско сета Европа била илирска балканска Следи тракискоисточно илирскозападн
  . , : = ,  = .      словенскопосеверноитн Значи едно политика политика а ДНК ДНК Бидејќисите видовина ДНК

   , , ...     .гиима на Балканот Келтите Тевтонците се со потеклоодБалканот  
    ,     -   ,  Какошто генетиката станала политичка истотобило и со антропологијата се мереле черепите и

           F- ,   место да се утврдиисправнотосоставување на групите за истражувањата со тест се одело
     t-   F- ,    .     директноутврдување на разликите со тест без тестот што не е дозволено Со тоа што се

 F- ,    .  :      одбегнувал тестот се правелофалсификат итн Еве докази черепите во стара минојскаепоха
  ( . )-    . .       биле долги тн словенски Критјаните биле само тн Словени Во средната и новата минојска епоха

  .       . .  ,    тие се заокружувале Па така тие повеќе не биле тн словенски Не случајно во Македонијаимало
 .  .      „    реткотн словенскичерепи Подробново мојата прва книга Средоземјетопрадомовинана

“-   1998  354 ,  1999  519     Европјаните првоиздание година страни второ година странии трето издание
2007  621 ,     година страни какои во следните книги

: „   .      !“ , 23.07.2015 09:57 :Напис Кои сме ние Ова се гените на балканските народи Четврток Македонија
„             Швајцарскиот институт за генетика ИГЕНЕА дава податоциза генетското потекло на балканските

            “ “   , народикое е сериозен удар врз сите националисти коисе колнат во чистоатата на своето потекло
          ,  .и тоа госметаат за врвен критерум дали некој е пожелен или не

    ,      500  Швајцарците истражувале над десет години користејќиобемна литература од околу научни
    ,           извори и современи научни методи немајќипритоа интерес на било каков начин да се занимаваат со

    .    ,    политичките последициод своите анализи Гледано од стручен аспект нивните колегиовие
     80   ,  ,      резултати гисметаат за над проценти релевантништо за генетиката е повеќе оддоволно за

     .истражувањата да се прогласат за успешни  
   (      ): (   , . .)Заклучоците се следни детално дадени и во графичкиот приказ Приказот е изземен Р И
,            ,  30%.  МАКЕДОНЦИ се нација која според овој институт има во најголем дел антички ген дури Потоа

 20%  ( ,   ),   15%    .  се Теутски Тевтонски старо германскоплеме и по словенски и хеленски корени Нашиот
,  ,   10%  .  ,    ген помеѓу останатото содржии илирски корени Споре бројките Македонците најмногуДНК

     ,       .сличности имаат со Грците и Србите а нагласени разлики со Бугарите и Албанците
,     - 30%   ,   21%  .     СРБИ кај нив најмногу има словенски корени а потоа илирскопотекло Овде треба да се

                има резерва во илирскиот дел на генот бидејќиистражувањата се почнати во време кога Косово се
    ,   8%   21%      сметало за дел одСрбија па околу одпокажаните илирскопотекло отпаѓа на косовските
.             Албанци Интересно е дека овие ДНК резултати покажуваат релативно мала генетска сличност на

         20%      34%,  Србите и Хрватите кај коиосвен словенското потекло од доминира ДНК на Илирите со и
   18%     .далечните Келти со удел во хрватскиот етничгиген
,         ,  30%,   20%   АЛБАНЦИ тие се според етничката ДНК во најголем дел Илири околу а потоа Словени и

18% .       “ “    Тракијци Изненадувачко за националстите и приврзаниците на чисти народие дека Албанците
      .        имаат многу повеќе словенско потекло одМакедонците Тие според овие ДНК резултати се повеќе
    ,   ,   .слични на Бугарите и Хрватите отколку на Македонците Србите или Грците  
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- “         .      Потеклото и етничкото наследство се сложени теми и области На прв погледова истражување
       . ,   површно гледано потенцира разлики на одредени етнички групи Меѓутоа стручно гледано

   ,     ",     резултатот гокажува спротивното дека нема чисти нации изјавила извршниот директорна
     . - "       институтот ИГЕНЕА Имна Пазос за НИН Ги анализиравме генетските карактеристи на племињата

    ,         .   одденес додалечното минато а не политичка или историска патека на тие племиња Тоа е
       ,   .  исклучително важно да се направи разлика меѓу генетиката историјата или антропологијата Сите

        ,        овие научни гранкиможат да бидат од заедничка корист но генетиката не може да ја потврди
        .     теоријата која е променлива зависно од времето и потребите Бројките кои гидобивме претставуваат

   ,       .    , просек на сите студии согласно податоците и примероцикои гисобравме Ние не покажуваме гени
          . ",  .туку профили и след на факти и сличности низ долгата историја објаснува Пазос  

           Во графичкиот приказ се објавени резултати за народите одпоранешна Југославија и .Албанија  
,                5% Но ако се погледнат резултатите од истражувањето и за соседните народиќе се види дека само
      ,  30%    . одпотеклото на денешните Грци е античко наспроти античкото потекло на Македонците Грците
     30%  ,   20%    .се доминантно хеленски народсо хеленски ген и околу словенско и феникископотекло

         ,   ,  49% Бугарите кои толку многу се повикуваат на своето словенско потекло според оваа студија дури
 ,        ,    ,   се Тракијци народ со индоевропскопотекло кое доаѓа од Турција Романија и северна Грција а има

      .    15%,    големо генетско влијание од освојувачките татарски племиња Словени се само а хеленско и
   11%.   .античко потекло имаат Остатокот се Феникијци

        . , , , ,Генетскиот профил на Турција е составен оддевет племиња Феникијци Бербери Хелени Тевтонци
, ,   .   ,  50% ,   Словени Арапи Евреи и Илири Русите се доминантно над Словени додека етничките
,          ,  45% , 25% Германци кои војни водеа за чистотата и доминацијата на своето потекло се Келти
, 20%   10% . ( . )“. (   , . .)Тевтонци Словени и Евреи медиа мк Евреите се вера Р И

        ПОЧИТУВАНИ МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНКИ И МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ ЧЕСТИТ И
   :   1903    БЛАГОСЛОВЕН МАКЕДОНСКИ ДВОЕН ИЛИНДЕН ВОСТАНИСКИ ГОДИНА СО ПРВА

        ,  РЕПУБЛИКА НА БАЛКАНОТ И АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА СО МАКЕДОНСКИ НАРОД МАКЕДОНСКИ
           ,    ЈАЗИК И МАКЕДОНСКА ИСТОРИЈА И ТОА ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА СЕ ДО ДЕНЕС ШТО ЌЕ

  .ПРОДОЛЖИ СО ВЕКОВИ                                                                                                   (   124)Го сакале

Shotokan Karate Minta Сите востаници од Крушево, Мелник, Невеска, Клисура и од сите делови на тогаш не распарчена 
Македонија, во исти час се кренале против отоманската империја, координирано и со иста цел; "АВТОНОМИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА". Ослободиле многу територии, а, најдолго ја задржале ослободена територијата на егејскиот дел на Македонија, која
траела до декември 1903-тата, а ние учевме; 10-сет дена Крушевска република.!!

     ВЕЧНО ДА ЖИВЕЕ ИЛИНДЕНСКАТА АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА
„   ,     .         - ,Во овојмомент во ова историскоместо Св Отец ПрохорПчинскии на овој историскиден Илинден

            когаобјавувам дека е отворенопрвотоАнтифашистичкособрание на народнотоослободување на
,              Македонија душава ми е преполна со радодости предпремрежените очи гледам какосе раздвижиле

          ,     , сите рекиодПчиња доВардардоМеста и доБистрица заплискувајќи ја целата македонска земја
             сакајќиодмакедонскиотнародда гоизмијатдесетвековниотропскисрам одпропаста на

 ,      ,     ....“ Самоиловата држава за да се родиденеска нова светла и слободнамакедонскадржава (  Панко
, 2  1944 ,     )Брашнаров август година Манастир Свети Отец ПрохорПчински .

Risto Ivanovski "За разлика од сите места каде што се положуваат по три венци, на плоштадот во Скопје, кај споменикот на Методиј 
Андонов Ченто се појави и четврт венец-од Руската федерација.

Организатор на оддавањето почит на Илинден пред споменикот на Ченто е претседателот Ѓорге Иванов. На сите други места низ 
државава, каде што не е организатор Иванов, не е поставен венес од Руската федерација".

  -       ?!РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ГОРИ КАДЕ СЕ НАТО И ЕВРОПА
  .  ,    ,       ,  Шумите во Р Македонија горат воглавноодчовечкифактор а никаде гинема НАТО и Европа кои

   è ,             сакаат да изчезни с македонско неа да ја населат со мигрантидело на НАТО и Европа со
          .единствена цел конечносо Македонијаи нејзинитеМакедонцида се заврши  

       ,       ...   , Да не се заборави на Хрватска сета гореше а НАТО со Европа си се чешаа Кој на Хрватска
    ( , =   )   1  православен непријател и арнаутски черкешки татарски бугарскиишкиптарски пријател број и

      ?   ,      помогнада се спаси одпожарите Само православна Русија со која какоправославна и
.     .тн словенскамора да се заврши
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      ,    -   1913 МАКЕДОНИЈА БИЛА ОКУПИРАНА ОД БУГАРИТЕ И СРБИТЕ НИКОГАШ ОД ЕЛАДЦИТЕ ДО
.         ,   ГОД БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА ТВРДИ МАКЕДОНЦИТЕ ОД СРПСКИОТ ДЕЛ БИЛЕ БУГАРИ БУГАРИТЕ

      21 СЕ ДРСКИ И НЕВОСПИТАНИ ДУРИ ВО ВЕК
       -      За време на МакедонскотоЦарство имало самоМакедонци целиот Балкан бил во Македонското

.    .       ( ).   Царство Царството потпадналоподРим Следи сите неговижители биле Римјани Ромејци Ова се
        ,      потврдува со доказотшто Еладците биле подИсточноторимскоЦарство и затоа тие биле само

 ( ).     19  (   .),      ,  Римјани Ромејци Ова било дуриво век Фергусони др чиј главен градбил само Цариград но
       ,   19        не селото Атина кое било подОхридската црква а во век и подСоборната црква на православето
. -        ,  , ...- св Димитрија Битола со својотдвоглав орел на ИсточноторимскоЦарство денес руско српско

.православно
     = ,    = =  : Македонијапотпаднала подБугарија на Татарите Бугарите којбил народболгар волгар волгар

= =Volk=   , -  =   (    )   волг волк полкдополка народна поимотмонгол монгол човек со гола глава бил многу
.             ,  понов Какошто за време на Македонскотои РимскотоЦарство ималоМакедонции Ромејци за
     .     ,  време на БугарскотоЦарство имало Бугари Во прилогпишиСтојанПрибичевиќ Македонија

   ,  , , 1990: „ ...     нејзините луѓе и историја Македонска книга Скопје Според Тие тврдат декаМакедонија
             ;  била земја во која била создадена Самуиловата држава и за цело време нејзина потпора дека

         ,     широкитемаси на коисе потпиралСамуил биле македонскитеСловени луѓетоод земјата наречена
‘ ’,   ;     ‘   ’   Склавинија спореддревните хроничари и дека Самуиловата титула Цар на Бугарите не значи

            препознавање на бугарска националност туку присвојување на сите териториикоинекогашму
   .           припаѓале на Симеоновотоцарство И бугарскиотцарСимеони српскиотцарДушан се нарекувале

      ,        ,     цареви на сопствените народии на Грците но тоа не значи дека тие биле Грци туку дека тие ги
           владеат некогашните византискитериториисо идеја за повторновоспоставување на Византиската
. ,   ‘ ’     империја Всушност сите овие балканскицарства претставувале ефемерниимитациина

 ;       “.византискотоцарство единствен вистинскии траен цар бил рускиот  
 ,       . ,      Се заклучува Македонијабила окупирана одБугарите и Србите Меѓутоа никогаштоа не се случило
 ,     .      , со Елада која секогашбила само македонска Па неа ја управувала Македонската династија

   ,       ,    Комнените коибиле Македонци чиинаследните биле Османите со сите султани што самиот го
   II .потврдилиМехмед итн

   (1913)      (  ),   Со Букрештанскиотдоговор Македонијабила поделена меѓу Елада не Грција Србија и
.    (    )  ,    Бугарија Во половинаМакедонци Егејскиотдел на Македонија станале Грци помал дел Срби

(    )    (    ) .Варарскиотдел на Македонија и најмал дел Пиринскиотдел на Македонија Бугари
   ,           Бидејќиваква била состојбата дрскои невоспитаное Македонцитеод српскиотокупирандел на

,          ,      Македонија којза време на Светските војнибил преокупиранодБугарите да не смеаат да бидат
   -   .Срби туку само Бугари глупакдо глупак  

   ,       1903   -  Да не се изуми Македонците си имале два Илинденивостание годинаи АСНОМ ска
      .       Македонија која се бореше противфашистичка Бугарија Во неа настрадаа многуМакедонции

 .македонските Евреи  
         ,     ,  За да се потврдидека Бугарија со своите се забегани тие оспоруваат дека биле фашисти дека

       .  è       убивале Македонцине само комуниституку дурипопови На с ова се барало да се забрани
     ,       .македонскиотфилм за истребувањето на Евреите што спореднив тоа било лага итн  

 ,  .   ,    .   Бугарија тврдеше во Р Македонијаимало Бугари потврденосо бугарскипасоши Дуриникако
  ,     - è   .   немало македонскинарод македонскијазики македонскаисторија с тоа било бугарско Ова било

       .      .  поводБугарија со својот бугарскинародво Р Македонијада гопрослави бугарскиотИлинден Со
    ,          ваквата бугарскадрскости невоспитаност за првпатИлинденне беше прославен какошто со векови

      -     .   Македонците само какосвој си гославеле прославата била пуста без Македонци Дрскоста беше
       ,        -    очигледна со поклонувањето на гроботна Гоце Делчев којв гробќе мора да се преврти ако тој би

 ,      ,    -      бил Бугарин тој ќе беше закопанво Софија а не во Скопје неговата желба била исполнета од
 ,         ,    , ГеоргиДимитров чии останкибиле пренесениво главниот градна Македонија а тој бил Скопје
 .     ( .   .).    ,     никакоСофија Па Софија била македонска Р Ланге и др Да не се изуми Пловдив бил главен град

 .  ,      ,     на Македонија Исто така Во ватиканскиотпреписна Манасиевиот летопис ханотКрум бил нарече н
Rex. Macedoniae,   - Sanctus Iones Macedo.а Иван Александар

,    ,        ...   Конечно основночовеково право е секојпоединечнодоброволнои без присила на пописите да се
      .    20 ,  .   ,  изјасништо се чуствува тој да биде Споредпописите во век во Р Македонијаима Македонци а

 .       21  ,      не Бугари Да се оспоруваат Македонцитедуриво век говори Бугарите биле дрскии невоспитани
   19  20 ,  21 .не само во и век дури век

Tomislav Krstić Покоен дедо ми мртов се првртува во гробот.Бил во Балканските војни.Бил на Брегалница.Само не е како што 
пишуваат Историчарите.Он бил се борел повторно се вратил во Прва Светска Војна."Железен Полк" Тие ги истерале Бугарите.Да се 
повторно вратат во Првата Светска војна.Тогаш ги избркале од Кајмачалан.(Западни граници на Бугарија).Потоа заминал на 
Солунски фронт.
По првата светска Војна, Вардарска Бановина станува дела на тогаашното кралство на СХС. 
Во втората светска војна повторно Бугарија влегува во Пактоот со Германија и Италија.Уште еднаш и 4-тиот пат станува губитник.
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Македонијаа има втемелено државност на 29.-30 Ноември 1943 год. во Јајце.Документ поглеедјте во Музејот. Потпишан од Панко 
Браашнаров, во президиумот со Тито седел Димитар Влахов.Македонија добива, Писсмо, јазик и се признаава како народ.
Да се вртемели државност.Македонијаа на АСНОМ добива Територија "Варадарска Бановина" сегашната Територија на 
Р.Македонија.Така Македонија добива државност.Писмо, Јазик, народ и Територија. Од тогаш Македонија има своја државност и 
свој Интегритет и Суверенитет.
Тоа е вистина.Пршајтего генералот Тодор Атанасов во колку се уште жив.Друго се е шпекулција.
Така како и што е Бугарија членка на ЕУ а има сите војни загубено.Затоа имаат 400 евра плата а Пензионери по 75 евра.
Оваа се фаакти не Историски, веће аутентични.Зошто? И пок дедо ми, пок. татко ми се учесници од 1912 -1945 год. 
Сум бил доволно возрасен да ги паметам нивните кажуваања. Тоа што пишуват Историчарите? Пишуват према потребите за времето 
в кое живеат и за кого работат.

       ХЕЛЕНСКОТО ПОТЕКЛО НА ЕЛАДЦИТЕ САМО ЕДЕН ОД ФАЛСИФИКАТИТЕ
 ,  , - , 1974, - 38.  :Роберт Гревс Грчкимитови Неолит Белград пиши Деукалионов потоп

„9.            (  43, );   Деукалионов синХелен му годал името на целокупниотхеленскирод види б иметому
          ,  ,  кажува дека бил кралскипратениккајмесечевата свештеницаХела или Хелена илиСелена божица
,    (III, 20, 6),         ,   Месец а споредПаусаниј првоплеме кое се викало Хелени потекнува одТесалија каде е

   (  70, 8)“.почитувана божицата Хела види
 БидејќиТесал      ,        -  ија никогашне била во Елада поимотХелени не може да потекнува одне еладски

.           ,    простори Тоа што Атина била млад гради без никаквоисторискозначење сета историјана Тесалија
       .не смее да си е препише за себе

 ,  =    .     , Следи заклучок никогашЕлас Елада не била хеленска Какошто била пелазгискаТесалија
  ,     .      пелазгискибиле Еладците а Пелазгибиле иМакедонците Бидејќипелазгискијазикбил само
= . , è    .          (1941), склавински тн словенски с било и е јасно Ова се потврдува и со наводите на Макс Фасмер
  .  ,  ( . )  ,     Словените во Грција Спореднего Елада тн Грција била склавинска во која се употребувал

.           ( . - )  тн словенскитемен вокал којне постоел во македонскиотјазиккоине тн старо грчки од
.Александрија  

          ,      1868 Со реформа на коинеодКораис во Париз бил создаденкатаревуса службен во Елада само од
:      ,      ,    1868  година прв службен јазикбил само коине со Отон баварскикоинеи германски а и од година

. катаревуса  100%   è .Очевиден фалсификат на с еладско

          .   2001 ,САД ДА ИМ СЕ ИЗВИНИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ЗА АГРЕСИЈА ВРЗ Р МАКЕДОНИЈА ВО ГОДИНА
         ( ,ГУБЕЊЕТО НА ДРЖАВНОСТА НА МАКЕДОНЦИТЕ И ПОСТАНУВАЊЕ НА АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ

  )   14,7%    100%  =  ,ТАТАРИ И ШКИПТАРИ СО ВТОР НАРОД ИАКО СЕ ИСЛАМСКИ ТУРСКИ КОЛОНИСТИ
           - ...ДУРИ И ЗА ВТОР МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЕН ЈАЗИК ШКИПТАРСКИОТ КОЈ Е И МОНГОЛСКИ ГРЕВ

             Македонскиот народ со своите племиња и говори од постледено доба доживеал многу страдања од
,    .     .  Османите коибиле муслимани Турци Нивни најгнасниизвршители биле Албанците Бидејќипоимот

    ,      ,     .АлбанциТурците не гоприфаќале тие за нив се само Арнаути чиј поим арнаут означувал одметник
      19        ,  СледиОсманите Черкезите и Татарите во век гиколонизирале меѓуШар Планина и Врање а само

        100.000   500.000  ( . -во еден потег по Кримската војна биле колонизирани Татари и Черкези Г Вајган
1924).    ,     .   БидејќиШкиптарија била сиромашка Шкиптарите масовно го примале исламот Нив исто така

         .- .  ...гиколонизирале Османите на истите простории западнаМакедонијаитн в Шкиптарска академија
   (   )   ( ).      ,Се разликувале Геги Черкези и Татари и Тоски Шкиптари Бидејќи тие биле со различно потекло
   ,          .   тие меѓусебно не општеле не стапувале во бракови и до денес не се разбираат Нив ги обединал

        1972 .         само Тито во СФРЈ со шкиптарски јазик од година За доказ дека Гегите и Тоските уште не се
 ,  еден народ во   1997 .        Шкиптарија во год меѓусебно се бореа јужнитеШкиптарипротив дивите северни
,     ,            .Геги за неа да ја поделат а САД бандитите со арнаутската мафија се борат за Велика Албанија итн
      ,  ,  .     САД од своја војна база во Косово православен простор врз Р Македонија извршиагресија од копно

 ,   ...,       ,   и воздух Македонците доживеале колеж а злочинците Арнаути денес се во власта дури го водат
 .            Македонското собрание Затоа само Македонците од САД ја изгубија својата државност во полза на

14,7% -   .          Арнаути споредздраствени книшкиОва им гоовозмиСАД подржувајќигиарнаутските лаги во
.   1.000.000 ,  400.000,  35%, 25%, 20%,     14,7%. Р Македонија имало Албанци па па а тие се само Само

            ,така македонските Македонцисо потекло од постледено доба ја изгубиле државноста од Арнаутите
100% =        ,       исламски турскиколонистии ѕверови со пушкии ножеви со коисо САД помошво сè .успеале

, ,      Претседател премиер министер за правосуство а и сè   .     другово Р Македонија е Амбасадоротна САД
   ,   од гуштерската САД династија кој гони сè   , .    македонско да позатвори Р Македонија да ја колонизира

    ,         1972  колонисти дело на САД гуштерите дури со сила да постане шкиптарскиот јазик од година втор
       10% (1,47%),      државен јазик на најмало шкиптарскомалцинство со со него да се монголизираат свои

   .     ,  .    „ “.на своето македонскитеМакедонци За злосторотда се подржи во Р МакедонијаСАД војска вежба

     ,    ЕЛАДЦИТЕ БИЛЕ МЕШАН НАРОД СО СУБСАХАРЦИ ЦИГАНИ И КАВКАЗЦИ
 ,  , - , 1974, : „...      Роберт Гревс Грчкимитови Неолит Белград пиши Аканскиотнародпроистеколодедна

   -         -  стара миграцијана либио берберскисродницина прехеленскотонаселение на Грција на југот од
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     ,         ...“.оазата на Сахарската пустиња во Тимбукт каде се вкрстиле со црнечкиплемиња на реката Нигер  
     ,      .Па се говориза субсахарскаДНК различна на Македонцитеблискина Критјаните

  14- 15      Бидејќиво век на Пелопонез биле населениИнд ,     , ијци чиј музичкиинструментбил бузуки
       14- 15 .покрајцрнечка крв имало и циганскаод век

     -          Со овие преселбине се завршило со војната меѓуТурција какомуслиманска држава и Елада
 ,     .    ,   христијанскадржава во Елада биле колонизираниКавказци Тие иакобиле православни дома си

   .    20 .говореле само турски јазик Ова било во век
 ,       ,   14- 15   ...   20  Се заклучува во Елада покрајБелци имало иЦрнци Циганиод век со бузуки и во век

   ,     .Кавказцисо монголскиудел со својот народентурски јазик
 , .         è   - Порадикажаното Р Македонијаитномора да прекинеда разговара за с македонскосо негроидно
-    .индиско монголскиудел кај Еладците  

 ,         ,    , Не случајно Артур Вајгал Македонците гиопишува бели луѓе какобогови а за Еладците пиши
     .просечните Еладцибиле потемниодМакедонците

         ,        Кога некојбиологили некојсо биолошканаука спомнипросек просексе добива само одповеќе раси
(   ),      , ,   ,   -   бела и темна а овде се говориза бела црна индискаи монголска погодокоте потполен срамное

    è     .да се разговара за с македонскосо изродите во Елада

       ИЛИЈАДА БИЛА САМО ПРИСВОЕНА ИСТОРИЈА ОД ГИЛГАМЕШОВИОТ ЕП
      .   (6  . . .)       Атина какоградбил млад и непознат СледиПизистрат век п н е сакал да има дело какошто

  .            било Гилгамешовиот еп Тој составил свој Редакцискиодборкојод Гилгамешовиот еп бокалот за
    ,    .вино гопроменал во коњ а друготоостанало исто  

             :За да се потврдидека одепот имало и другипоединостипреземеноеве наводи
 ,  , - , 1974,  163  , :Роберт Гревс Грчкимитови Неолит Белград под Ахилева срџба пиши

„   , Зимата се приближувала и          бидејќицивилизиранитенародиникогашне војувале во тоа годишно
,               доба Грците гопроведувале времето на проширување на својот логори вежбајќиво годење со

...“.стрела
„2.           ‘  ’- , , Дваесет и четвртотопеење на Илијада настанало одепот назван Ахилева срџба кој веројатно

        ...можело да се изрецитираво текотна една ноќ
       ...        Хомер верно гоопишал животот на своите господари Хомер бил подвлијание на вавилонскиотеп за

     ;   ,  ,  “.Гилгамеш само во приказната за Ахилеј Ахилеј е Гигамеш Тетида Нинсана ПатроклоЕнкиду
    ,   „ “     - Да да се докомлетира содржината Редакцискиотодбор склопил делоИлијада од три генетско

 :         ,       географскиподрачја со магаре ишафран одМесопотамија до со Египет со коњи говедоодБригија
( )        .Европа меѓуШемницаиЦрна Река и Јадранските острови

 .    ,      -     .За тн Троја се пишии бил битен наодотод градотСтибера еве за неа две објавувања
 „  “, 27.07.2017,  : „         Во Нова Македонија има наслов На Стибера откриенпродруженобјектна храмотна

 “.         ,      :божицата Тихе Во негосе наведува и когаСтибера е градена и тоа само предРимската окупација
„          .    Стибера е формирана за време на владеењето на македонските кралеви Од пишаниантички

        -  ,     изворисе дознава дека за време на Втората македонскоримска војна римските легиидоаѓаат во
     ,      ,    градотда се снабдат со житарки додека за време на третата војна последниотмакедонскикрал
               Персеј токму во Стибера гостационирал својот военштаб и оттука тргнал во походпротив соседните

   ,  ,      “.Пенести во градотУскана денешноКичево а коибиле сојузницина Римјаните
 : „     3        4 .    Втор извор Егзистирал од средината на век предновата ера до крајотна век За време на

-  ,         , ,  македонскоримските војни римските легиисе снабдувале со жито во овој град додека последниот
-                античко македонскикрал Персеј во еденпериодво Стибера гостационирал својотштаб одкадешто

     “.раководел со воените операциипротив Римјаните
                .Токму таа Стибера била многумлада за да би имала било каква важност за во Илијада итн

      БЕЛИТЕ ИНДИЈАНЦИ ВО АМЕРИКА СО ИСТОЧНОСРЕДОЗЕМНО ПОТЕКЛО
 ,  , : „      psilocybe,   Роберт Гревс Грчкимитови пиши Самиот сум ја пробал печурката која предизвикува

:         , халуцинација боженскиотамброзијкојоддревните времиња гоупотребувале Масатеците
  ,   ;        ИндијанцитеодОаксака провинцијаво Мексико притаа приликаслушнав свештениците какого

 -   ,    .   повикуваат Тлалок боженство на печурка и доживеал трансцедантлнипривидувања Затоа искрено
   .  ,   се сложувам со Р ГордонВасон американскиистражувач на  ,   древните обичаји дека европската идеја
       .        .  за рај и пеколпоникнале од сличнимистерии Тлалок е роденодсекајца какои Дионис На

,      ,    ‘   ’;   старогрчки какои на јазикотна Масатека зборотпечурка значи храна за боговите Тлалок носел
  ;   .    ;   ;  венец од змија Дионисисто така Тлалокимал подводносклониште Дионисисто така Свирепиот
                обичај на Мајнада да откинува глава на своите жртвиможда се однесува на засекување на клобукот

  -          .  , , на светите печурки оти во Мексикодршкитена печуркиникогашне се јадат По преданието Персеј
   ,            светиот крал одАрг преобратен во обожувач на Дионосовиоткулт гоназвал Микенпоотровната
     ,     .    ;  печурка која ја нашол во околината во које откриенизвор Тлалоковиот амблем била печурка а

    .          . è амблемот на Аргисто така Од устата на Тлалоковата печурка на фреската избива млаз вода С ова
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  :            наведува на прашање далиизмеѓуевропската и американската култура имало допириво било кое
   “.раздобје на човечката историја

. .  : „ ...(      ),   Х Џ Велс пиши Можда вклучувајќи ја тука мексиканската и перуанската настанатиод
 ...“.хелиолитската образованост

„ ...          ...“.Свештениците Некоиодпростите перуанскискулптурине потсетуваат на сумерскиработи
„   ... ...      ,     ...“.Да се заблуделе свештеници чинна распарување на живи жртви вадење срце уште на жив
„   ... ...        .    Во стариот свет жртвеници Тоа било во среднаАмерикаи во Јукатан Во Мексикосвештеничкиот

              . свет се најдувал подедна монархијакоја во многушто била слична на вавилонската монархија
          .   , ,  Храмот и палатата стоеле така да се речи еднопокрајдруго Во Перуанската владеел поново еден

    ...“.боженскимонархсличен на Фараон
      0    .       Индијанците во Америка со крвната група и А биле Белци Тие биле во спротивностна оние

        0,         Индијанцикоибиле Монголисамо со крвната група а нивната ДНК имала сличност со она на Кореа
 -          13.000 . . .,   и Тајван МонголитеодИсточна Азија во Северна Америкапреминале околу п н е а во Јужна

    8.000 . . . .Америка стигнале некаде околу г п н е
         0,  95%   БидејќимонголскитеИндијанците ја имале само првобитната крвна група тие изумреле од

-      .   ,   маласипеница таа произлегла порадичумата на говедото Токму порадималасипаница кај белата
  15.000 . . . .,     -       раса пред г п н е била создадена крвната групаА таа била вегетеријанска за житариции

    .        .мешункастихранина белата раса Создавањето на крвната групаА била во Левантот  
      ( , ,  ... )-  Белите Индијанциимале традицииодЛевантот Месопотамија Египет Феникија Македонија тие

   ,    ( = - )...      , обожувале богна секајца грмежи дожд Зевс Перун Перу вадење на срце какоза Семирамида
   ,   ( )  .балзамирање на египетскиначин имале грчко пелазгиско писмоитн

              БЕЛАТА РАСА БИЛА ЕДЕН НАРОД КОЈ ИМАЛ ИСТИ ПРИКАЗНИ НЕ САМО НА БАЛКАНОТ СОСЕ
    ,  ...МАЛА АЗИЈА ТУКУ ВО МЕСОПОТАМИЈА ИНДИЈА
    : „...        .  Ентони Брајер и другипишат Овде биле најзанимливиприказните за боговите и хероите Овие
,     ,      . легенди чиј средишенликбил Гилгамеш мошнемногупотсеќале на Хомеровите епови

            ,   Гилгамешовата победа наднебескиотбиккојму гоиспратила божицата на љубовта Инама со неа да
             “.се бориоти ја одбил Гилгамеш и се судрил со неговиотбивш крал Киш

. .  : „           Х Џ Велс наведува Санскритската епика нираскажува една приказна слична на онаа која послужила
   ,    ,      ...“.какооснов на Илијада приказна за белиот народ којсе хранисо говедскомесо

   ( . )     (   ЗОШТО МАКЕДОНСКИОТ КОИНЕ ТН ГРЧКИ СО СВОИТЕ НАСЛЕДНИЦИ КАТАРЕВУСА И
-   19 )    /       ДИМОТИКИ САМО ОД ВЕК НЕ СЕ РАЗБИРАЛЕ АТ СО МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ И СО

 = .   ?   -    ДРУГИТЕ ПЕЛАЗГИСКИ ТН СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ ОДГОВОРОТ Е ЈАСЕН КОИНЕ ПРОИЗЛЕГОЛ
        !САМО ОД СТАРОЕГИПЕТСКИОТ ЗА ВРЕМЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ ПТОЛОМЕИ
  „  “, : „          МартинБернал Црна Атена пиши Четиригодиниработев должовие насокии останав уверен дека

           . ,   40-50дуриедна четвртина од грчкиотвокабулар би можела да има семитскопотекло Ова заедносо
процен      , è          ти коисе чинеа какоиндоевропски с уште не нудеа објаснување за една четвртина доедна

   .            третина на грчкиотвокабулар Се двоумев дали овој несведлив дел конвенциалнода гогледам како
‘ ’       ,  -   -Прехеленски или да постулирамнекојтрет надворешен јазик анадолскиили какошто претпочитав

. ,     ,       хуриски Меѓутоа когапогледнав на овие јазици тие ми понудијаречиси никаков ветувачки
.   1979,            материјал Дуриво когафрлив погледниз еден примерокодКоптскиотетимолошкиречникна

,             . Черни јас се здобив со можност да извлечам извесен смисол оддоцноантичкиотегипетскијазик
 ,        .     ,  Речиси веднаш јас сфатив дека ова беше третиотнадворешен јазик Во рокоднеколкумесеци јас
     20- 25        станав убедендека на преостанатитите процентиод грчкиотвокалубар би можел да пронајдам

    ,           веродостојниетимологииодегипетскиот јазик исто какои за имињата на најголемиотдел од грчките
    .    - ,    , боговии за многутопоними Ставајќи гизаедноиндо европските семитските и египетските корени

   -   -      јас сега верувам дека со понатамошноистражување би можело да понудиме веродостојни
  80  90    ,          објаснувања за и процентиод грчкиотвокабулар што е пропорцијакоја е висока во односна

     . ,       ‘ ’ присутните надежи за било кој јазик Затоа сега воопштоне постоеше потреба од предхеленскиот
“.елемент

        ( . )-     Се наведува врската на староегипетскиотсо македонскиоткоине тн грчки неговпрв речники
      300-  . . . .,     .    негова прва граматикабиле само од та г п н е и тоа само одАлександрија Следи сите дела

           ,     преведении напишанина македонскиот јазиккоинебиле само од таа година и тоа само во
.Александрија  

      è  ( = . )  .     Со овојмој последеннапис со с еладско хеленско тн грчко се завршува Токму затоа мора да
   è  ,      .следипрекинза с со Елада сите македонскисоседии сета Европа

Filipovski Vladimir SEKOJA CEST. KAKO I SE STO E DOSEGA OBJAVENO OD TEBE.
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Boris Temoski Ристо, птоломеите се по смрта на Александар а коине е употребуван пред птоломеите ! Неможи да е директрен 
наследник на староегипетскиот. Влијанието на сароегипетскиот врз просторот на Елада е уште пред Александар и Филип со 
доселувањето на семитски пленина на островите и брегот на Егеот посебно по распадот на соломоновото царство.

Risto Ivanovski Од времето на Архелај...Филип Македонски, Александар Македонски...службен јазик во македонскиот кралски двор 
беше јонскиот со писмо од Милет. Кај ниеден антички автор коине не постоел за време на Александар Македонски. Бидејќи во 
книгата за Александар Македонски на Квинт Куртиј Руф недостасувале првите две книги, следи како „прво издание со суплементите 
на Френсхајм излегува 1648 година во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“. Па само Френсхаиј во 17 век
прави фалсификат, го внесува јазикот коине.

Boris Apostolov Коинето е трговски јазик кој го создале лингвистите на Александар Македонски. Тој се создал од 40 тогашни јазици. 
Имало наредба: Трговците во меѓусебната со работка го користеле Коинето, а дома секој да си го зборувал мајчиниот јазик. Така и 
Данајците го прифатиле овој јазик (есперанто на антиката) како свој јазик.

Risto Ivanovski Па само Френсхајм во 17 век прави фалсификат, го внесува јазикот коине, што не го наведува ниеден антички автор. 
Во прилог е и Joseph Yahuda, LL.B., “Hebrew is Greeck”, Preface by Professor Saul Levin, Published by Becket Publications, Oxford, 1982.

       ,     БИДЕЈЌИ ЉУБЧО ГЕОРГИЕВСКИ НЕ ГОВОРЕШЕ НИКАКО МАКЕДОНСКА НАЦИЈА А ЗА ЗОРАН НЕ
  ,     ?     ПОСТОИ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ВО ШТО Е РАЗЛИКАТА НАЦИЈА БИЛ САМО ЛАТИНСКИ ЗБОР

             Кога бугарашите на Драган Богдановски му го вметнале Бугаринот Љубчо Георгиевски за тој да
   ,             роварина македонскотло за оние коиси госакале својот македонскинарододма говоочиле Љубчо

,               .Бугарски дека тој во сите свои говоригиистакнуваше самоМакедонцитебез да ја спомне нацијата
      ,      „  “.Зоран Заев какосонародникна Љубчета Бугарски за Зоран Бугарскине постоел македонскинарод

        ?        -  Па во што е разликата меѓу нив двата Само тоа што поимот нација е на латински на македонски
          100%    јазик има само македонски народ со свој македонски јазик и македонска историја со сè друго
         ( . ),    само македонскосо билошто бугарсково македонскаСофија Р Ланге главниот градна Македонија

 .  ,       ,    Пловдив итн Исто така и во Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис ханот Крум бил нарече
Rex. Macedoniae,   - Sanctus Iones Macedo.       II а Иван Александар Да не се изуми со Василиј Македонски

   .   =  =    .повеќе ништонемало бугарско Па сета бугарска татарка ханова канова била само македонска
     ?          ,  Во што е втора разлика За Љубчо имало само Македонци без македонска нација со години а за

          „  “  (14.08.2017) 75 .Зоран којне бил патриотшто не ми личело немало македонскинарод досега дена
     ?    !         ...Во што е третата разлика Во стекнатиотимот Четврта разлика е начинотна које стекнат имотот

           САД ПОД НАЈИТНО ДА ГО ЗАБРАНИ УПОТРЕБУВАЊЕТО НА ТИТОВИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ОД
1972          - ...ГОДИНА КОЈ Е И МОНГОЛСКИ ЗА МОНГОЛИЗИРАЊЕ БЕЛЦИТЕ НА БАЛКАНОТ ГНАСОТИЈА

-   (2004),  , : „      Ханс Лотар Штефан Македонски јазол пиши Во Албанија под комунистичкото владеење се
            поттикнуваше развојот на единствен национален јазики се укина паралелната употреба на различни

 .     1972 .       писмени јазици Со ортографскиот конгрес во год овој нов писмен јазик беше прогласен за
 -      -    .      официјален во и што е особено важно и надвор од Албанија Со тоа Албанците на Косово се

                 откажаа од Косоварскиот јазик да го развијат во свој сопствен јазик и со тоа да се дистанцираат од
,          ’“.Албанија што во рамките на Титова Југославија сигурноби било поздравено

      ,        18 ,   Па каде се чуло видело и слушнало шкиптарскијазикнепознат во историјата во до век а нов само
 19 ,             ,    од век потврденои одАму Буе којпишијазикотсе создавал во негововреме дурисо Вукови гласа

     19 ,   .  ,  .   , а Вук Караџиќтворел во век со сите тн словенскигласови само тн словенскитемен вокал нашето
    ,           само и само македонско ѕ нашите завршетоцина презимињата дативното у и за трето лице еднина

,          ( , , , ...),  .т одбегнување на гласот х какошто е кај Брсјаците ајвар ајвар армоника отел на тн словенски
,      . ,    ,  , изроди да биде службен јазик во Р Македонија дури за надворешна употреба потполна гнасотија и

     10%   90%  (   ),  невоспитаност на дрските и невоспитани Шкиптари и Геги Черкези и Тартари дело само
 , ,      .  - ,на претседателот премиерот министер на сите министерства на Р Македонија САД амбасадорот

100% , 100% ...        .грешник злочинец врз напатениотмакедонскиправославен народсо постледен јазик
              1972 .,Па САД под најитномора да го забрани употребувањето на Титовиот шкиптарски јазик од год
    ( . ),    ( ,   ), = ,кој е и монголски Г Мајер потврдено со Арнаутите Черкези Татари и Шкиптари арнаут одметник
    ( ,   )    .  - .коисо своите монголски черкески татарскиишкиптарски јазицигрешат во тн словенскирод Белци

 ( ,    )     АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИТЕ ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ЗАЛУТАЛЕ СО ПРАВОСЛАВНИОТ
 ,      ДВОГЛАВ ОРЕЛ СО ВЕКОВИ НИШТЕЈЌИ СЕ ПРАВОСЛАВНО

   ( ,   ), = , „ “   За залутаните Арнаути Черкези ТатарииШкиптари Арнаути Одметници чума на домородните
  „ “   ,       Македонции краста за православнитеМакедонци со својот православен двоглав орел од

. .    : „  -     ,   В А Истархов се пренесува следново Двоглавиоторел исто така е древен симбол којозначува
    -   .    - обединување на две гранкивласт духовна и световна Во средновековните христијанскипреданија

  - .  - ,  ‘  ’.   - ,  тоа е Крал Свештеник Во Индија Шакра или Васеленскиправител Во стариот Египет Фараон кој
      “.истовременопретставува и световна и духовна власт
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       -  БИДЕЈЌИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ГО ПОЗНАВАЛ АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК КОИНЕ
( . - ),      ,    ТН СТАРО ГРЧКИ А НЕ СЛУЖБЕНИОТ ВО АТИНА КОИНЕ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ

 ,     ,     ( . - )- Античките автори коипишеле за АлександарМакедонски не гопознавале коине тн старо грчки тој
      = ,    (1971...),  :  . до денес се изговара на македонскикоине којне споредено со Дуден каде стои кој не Еве
  :  -   ?  -   ,  ,  . гомакедонскиотдоказ Се прашува кој дојде Се одговара кој не дојде со значење сите дојдоа И

       ,       , .  следикојне доденес означува на македонски на мојотмајчини таков брзјачкиговор сите Токму тоа
  , ,    .      .сите означува општо заедничко за употреба за сите Птоломеите била Македонцисо битолскиговор

       ,        IX ,Единствено остапување имало само кај Квинт Куртиј Руф чиј најстар манускриптбил само од век
      XV .          а книгата била печатена само во век За јазикот коине дека постоел за време на Алексанар било

     17 .         дело на еден фалсификат во век Бидејќи во книгата на Квинт Куртиј Руф недостасувале првите
 ,      : „      две книги тие две книгибиле германски фалсификат прво издание со суплементите на Френсхајм

 1648            1670 ...“.излегува годинаво Страсбурга уште еднотакво издание се печати во година
 ,        .      Се заклучува коине за време на АлександарМакедонскине постоел Ова се потврдува и со доказот
   , , , ...    .   - што јазикот на Хомер Херодот Тукудид Платон немал врска со коине Еве најбитен доказ Хомер

   ( -1815, - 1907...),          пишел на словенски Пасов Чулкас а Илијада за прв пат на коине била преведена во
   3  . . .,         ... ...Александријасамо во век п н е што важело за сите дела на наведените авториХомер Платон

 . . ,     ,       .   СпоредХ Џ Велс Апостол Павле гопознавал коине но не службениот јазикна Атина итн Па кој бил
   ?     - .     .  тој јазик коине Во Египет службен бил старо египетки Тој бил заменет со коине За староегипетски
    ,      -       ...да биде заменет одкоине коинеморал да произлезе однего инаку тој би бил претежокза употреба

  .        17 СПОРЕДБА НА Р МАКЕДОНИЈА ВО ПОСЛЕДНИВЕ ГОДИНИ И БРИТАНИЈА ВО ВЕК
„               Неопходное да се рече дека еврејскиотфактордопринел со неверојатен економскипросперитет на

 .     , , ,   - оваа земја Евреите и Хазарите развиваат трговија занаетчиство уметност наука и наравно
!БАНКАРСТВО

             - Но благосостојбата во Холандијане значело да не се искористиприликата во соседната Британија
     !која настанала со тамошните верскисудири

    1290.   4.    Од протерувањето одБританија поминало скоро века и сега банкари     те стапуваат на сцена
(   !)    -      .наравно Евреи Нивната цел е јасна тие гифинансираат преврат и Кромвел

         ,   , Ова е почетокна една замислива методологијана скриенотоуправување создавање на кризи
, ,   !револуции војни обезбедување привилегија

               Да ја погледаме званичната историја која никадене гиспоменува патиштата на парите и влијанието
 !на Евреите

‘   (1599.- 1658.)  ,    ,  Кромвелт Оливер англискидржавник со потекло селскиблагородник најважна
  ‘   ’,      личност на Англиската буржуаска револуција организирал револуционернавојска од средните

      -        (1644.)   слоеви и со неа ја поразил кралско феудалната војска во битката кајМарстонМур и Небзиј
(1645.);     I,             гозаробил кралот Чарлс којвисокиотсуд гоосудилна смрт и гоиспратил на губилиште
1649. ’-   è, ...година Тоа е с меѓутоа

          - ! , Владетелите од сенка тогашпрекуагентотодвлијание на Кромвел прогласиле република Наравно
     ,      ‘    ’ тоа била диктатура а не демократија во која Кромевл носел титула Лордпротекторна Републиката

“. ( . , . 117.)Д Л стр

     (      КОЈ ГИ ПОДРЖУВА ДВОРАСНИТЕ АРНАУТИ МОНГОЛСКИТЕ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СО БЕЛЦИТЕ
) ?       -   ШКИПТАРИ САМО САД СО СВОЈОТ ИСИС ТРЕНИНГБАЗА БОНДСТИЛ ЗЛО ЗА ПРАВОСЛАВНИ

      ,    404,7  „      Во Косово се најдува САД војна база со површинаод ха голем ареал кај Урешевиќво близина
     “,     ( )  - . на границата меѓу Косово иМакедонија преземено од германскиизвор јазик одФБ страниците Тој

     -  .          бил центар за трговија на дрога САД дрога Во него се говории за организацијата на Тачи мафијата
   .         ,    за трговија со органи Тој со својата УЧК банда со покровителство на САД се создаде втора арнаутска

 .    бандитска држава Тоа не беше сè-         државата САД со мафијашкиот хазарски капитал од САД Косово
   2001   . ,         изврши агресија во година врз Р Македонија чиј водач беше бандитотАли Ахмети со сите свои

- ,     ,      , УЧК собандити да се истребат православните Македонци браќа на православните Срби и Руси но
              ,   ,не и на Бугари коибратски со Арнаутите се борат да изчезнат Македонците каконарод со свој јазик

 ,     ,     . ,   .своја црква во која се испикале бугарчишта за братска поделелба на Р Македонија зло на злостори
    ,        ,    Ако се земи во предвид дека Арнаутите се потврдении докажани како кукавици кои убиваат зад грб

                    .монголска одлика а не на белец кој како витез сака да го види својот непријател в очи за да го убие
     ,         :   За потврда дека Арнаутите се кукавици тие никогаш не биле горди сами да се борат за време на

       ;      ОсмановотоЦарство биле заштитувании наградуваниодОсманите следи за време на фашизмот од
  ;     ,   ;     Хитлер и Мусолини за време на социјализмот Тито Сталин и Мацетунг по распадот на СФРЈ дело

 ,   ,       ,   . на Ватикан Германија и САД со САД порадируднобогатство и положбата водач сидашотКлинтон
    ?   -          .И што се Арнаутите Само сида нација сидата била дело на САД да се истребат афричкитеЦрнци
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      ,      Бидејќи за последниот папа Православните биле умноболни а за Европа праваславните биле злото
 ,        ,     за Европјаните да се уништи Русија која ја ослободила Бугарија чија Санстеванска Бугарија со сета

,           ,   , Македонија и Русите гиранеле гладнитеАрнаути за време на Енвер Оџа чедо на Тито сè  .е јасно
       20%-     14,7%, Со тоа што Арнаутите никогаш не биле според здраствените книшки само Рамковиот

     ,         договорбил злостор врз православнитеМакедонциштосе потврдува со доказот во Франција се само
50% ,     ,   ,   „ “    , Французи во Шпанија се повеќе народи исто така Британија САД е казан на раси и нации да

      .  ,      100% се донесе Рамковен договор само за Р Македонија САД сите европски држави и Ватикан се
   .        . ,    ,само мафијашкии бандитски Па тие се нафрлиле врз Македонците во Р Македонија но не за Елада

         -    .Бугарија иШкиптарија кадеживеат повеќе народибез никаквиправа најзагрозенисе пакМакедонци
   ,   „ “     “ “  Каде се чуло видело само Арнаутите чума на домороднитеМакедонции краста на православните

   .     ,        ,Македонцисамо во Р Македонија да постанат втор народ само со шкиптарскијазиккој е и монголски
         -    дуритој да биде и втор јазикза надворешна употреба Македонцитемора самите сè   .да си преземат

   Зошто сами Македонцисè      ?      во свои раце да преземат Затоашто врз Македонците е извршен заговор
              -што тие се еден православен народ братски со српскиот и рускиот со својот православен календар
  :      30%,     ,  еве следен доказ во Прибалтичките држави Русите се за кои нема Рамковен договор рускида

  ,     .      ?   биде втор јазик дурии за меѓународнаупотреба Кој тоа не годозволува Истите злосторничкиовде
  .        =    ( )-наведени со Ватикан Па сите тие заедно се борат за исламска турска Велика Албанија Арнаутија
   .            .Албанија била на Кавказ Велика Арнаутија би била со шкиптарскии монголскигнасенна гнаси јазик

        .  ?    ,  100%Што одовде произлегува за мафијашкиотСАД арнаутскитн народ Тој народбил кукавички и
, , „ “   , „ “     колонистички сида чума на доморднитеМакедонци краста на Православните со монголскигнасен

,    ,        .јазик порадиштоАрнаутите кавказкиЧеркези црноморскиТатарииШкиптаригрешат во наширодови

        1   БУГАРИЈА БИЛА И ЌЕ БИДЕ ЗАСЕКОГАШ НЕПРИЈАТЕЛ БРОЈ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ МАКЕДОНЦИ
       .     МакедонскитеМакедонцисекогашсе бореле за македонскаМакедонија Еве што изјавил Брсјакот

  (23  1870 – 10  1903)Јордан Пиперката јуни август
''      ,  ,         , Нека не се надева ниСрбија ниБугарија ни Грција дека една педа земја македонска ќе добие

        ,     ,    зашто за нејзинотоослободување ние крвта ќе ја пролеваме не ја даваме на друг туку наша ќе
''.биде

             (   Ова се зборовите на еден однајопеаните и еден однајпопуларнитеМакедонскиВојводи по Гоце
)  ,            .Делчев Јордан Пиперката којсо своите јунаштва и подвизиуште за својотживот станал легенда  

             .    И Гоце Делчев не ќе беше откопанодбугарска Бугарија и донесен во Р Македонијада биде погребан
     .        , во главниот градна слободнаМакедонија БидејќиГоце Делчев не бил бугаринпонационалност туку

          1870 ,    само бугаринкакоприпадникна султановата Бугарска егзархијасамо од година тој сакал да
       .          биде закопанво главниот градна слободнаМакедонија Бидејќитој не знаел којќе биде главен град

  ,              на слободнаМакедонија тој требаше да биде закопанво Софија главен градна Бугарија која било
  -       1908 .   само султаново кнежество Бугарија какодржава опстојува само од година Дошло време Скопје

          .      да биде прогласено за главен градна слободниотдел на Македонија Токму затоа тој бил испратен
    ,   ,       . одбугарска Бугарија одМакедонците а не Бугарите што било дело на МакедонецотЃорѓиДимтров

                = Бидејќиваква била состојбата предрское да се говориза македонскиБугарии да се слави Габорис
 ( )    ,           .габорис ос габоротБорисов на Бугарија дека Бугарија ќе биде какопораноодЦрно Море доОхрид
     ,         Дали токмупоимотбугаринозначувал националност еве што во прилогпишисрпскиотавторСтојан

,     ,  , , 1990: „ ...  Прибичевиќ Македонијанејзините луѓе и историја Македонска книга Скопје Според Тие
               тврдат декаМакедонијабила земја во која била создадена Самуиловата држава и за цело време
 ;           , нејзина потпора декаширокитемаси на коисе потпиралСамуил биле македонскитеСловени луѓето

   ‘ ’,   ;     ‘   од земјата наречена Склавинија спореддревните хроничари и дека Самуиловата титула Цар на
’            Бугарите не значи препознавање на бугарска националност туку присвојување на сите териториикои

     .          некогашму припаѓале на Симеоновотоцарство И бугарскиотцарСимеони српскиотцарДушан се
       ,        ,  нарекувале цареви на сопствените народии на Грците но тоа не значи дека тие биле Грци туку дека

            тие гивладеат некогашните византискитериториисо идеја за повторновоспоставување на
 . ,   ‘ ’    Византиската империја Всушност сите овие балканскицарства претставувале ефемерниимитации

  ;       “.на византискотоцарство единствен вистинскии траен царбил рускиот  
           .  Најжалосно е што бугарска Бугарија братскисоработува со исламскимафијашкидворасен тн народ

 (       ),       Арнаути монголскиЧеркези и Татари со белиШкиптари чии бугарашисо Арнаутите извршиле пуч
  ,   è  ( , , , ...),   во Македонскотособрание да изчезнис македонско име народ јазик црква ја собориле нашата

 ,     -  .      македонска власт и ја презеле власта албанско бугарските бандити И што направила Бугарија со
     .  ?    ,   своите бугарашиво само македонската Р Македонија Само еднои единствено бугарска Бугарија

   1   ,    ,   . останала непријател број за македонскитеМакедонци во борба противСрбија што слединаписот
   , .      ,    ,  ...Да не се изуми Р Македонијабил окупирандел одСрбија Пиринскиотдел одБугарија Егеј Елада

INFOMAX.MK, 20.08.2017  :    :    објави напис СДС ПРЕДИЗВИКА ДИПЛОМАТСКА ВОЈНА Врие полиција
     –     !,   :на ВоднопредСрпската амбасада Србија гиповлече сите дипломати со следен текст

„               Целиот персонал на Амбасадата на Србија во Скопједенеска бил повлечен на консултацииво
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.Белград
      ,        Нота со ваква содржинапримиломакедонскотоМНР но во документотне биле наведенипричините

    .за повлекувањето на српскитедипломати
              Од Министерството за надворешнивелат дека се обидуваат во комуникацијасо српските власти да

     .гидознаат причините за ваквиот чекор
  ,          СпоредВиенската конвенција Македонијапрезема меркиза заштита на безбедноста и интегритетот

     “.на Амбасадата на Србија во Скопје

 (       )   АРНАУТИТЕ МОНГОЛСКИТЕ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СО БЕЛЦИ ШКИПТАРТИ ПАРАЗИТИРААТ ВО
. -      ,    .  .Р МАКЕДОНЈА ГОРАТ ДЕПОНИИ ТЕТОВО И СТРУГА НЕПЛАЃААТ СТРУЈА С АРАЧИНОВО ИТН

  (       )    За Арнаутите монголските Черкези и Татари со белци Шкиптари како муслимани важи исламското
,        .     ?  правило ништода не им се плаќа на неверниците Па коисе неверници Православните Македонци

          = ,   кои со генерациии генарации ја бранеле нивната Македонија од Арнаутите Одметниците за која со
 .   .   .    крв плаќале Македонците својата Р Македонија ја изградиле Бидејќи Арнаутите воглавно работеле

,         .      приватно тие за развитокотна македонската држава ништоне допринесувале Па и тие било што да
        14,7%.    ,сакаат да допринесуваат споредздраствените легитимациисе само Со ваквиотнајнизокудел

        . ,   14,7%   а на мафијашки начин се втор народ во Р Македонија очигледен злостор да се рамноправни
         .    со мнозинството Македонци кои со генерации и генерации македонска Р Македонија ја подигале од

       мафијашките невоспитании дрскиАрнаути да биде сè    , македонскоисцицувано и уништени подржано
    , , , ,      .однепријателите на МакедонцитеСАД Европа Бугарија Елада Шкиптарија со сида Косово и Ватикан

     ?    ( , ...)     ,Што се случува во Македонија Во арнаутските општини Тетово Струга горат и ќе горат депонии
      ...     =селото Арачиново не сака да плаќа струја Па со генерациигенерацииАрнаутиштата Одметништата

   ,  ,     , ,  .   во државава не плаќале не плаќат ниту некогашќе плаќаат комунали струја вода итн Кој за ваквите
 ,      ?  ,    . ,  изродиплаќале плаќаат и секогашќе плаќаат Само Македонците чија држава е Р Македонија и за

    неа тие се обврзани сè     .     ?   .за неа и да направат А што прават Арнаутите Одметниците се Одметници
      ?         ...Зошто ова Македонцитене госпречат Врз нив има заговорсо векови однаведените злосторнички

  .       ,  БИДЕЈЌИ ВО Р МАКЕДОНИЈА ИМАЛО СО ВЕКОВИ КОЛОНИЗИРАНИ СУЛТАНОВИ АРНАУТИ ДУРИ
150.000   ...,  .       ЗА КИРО ГЛИГОРОВ НА Р МАКЕДОНИЈА ПОВЕЌЕ НЕ И ТРЕБААТ ДРУГИ ЕМИГРАНТИ

    .          , ОсмановотоЦарство гоширело исламот За тојшто побрзода се ширина православните простори
   (       ).   è Османите колонизирале Арнаути монголскиЧеркези и Татарии белциШкиптари Арнаутите во с

 ,      ,        биле успешни што се должело на нивната крволочност што не била замислива дуриза Османите
   .    потврденои одсултани Па Арнаути само Одм .   III (1789- 1807)   етници СултанотСелим неможејќида

    ,  1795         гиистрпизлосторите на Арнаутите во годинадо солунскиотвалија испратил еденферман за
-     .    : „  , Арнаутите за Османите никогашнемало Албанци Тој во негонаведува Бунтовничките елементи
,   ,        ,    Арнаутите на мојата земја поприроданадаренисо див и жестоккарактер уште во мајчината утроба

    ,    , ,      се задоенисо лошинамери да прават ѕверскинапади убиства кражбии другибезаконијанад
 ...        - ..! , ,   мирните луѓе Тие гоуништуваат најубавиот дел одмојата земја Македонија О Боже исчисти ја

          ..!  ,    земјата од гнасните дела на разбојницитеоднивните безаконијаи насилби Презриги исечи гисо
  ..!“.мечот на побединците

 ,           .   Не случано Православните не се плашеле толку одТурците отколкуодкрволочнитеАрнаути И како
    ? „... , ,          има спас одАрнаутите О Боже исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојницитеоднивните

  ..!  ,      ..!“       ?безаконијаи насилби Презриги исечи гисо мечот на побединците Какоможе тоа да се изврши  
  .            ,    .Спас за Р Македонијаи цел Балкан е Турцијаназадда си гивратиАрнаутите коисе само паразити

 è  ,        150.000 , 90%    , Ова с не било дуриза Киро Глигоров еве ти уште Арнаути Геги Черкези и Татари само
10%       ...    ,   .Шкиптарисо шкиптарскијазиксо монголскизборови Нив гиподржува САД Европа и Ватикан

    .   ,        Македонцитекоиво својата Р МакедонијапорадиСАД Европа и Ватиканим се заложницина крвните
,       -  , 100-     Арнаути истите наредуваат и уште неколку стотиниАфро Азијатимуслимани тен успехна сите

  ,         .  непријателина православието чеда на глобализацијата да се завршисо христијанска Европа Секој
       ,   .   , дневно слушаме што се случува низ христијанска Европа која ја исламизираат Да не забораваме

    ,   .     .Македонцитеимале петвековнотурскоропство одржаноодЕвропа Среќата пристигнаи во Европа

      -    .  ,   ДА СЕ БИДЕ БУГАРИН НЕ Е ГРЕВ ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО ПАК МАКЕДОНЦИТЕ КОИ НЕ
   ,     -    САКААТ ДА БИДАТ БУГАРИ БУГАРИЈА ГИ ПРОГЛАСУВА БУГАРИ БУГАРИЈА Е ЗЛОСТОРНИЧКА

   ,     ,     .  Повеќе пати е пишувано поимотбугарине општпоим којникогашнемал етничкозначење Било како
    21 ,          .   било денес живееме во век и секој лично може да се чуствува какошто сака Ова гопотврдуваат

  ,            и самите Бугари коине можејќиповеќе да гоиздржат заложничкиотживот во својата социјалистичка
,      ,      . Бугарија со примањето на Бугарија во Европа нејзините Бугари масовно пребегнуваат во Европа И

              , така тие се откажуваат од заложничкиот живот во Бугарија која беше владеена од партиски луѓе за
        .    .одма да поднесат барање за државјанство во европските држави Така Бугарите стануваат Германци

     ,     -  .БидејќиГерманија не признава двојнодржавјанство во Германија повеќе нема Бугари само Германи
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   ,     ,    Иако ваква е состојбата Македонската Бугарија со македонска Софија главниот градна Македонија
    ,         Пловдив со својот Филип Македонски бугарските кралеви Крум и Иван Александар Македонции од

  со Василиј
Ј
I       ,    ( ),   Македонски повеќе немало Бугари со своја Бугарија туку само Римјани Ромејци како што биле

  19  ( ...)        14-15 .Еладците во век Фергусон со својотциганскимузичкиинструментбузукиод век
 ,      .       Сведоци сме бандитската држава Бугарија Македонците во Р Македонија која им е своја држава со

 ,  ,  ,   свој народ свој јазик своја црква своја историја сè     .  внесено во Уставот на Р Македонија бандитите
    од Бугарија да оспоруваат сè .    ?      македонскоШто ова говори Бугарија била и ќе остане само

.злосторничка

   ( ,    )    ПОДРЖУВАЧОТ НА АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ЗА СЕ Е ВИНОВЕН
  :     ,     …Откриена најголемата тајна Еве зошто загинал Борис Трајковски и што всушност се случило

 4  2004 ,        .На ноември година САД ја признаа Македонијаподнејзинотодржавноиме
             Одговоротна американскиотпретседател ЏорџБуш и државниот секретарна САД Кондолиза Рајс

 “              беше Ја признавме Македонијаподнејзинотодржавноиме за да гиспречиме националистите во
        !“организацијата на референдумот за територијалната организацијана локалната самоуправа
          7  Референдумот за територијалната организацијана локалната сампуправа се одржа на ноември

2004 .година
             Подносител на иницијативата за собирање на потписиза референдуми организаторна кампањата

     .     180.454 за референдумотбеше СветскиотМакедонскиКонгрес Светскиотмакедонскиконгрес собра
    ,      150.000 . потписиза одржување на референдум повеќе одуставниотцензус најмалку потписи

         23   23  2004 Иницијативата за собирање на потписитраеше шест месециод февруаридо август
.година

         ,   СДСМ поамериканскотопризнавање објавија дека нема потреба одреферендум бидејќиодбраната
     .   ,      на државнотоиме Македонијае обезбедена Владата на СДСМ на денотна молкотпред

 ,  6  2004 ,   ,   референдумскотогласање на ноември година спротивнона Закон организира јавна
     .   ,   прослава на плоштадотМакедонија во Скопје Порадиамериканскотопризнавање Владата на СДСМ

     ,   24  - .  : , , донесе одлука сите ресторании кафани да работат часа нон стоп Пораката беше Јајте пијте
,       ,   !спијте утре нема потреба на референдумда одите Американцитене признаа

,   “     !“        И со слоганот Некоипрашања не заслужуваат одговор Владата на СДСМ ја сардиса државата со
 .       ,    државен терор Тукуречи половинаМакедонијабеше оставена без струја улиците предгласачките

  ,     ,        места беа раскопани на секое ќошешетаа тастери да шпионираат и заплашуваат секојда го
      … …  “ “   одвратат однамерата да гласа на референдумот А изгубивме половина територијаод

…Македонија
 7  2004    : “     На ноември годинана референдумскотопрашање Дали сте за територијалната организација
   (    )      на локалната самоуправа општинитеи Градот Скопје утврдена со Законот за територијалната

            поделба на РепубликаМакедонијаи определување на подрачјата на единицитена локалната
 (“     ” .49/96)      самоуправа Службен весникна РепубликаМакедонија бр и Законот за градотСкопје

(“      .49/96)?“   1.709.536  , Службен весникна РепубликаМакедонијабр одвкупно запишаниизбирачи
 454.347  26,58%   ,    449.324   98,89%  гласаа или од запишаните избирачи одкоиважечки ливчиња или и

 5.023    1,11%.   “ “  427.112  95,06%,  неважечки гласачкиливчиња или Од важечките за гласаа или а
“ “  22.212  4,94%.против гласаа или

    …Референдумотбеше прогласен за неуспешен
 , ,     : “    Службениот став пак на СветскиотМакедонскиКонгрес беше Референдумот за територијалната
     !       организацијана локалната самоуправа е успешен Резултатите одДржавната изборна комисија ги

            !“ отфрламе и гисметаме за грубфалсификат на слободноизразената волја на граѓаните
Референдумот

      ,     Зарадиреферендумотбеше ликвидиранпретседателот Борис Трајковски затоа што кажа дека
           доколкупарламентарнотомнозинство на СДСМ гоусвои новиот Закон за територијалната

    (“     ”  55/2004  организацијана локалната самоуправа Службен весникна РепубликаМакедонија број од
16.08.2004 ),         ,      година тој нема да гопотпишеУказот за неговопрогласување какошто претходноне го

               поптиша Законот за изменување и дополнување на Законот за државјанството со кое побарање на
,       11   “      ДУИ Владата на СДСМ гоизбриша членот споредкој Сите Македонципопотеклоимаат

     .“безусловноправо и на македонскодржавјанство
             На претседателот Борис Трајковскипосле седницана Советот за национална безбедностму се

 “       ,   !“   …     заканиле Акоми ја нарушишкоалицијата со ДУИ ќе те убијам И гоубија Му падна авионоткај
  …Мостар во Босна
       -  Новата територијална организацијана РепубликаМакедонијапредизвика етно демографски

  .импликацииво општините
     a    26,54% ,    Во општина Гостивар којаштоспоредстар та поделба имаше Македонци со припојување на
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 ,  ,   ,       19,77%.општините Вруток Долна Бањица Чегране и Србиново се намали бројотна Македонцитена
       28,17% .    Во општинаТетово споредстарата поделба имаше Македонци Со припојување на

          23,16%,    општинитеЏепчиште иШипковицабројотна Македонците се намали на со тенденцијада
  20%         .опаднепод порадинаталитетот и механичкиотприлив на АлбанциодКосово

    47,94%       .    Во општинаСтруга имаше Македонции тие беа најбројниво општината Со припојување на
 , ,   ,       општините Велешта Делогожди Лабуништа и Луково бројотна Македонците во општинаСтруга

  32,09%,       41,54%  56,86%.опаднана а на Албанците се зголемиод на
      (  )      ’  На руралната Општина Чашка во Велешко регионотАзот покрајопштините Богомила и Извор и се

       (   )    . придадоаи селата Горно иДолно Јаболчиште одОпштина Велес населениисклучиво со Албанци
  ,      7,47%   33,06%        На тој начин бројотна Албанците од само скокнана и со тоа во ова историскиважно

           македонскоподрачје во централнаМакедонијаи албанскиот јазикстана службен покрај
,  ,      ,    Македонскиот со тенденција порадиголемиотнаталитет во албанските села а нискиотво
,           .македонските оваа општина за догледновреме да стане општина со мнозинствоАлбанци

           (  ) ’  На општинаДолненикоја се наоѓа во северниотдел на Пелагонија Прилепскотополе и се
  ,        41,79%  36,57%,    придодадеопштинаЖитоше па бројотна Македонците се намали од на а бројотна
     (  21,22%  26,37%     14,10%  17,36%  Албанците и Бошњаците се зголеми од на на Албанците и од на на
)       .Бошњаците со штоДолненистана доминантномуслиманска општина

              15,30% Со припојувањето на општинитеСарај и Кондовона Градот Скопје бројотна Албанците од се
   20%,            зголемина преку со што во главниот градна РепубликаМакедонијаалбанскиотстана службен

  .       229        покрајМакедонскиот јазик На Скопјему се придадоа уште кмквадратнии голем бројсела кои
             20   .некоинемаат ни канализација ни телефонска мрежа и се оддалечении повеќе од кмоднего

    ’    ,       Неприроднона општина Гостивар и се придодадесело Бродец којни географскини сообраќајноне
   ,    .   - ,  припаѓана општина Гостивар туку на Маврови Анови Од општинатаМаврово Ростуша селото
     ,          .Бродеце припоенконопштина Гостивар за Гостивар да излезе на границата со Албанија и Косово

       2004     42 : Референдумипротив промена на општинските границиво годинасе одржаа во општини
, , ,  , , , , , , ,Конче Лабуништа Лозово Центар Жупа Ростуше Подареш Зрновце Оризари Муртино Чешиново

, , , , , ,  , , , Градско Витолиште Куклиш Блатец Струга Камењане Маврови Анови Конопиште Добрушево
, , , , , ,  , , Зелениково Старавина Богомила Злетово Тополчани Бач НеготиноПолошко Луково
, , , , , , , , , , Вранештица Василево Другово Кичево Самоков Вруток Сопотница Кукуречани Косел Чашка

 , , ,   .  ,       Долна Бањица Чегране Миравци Чаир и Бистрица За жал Владата не гиприфати резултатите од
          2004   .гласањата и најголембројодовие општинисо Законотод годинагиукина

      123         Бројот на општините во Републиката од општинии градотСкопје какопосебна единицана
     (  ,  , ,  , , локалната самоуправа со седум општини Гази Баба Ѓорче Петров Карпош Кисела Вода Центар

   )      1996 ,    84   Чаир иШуто Оризари споредЗаконот за општинитеод година се намали на и градотСкопје
         ( , ,  , какопосебна единицана локалната самоуправа со десет општини Аеродром Бутел Гази Баба

 , ,  , , ,    )    2004 Ѓорче Петров Карпош Кисела Вода Сарај Центар Чаир иШуто Оризари споредЗаконотод
.година

    2004         Единствена придобивкаодреферендумот годинабеше што САД ја признаа Македонијапод
 .  ,       ,     државнотоиме За жал порадидржавниот терородВладата на СДСМ се промениетничката и

   .    -      ’  верската карта на Македонија ПоследицитеодовојСДСМ терорврз државата и нацијата се уште не
 .се исцрпени

  ’   ’,             И покрајсе и после се Калето денес е главен промоторна мерките за промена на името на
    ,  ’    .    , државата и идентитетотна нацијата во се што презема актуелната влада Мора да сториме нешто

      .        ’  да гоодвратиме Калето од таа намера Затоа што проблемите на државата и нацијата ни се
   !       ,     генерираат и мултиплицираат таму АкоСАД се стратешкипартнерна Македонија тоа мора да го

,        .потврдат а не да симулираат дестабилизацијаи контролирананестабилност
            !Калето не смее да се претвориво гробницана Македонцитеи на Македонија

        БУГАРСКИТЕ АКАДЕМИЦИ ПО ПОТЕКЛО МАКЕДОНЦИ СИТЕ БУГАРАШИШТА И МАКЕДОНСКИТЕ
 ,   ,    АКАДЕМИЦИ НЕМАКЕДОНЦИ ВОГЛАВНО ВЛАСИ ГРКОМАНИ СЕ РАСПРАВААТ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ

   ,     .  . -   , Во Школата во Охрид организирана одПретседателот на Р Македонија проф д р Ѓорѓе Иванов има
  , ,   27.08.2017        16 ,предавач од Бугарија академик што на во вестите на програмата на СИТЕЛ во часот

,      .   ,    изјави во Бугарија академиците биле одМакедонија Бидејќи спореднего во Македонија во Втората
       ,     , светска војна била бугарската војска достонствено се однесувала и Бугарија не била фашистичка сè

 .  ,     ,      ,се кажува Следи Евреите сами влегле во бугарските вагони тие одвнатре самите си се затвориле
   ,         со свој еврејскимашиновозач стигнале до одредиштето каде Бугарија поставила спомен плоча дека
    ,    .       .гиспасила Евреите одБугарија но никакоодР Македонија која беше само подфашистичка Бугарија

     ,      Наспроти бугарските академицикои се Македонци задоени со бугарштина против својот македонски
,   ,  ,     ( . )    народ академиците во МАНУ воглавно Власи кои дома говорат еладски тн грчки и го мразат овој

      македонскинародчииманипримаат за сè    ,      . ,македонскода се мани и однегода нема корен Веројатно
           ,    .МАНУ ќе постане иМакедонска академија која ќе се грижиза македонштината а не нејзина гробница
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       ,БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ СВОЈА МАКЕДОНСКА ЦРКВА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА
    ,    ,  БЕЗ НИШТО ЗАЕДНИЧКО СО ЦАРИГРАДСКАТА ТРНОВСКАТА И ПЕЧКАТА ПАТРИЈАРШИЈА КАКО

     ,       И СО БУГАРСКА САМО СУЛТАНОВА ЕГЗАРХИЈА МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ И ЌЕ БИДАТ МАКЕДОНЦИ
   ,  ,         : Во врска со насловот еве докази декаМакедонците биле свој црковеннародна Охридската црква

,,      ,  ,   .    Ние Македонците не сме ни Срби ни Бугари ами просто Македонци Ние ги симпатизираме и
  ,       ,     ,   едните и другите кој ќе ни помогне да се ослободиме нему ќе му речеме благодарам но Србите и

         ."   .Бугарите нека не забораваат дека Македонија е само за Македонците рекол БОРИС САРАФОВ
      : ,,          Еве го наводот и од Теодосиј Гологанов Ние Македонците немаме толку мака од Турците да ни е
 ,   ,   ,         жив падишахот колку од Грците Бугарите и Србите кои како орли на мрша се впуштија на оваа

       ...       наша многустрадална земја и сакаат да ја расчеречат Нашата Егзархија со својата црковна и
         ,     просветна дејност тука во Македонија ја врши всушност најмизерната задача му го одзема името на

      ,          ,   еден народ и го заменува со друго му го одзема мајчиниот јазик и го заменува со туѓ му ги одзема
       ...       ,  сите национални белези и ги заменува со туѓи Турците земаат имоти и животи на рајата но не

   .    ,    . ,  посегнуваат по неговиот дух Тие го уништуваат телото но духот го почитуваат А нашата света
    , ...  ,   ,   Егзархија го убива ова другото постојаното Ние духовниците по потекло Македонци треба да се
         ,     ,  здружиме и да го покренеме нашиот народ да се разбуди да ги отфрли туѓинските управи да ги

   ,          ,отфрли Патријашијата и Егзархијата и да се обедини духовно во лоното на Охридската Црква
   .             нивната вистинска мајка црква Не е ли крајновреме да се запре националнотоделење на ист народ

       ,  ,     само поради тоа што едниот ја признава Патријашијата другиот Егзархијата а третиот му се клања
 [4]на Мухамед
   ,           Па ова било повод Македонците да се борат да ја возобноват Охридската архиепископија со нејзијн

 ,     ( ) ,      .црковен јазик дело на Македонецот Константин Кирил Филозоф и да го вклучат мајчиниот говор
     ,        Ова било остварено во АСНОМска Македонија чиј брсјачки говор на ГригорПрличев станал нашиот

  ,        ,   ...АСНОМски македонски јазик многудалечен од бугарскиот од говорна Варна неразбирлив за него
     ,  ,      .Токму брсјачкиотговорна ГригорПрличев македонскиот јазик злочинечка Бугарија сака да гоукини

    МАКЕДОНИЈА БИЛА ДО РЕКАТА ДУНАВ
    ,    , , 1969,  : „Во Институт за национална историја Историја на македонскиотнарод Скопје се наведува Во
   -       ,   тој долготраенпериодгеографско етничкиотпоимза Македонија често се менувал бидејќисе

   .        менувале нејзините административниграници Затоа Цицерони рекол дека границитена Македонија
      .     ,    се таму кајшто е римскотооружје Приобразувањето на провинцијатаМакедонија коннеа биле

     ,       .    присоединетиделови одИлирија и Тесалија а во нејзинсостав влегол и Епир Најмногусе менувала
 ,        ( , северната граница порадичестите навлегувања на соседните варварскиплемиња Дарданци
,   .). ,         ,  Скордисци Медии др Така попоходитешто гипреземал Крас против тие племиња северната

      “.границана Македонија се проширила доДунав

    -МАКЕДОНЦИТЕ ПОСТАРИ ОД БИБЛИСКИТЕ ЕЗДРА ЕВРЕИ
 ,   :Нова книга со следнава содржина

    Македонцитеи македонската историја  3
        Потопите на Левантот и постанокна СредоземноМоре 21

  :  -   Без народенген ДНК генетско географска оддалеченост 23
      ( ) Митовите со потеклоодисточнотоСредоземје Левантот 26

 Митови 38
  Човечки раси 68

   Јазици на расите 73
    ,    Сумерите и Египтјаните биле Белци а АкадцитеЦрнци 77

,    Богови свештениции кралеви 85
=     Евреите Еднобожцитепроизлегле одПовеќебожците 90
     Еврејско свето писмои пророци 92
     Потеклона Еднобожците и Еднобожеството              103
                          107НикогашЕвреите не биле во вавилонскозаробеништво

   444 . . . .                                                            109Еврејството само од г п н е
                                             114Семејството на Иродбило само македонско

                                  121Библиската историја само присвоена туѓа историја
    Тајнина еврејскотообрежување               130

   Верата во Александрија 137
     Еврејството без напреднитеповеќебожнитрадиции 143

     -   На библиските просториимало две раси дворасни јазици 147
 -   = .   Библијата Ездра дело на пелазгиски тн словенски јазик 156

     - = .  Еврејски јазикбил какона Фениките Пелазги тн Словени 177
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  ( . )    АлександарМакедонски тн Велики не познавал Евреи 180
       Евреите во МакедонскаАлександријасе нарекле Хелени 182
 Хазарите 186

  ( . )  Хазарскиот јидиш тн словенски јазик 189
 Банкарство 194

 Евреите 203

       ,   ( ,БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ДОМОРОДНИ А НЕ ДОЈДЕНЦИ СЛОВЕНИ АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ
  )     .       ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ САМО СТРАНЦИ ПА НА СТРАНЦИ ИМ СЛЕДАТ

  САМО ГРАЃАНСКИ ПРАВА
  (1973)  : „            Во Ларуса се наведува Овде треба да се утврдисликата на периодоти локацијата на

        ;     населувањето на народите во Европа почнувајќиодпреисторискимиграции потоа да се прикажат
     , .    :    главните етапина заземањето на земјиштето те суштинскиискрчување на шумите најпосле да се

   покуша поделбата на главните       ,   типовина хуманизиранитепејсажи во време кога после престанокот
  ,    ,       на големите инвазии односноселидбите на народите почнала да се родува оригинална европска

        .цивилизацијаи да се оцртува политичката поделба на Европа
. .-    ,       Миграција Палеолит Предпоследната голема глацијација ловците на крупендивеч доаѓале во

            . ,   помали групиодАзија илиАфрика и гизаземале степите на јужна Европа Номадите групираниво
     ,          кланови одпонеколкудесеттина луѓе логорувале на терасите на големите долиниили на некои

.             платоа Конечноповлекувањето на глечерите влијаело на движењето на крупниотдовеч и ловците
   .            во северните степскикраишта След промената во климата се појавиле шуми во големите делови на

“.Европа
    ,        . БидејќиЕвропа не била населена не можело да има преселбина живисуштества Словени

.    -     ( - 1815, - 1907...).  Тн словенски јазикбил Хомеров тој бил само словенски Пасоф Чулкас Следи
     ,      .Македонците се генетскиблискина Критјаните а не на Подунавците и Заткарпатците

       ,  =  ,   Со тоа штоМакедонците се домородниво Македонија а Арнаутите Одметниците странци нимим
   ,      ,    следат само граѓанскиправа а не националнина кавказките Черкези црноморскитеТатарии

- 100%  . .Шкиптарите одроденитн Словени
 ,      14,7%,   90%  (   ), БидејќиАрнаутите споредздраствените книшкисе само одкои Геги Черкези и Татари

   10%        ( . ),      а Шкиптарисамо со шкиптарскијазиккоје и монголски ГМајер биле се и ќе бидат
  ,   ,    ,     невоспитании предрски подржаниодСАД САД база во Косово Европа и Ватиканпротив
   .македонскиотнапатен православен народ

    200  ,    ,   КАКО ШТО ЈАГУЛАТА ПРЕКУ МИЛИОНИ ГОДИНИ ПРЕД ДА ИМА КОНТИНЕНТИ ПАТУВАЛА ДО
     ,      САРГАШКО МОРЕ И НАЗАД ВО ЕВРОПА ПРЕТХОДНИКОТ НА ЧОВЕКОТ ПОСТОЕЛ ОД ПОЧЕТОК

        (1998) ,    Во првата моја книгаСредоземјетопрадомовинана Европјаните пишев Дарвиновотоучење е
 ,    10-   -     11-   наполногрешно а посебново та книгаСловените германскифалсификат и следната та книга

  -  ,   2003 ,    Германците иМакедонците едноисто двете од година прифатениодГерманската
 .    , ...   200  ,  национална библиотека Во нив наведував ајкулата јагулата постоеле пред милионигодини а

     .  ?      ,    само човекот ја немал таа привилегија Зошто Во Европа немало трага одчовек и се склопила
,       ,    . ,   еволуцијата со која човекот се развил одмајмун а неандераталот бил мајмун Меѓутоа сите видови

  48 ,    46.        мајмуниимале хромозоми а видот човек Бидејќидосега никојне доспеал да добие
    , 100%    .   ,    меѓупроизвододмајмунии човекот бил во заблуда Дарвин Од другастрана крвните групиги

    ,     .   ,   0 имаат мајмуните од својот почеток што не важи за човекот СпоредПитерАдамо крвната група
 ,      15000 . . . . ,    ,   била првобитна крвната групаА била пред г п н е Меѓутоа таа е многупостара одвремето

   ,  ,          когачовекот во Левантот меѓу Египет Сирија и Крит одгледувал говедоодчија чума произлегла
 ,    95%  .     , малата сипаница одкоја умреле монголскиИндијанци Акоби имало СредоземноМоре
     ,            200  јагулата ќе се мрестеше во него а не таа да патува доСаргашкоМоре и назад преку милиони

.     500000 - 1000000 -      години Следиледенотодоба траело година тогашбелата раса престојувала во
,      .      .  , ,  Левантот којсе потопилодпостледенодоба Таа бела раса говорела на тн Хомеров јазик кој за

 (1815),  (1907)     (1913)   .    Пасоф Чулкас и јазикотна Критјаните бил само словенски Белците стигнале во
 4500 . . . .,   3500 . . . .    ,       Кина г п н е а некаде г п н е настанала крвната групаВ а мешаната на Белци иМонголи

    :  =  :АВ била одновата ера Доказ мајмун мајмунследи
Fosilizirani tragovi stopala stari 5,7 milijuna godina koji su prona eni na Kreti mogli bi uzdrmati široko đ
prihva ene teorije o ranoj ljudskoj evoluciji, piše “Daily Mail”ć
Prema studiji, novi tragovi otkriveni u Trachilosu imaju „nepogrešivo ljudski oblik.” Ali, oni su stvoreni u 
vrijeme kada je mislilo da su rani ljudski preci još u Africi i dok su još imali majmunolike noge.
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„Ono što ini ovaj pronalazak kontroverznim je dob i mjesto od otisaka”, kaže profesor Per Ahlberg na č
sveu ilištu Uppsala, jedan od autora na nove studije.č
‘Ovo otkri e dovodi u pitanje uspostavljenu pri u o ranoj ljudskoj evoluciji i vjerojatno e generirati mnogo ć č ć
rasprava’, rekao je Per Ahlberg.
Tragovi imaju oblik ljudskog stopala, s jasno izraženim palcem i udubljenjem na tabanu kakvo se ne može 
na i kod majmuna.ć
Datiranje je pokazalo da je otisak nastao u ono vrijeme kada se mislilo da su prvobitni ljudi još naseljavali 
samo Afriku i imali majmunolika stopala.
Sve studije u posljednjih nekoliko desetlje a ukazivale su na to da su svi ljudski preci, iji su prona eni ć č đ
fozilizirani tragovi bili stariji od 1,8 milijuna godina, živjeli i evoluirali u Africi.
Istraživa i navode da sada postoje šanse da su rani hominidi, prije nego što se Kreta odvojila od glavnog č
gr kog kopna i prije nego što je Sahara uop e postojala, možda naseljavali ne samo Afriku, ve  i č ć ć
jugoisto nu Europu.č
O igledno je da teorija evolucije Charlesa Darwina svakim danom dobiva sve više i više udaraca kako č
znanost napreduje u istraživanju arheoloških ostataka.
 prije 55 milijuna godina – evolucija prvih primitivnih primata
 prije 15 milijuna godina – od gibona se razvijaju hominidi (veliki majmuni)
 prije 8 milijuna godina – evolucija prvih gorila. Rod ljudi i impanzi se kasnije grana na dvije odvojene č
grane
 prije 5,5 milijuna godina – Ardipithecus, prvi “proto- ovjek”, dijeli karakteristike s impanzama i gorilamač č 
 prije 4 milijuna godina – pojavljuju se majmunoliki rani ljudi, poput australopitekusa. Iako njihov mozak nije 
bio ve i od mozga impanze, imali su neke ljudske karakteristikeć č 
 prije 3,9 do 2,9 milijuna godina – Australopitekus afarensis živio je u Africi
 prije 2,7 milijuna godina – parantropus je živio u šumama i imao ogromnu eljust za žvakanječ 
 prije 2,3 milijuna godina – smatra se da se homo habalis tada prvi put pojavio u Africi
 prije 1,85 milijuna godina – razvoj prve “moderne” šake
 prije 1,8 milijuna godina – po inju se javljati fosilizirani tragovi homo ergasterač 
 prije 1,6 milijuna godina – ru ne sjekire postaju prva velika tehnološka inovacijač 
 prije 800.000 godina – rani ljudi stje u kontrolu nad vatrom i stvaraju ognjišta. Veli ina mozga se drasti no č č č
pove avać 
 prije 400.000 godina – neandertalci se po inju pojavljivati i šire po Europi i Azijič 
 prije 200.000 godina – homo sapiens – moderan ovjek – pojavljuje se u Africič 
 prije 40.000 godina – moderni ljudi stižu u Europu

(sputniknews.com)

   350  = . ,  НЕОДЛОЖНО ЈАЗИЧНО ОБЕДИНУВАЊЕ МИЛИОНИ СКЛАВИНИ ТН СЛОВЕНИ ОБОЖИТЕЛИ
  ,        ,   НА СКЛАВИНСКИОТ ХОРА ЕГИПЕТСКИ ХОРУС ЧЕДО НА ОЗИРИС И ИЗИДА САМО СО ЈАЗИКОТ
   ,     ,НА МАКЕДОНЕЦ КОНСТАНТИН ФИЛОЗОФ НАСЛЕДНИК НА АЛЕКСАНДРИЈСКИ КОИНЕ ПОТЕКНАЛ
 - .      ?    ,   ОД СТАРО ЕГИПЕТСКИОТ КОЈ ОДЛУЧУВА ЗА ОВА САМО РУСИТЕ И СРБИТЕ ЧИИ ДРЖАВНИ

             ЈАЗИЦИ РУСКИ И СРПСКИ СЕ САМО НА ПАДЕЖНИОТ ЦРКОВЕН ЈАЗИК А НЕ НАРОДНИОТ ЈАЗИК
       .     Историјата не познава никакви Словени туку само Склавини Па поимот Склавини Римјаните сè  5до

   ,         6 .     век не гопознавале а тој на Балканот се употребувал само од век Следи во РимскоЦарство имало
 : =   = -   , само едно Римјани Христијани и Склавини Повеќебожци Склавините обожувале Хора истоветен

  ,     .     ,   со египетскиХорус чедо на Озирис и Изида Склавиниимало до река Рајна коиАпостол Бонифациус
(8 )  -      ,     век гипокатоличувал Склавините какоПовеќебожцибиле одвратна раса што какотакви и Хитлер

 .   ,   .     ,ги истребувал Склавини имало насекаде дури во Шпанија Бидејќи латинскиот немал темен вокал
  . ,         , , ,кој бил тн словенски а денес се употребува во сите јазици во Франција португалскиот романскиот

  ,     .  -    ( -влашкиот и шкиптаркиот Европјаните се одродени од тн Хомеров јазик тој бил словенски Пасоф
1815, - 1907, - 1913).  , , /   = .  .Чулкас Критјаните Тој јазик всушност бил е само склавински тн словенски јазик

  ,350  = .          Сакале или не милиониСклавини тн Словени јазично ќе мораат да се обединат само со црковен
    ( ) ,     јазик на Македонецот Константин Кирил Филозоф кој произлегол од Александрискиот Птоломејов
 .    - .       - - јазик коине Коине го заменил старо египетски И како таков произлегол само од старо египетски тој

       ,        , не можел да потекнува одАтина и Атика каде службен јазикбил јонскиот со јонскописмо потврдено
  -           .   , со Апостол Павле тој го познавал коине но не и службениот јазик во Атина Ова било повод коине
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   .    ?        да биде христијански јазик Како пишеле Македонците Со писмо какошто било во Каменот Розета
 ,           21 ,    .во Египет чиј текст македонските авторигоодгонетнале со битолскиотговород век ноне со коине
     350  .  ?    ,  Кој одлучува за обединувањето на милиони тн Словени Само Русите и Србите чии државни

          ( ),   .јазицисе наследницина падежниотцрковен јазикна МакедонецотКонстантин Кирил а не народен
       ,   .      .Ако тие гоприфатат црковниот јазиккакосвој ќе започне обединувањето За ова никогашне е доцна

    ,        БИДЕЈЌИ АРНАУТИТЕ БИЛЕ САМО ОДМЕТНИЦИ СУЛТАНОТ НА АРНАУТИТЕ ИМ ЗАБРАНИЛ ТИЕ
   -       ДА ПРЕМИНАТ ВО РУМЕЛИЈА ПОДОЦНА ЦЕНТАР НА РУМЕЛИЈА БИЛА БИТОЛА

  III (1789- 1807)       ,  1795   Султанот Селим неможејќида гиистрпизлосторите на Арнаутите во годинадо
      -     .  солунскиотвалија испратил еденферман за Арнаутите за Османите никогашнемало Албанци Тој

  : „  , ,   ,      во негонаведува Бунтовничките елементи Арнаутите на мојата земја поприроданадаренисо див
  ,      и жестоккарактер уште во мајчината утроба се зад    ,    , оенисо лошинамери да прават ѕверскинапади

,       ...        убиства кражбии другибезаконијанадмирните луѓе Тие гоуништуваат најубавиот дел одмојата
- ..! , ,           земја Македонија О Боже исчисти ја земјата од гнасните дела на разбојницитеоднивните

  ..!  ,      ..!“.безаконијаи насилби Презриги исечи гисо мечот на побединците  
           -    .Следи султанот никомуне му дозволил да преминеодАлбанија во Румелија виденоденес однапис

    „              Ова било паксо ферман на турскиотсултан со кој забранува преминување на лица без исправиод
   ( ), (    1800 ):Албанија во Румелија македонија Крај на јули година

„      ...      ...   ...  , До славните меѓу кадиитеи судиите оддесниотракав на Румелија и до славните месни ајани
,      ...офицери видниграѓании другиградскислужбеници

 ,               Со моите на неколкупати издаденисвети заповедибеше заповеданоза натаму да не му се
             ;   дозволува на ниеднолице да преминеодАлбанија во Румелија без дозвола иферман да се

    ,            затворат сите проодии места а на војницитешто се испраќаат на служба примутесарифот на
    ,   ,    ...      окрузите на Трикала и Чермен мојот славен везир ПласлиМехмедпаша да им се издаваат од
  ,  ,            месните власти исправи и најпосле освен сејменитешто ќе одат на служба со такви исправипри

 ,            .спомнатиот везир никомуда не му се дозвоилида преминеодАлбанија во Румелија
               Сега пакдознавам и слушам дека вакви албанскибашибозуципреминале во Румелија без дозвола и

       .без фермании се растуриле поразникраишта
            , Бидејќиоваа положба несомненонастанала понедостигна будност и небрежноста на чиновниците
         ,     дадена му е полна самостојна власт на мојот прославен везир румелискиотвалија ХаџиОсман

...      ,      ,  , паша По прашањето за затворањето на дервените па со огледна тоа вие спомнатите кадии ајани
                    и офицерида се чувате и да одбегнувате да давате дозволи комуи да е одАлбанија да премине во

,    ;           Румелија без ферман и дозвола да постапувате понаредбите во тој односпримениодспомнатитот
...”валија
      ,  I    , , 1951, Турскидокументиза историјата на македонскиотнарод том Државен архив на НРМ Скопје

.11  23;стр и

         ,  ЕЛАДЦИТЕ ЗАХТЕВААТ ДА СЕ РУШАТ СИТЕ СПОМЕНИЦИ ОД АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА БУГАРИТЕ
          СПОМЕНИЦИТЕ НА ЗАГИНАТИТЕ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА А БЕЗ НА ЕВРЕИТЕ

 ( ,   )    .  И АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИТЕ ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ ИЗВРШИЛЕ ГЕНОЦИТ ПА
 ,            БРАВО МАКЕДОНЦИ ВИЕ СО ВЕКОВИ СТЕ ЈА ОКУПИРАЛЕ МАКЕДОНИЈА ОД НА ЦИГАНИТЕ СО
,          ( / )БУЗУКИ БУГАРИ СО ТАТАРСКО ПЕРЧЕ И НА БУГАРСКИТЕ БРАЌА АРНАУТИ ЧЕРЕКЕЗИ ТАТАРИ

 (13.09.2017),   ,  13 ,      , Денес во моја Битола по часот поминав покрај споменикот на Филип Македонски а
  (  10  . . . ),           не еладски од век н е тн грчки должШирокСокак до Стив Наумов борец за слобода против она

 ,         ,    фашистичка Бугарија која ги испрати Евреите да бидат истребени од Германците за кои само во
    ,          . моја Битола има најголеми гробишта и многу мал споменик кај Уредот за злосторот на Бугарите За
,              ( . ),жал никаде не видов споменик за на кралот на Македонија и Епир Ѓорѓи Кастриот тн Скендербег

     (  ),          борецот против Черкезите и Татарите Сабри Годо кој на свој внук од сестра Зарчин му ја откинал
-     ( ).        главата овој соработувал со Муслиманите Турците Следи во македонската историја се учи за пет
  ,        ( ,  вековно турско ропство а во последните векови најкрволочно од Арнаутите Черкезите Татарите и

),    1913   ,   ,  1913 Шкиптарите чии имоти до година се присвоени грабнати православни имоти до година
   ,     20 ,   21 -    .без доказ на сопственост што продолжилово целиот век дурии век однив бегаатМакедонци

       -      АЉАСКА СЕ УШТЕ Е СВОИНА САМО НА РУСИЈА НАСЛЕДСТВО САМО НА ЦАРСКА РУСИЈА
   (2000) : „...         ВладимирАлексијевич Истархов пиши Рускиотцарпобарал да се отплати користењето на

     ,   .      Руската флота во склад со споразумот склучен со Линколн Трошоците на флотата биле доста
: 7,2  .високи милионидолари

      ,        ,      Да би гоисплатил долготна Русија ама да не ја обелоденува за што плаќа решил таа исплата да ја
      ,             уредиво видна купување на Аљаска која во тоа време се мислело какопарче земја која ништоне
.   1867. .        .   вреди Во април г ЏонсонпрекуСјуарддоговорилза купување на Аљаска Оние американски

           ,    историчарикоине се запознатисо вистинскитеразлозина купување на Аљаска таа куповина ја
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 ‘   ’. ,            назвале глупост на Сјуард Всушност купувањето на Аљаска бил само начинда му се исплати на
   “.       .цароткористењето на флотата Па сега САД досо Украина итн
 ,   (14.09.2017)    WEBTRIBUNE (12.09.2016):Слединапис којденес говидов во

“NAJSTRAŠNIJI UŽAS U ISTORIJI SAD: Putin ostvario pretnju, hiljade ruskih vojnika opkolili granice SAD
Kremlj je potrvrdio da e oko 50.000 ruskih vojnika biti raspore eno na granice sa SAD u pripremi za ć đ
“asimetri no ratovanje“.č
Neo ekivano nare enje o raspore ivanju je izdato komandantima koji treba da pošalju vojno osoblje, č đ đ
opremu, avione i naoružanje u okviru od 85 km od najsevernije granice SAD-a na Aljasci i u srce Južne 
Amerike.
Ve i broj ovih vojnika, nastavlja se u izveštaju, se raspore uje u ukotski autonomni okrug na granici sa ć đ č
Aljaskom, gde je Ministarstvo odbrane prošle nedelje najavilo stacioniranje pune divizije federalne vojske u 
odbrani protiv nastavka ameri ke agresije i upozorilo: “Vojni zvani nici SAD-a mogu dobiti barem ukus č č
zabrinutosti koju ose aju ruski vojni planeri kada vide velike vežbe NATO-a uz zapadne granice Rusije, i ć
parade koje uklju uju ameri ku vojsku na samo par stotina metara od ruske granice.“č č
Uz hiljade vojnika Rusije raspore enih u ukotku, navodi se u izveštaju, Vazdušno-kosmi ke snage su, đ Č č
tako e, po ele raspore ivanje stotine borbenih aviona na svojih 10 nedavno izgra enih pista u arkti kom đ č đ đ č
regionu i po eli njihovo opremanje sa visoko bojnim Vimpel R-37M RVV-BD i Novator KS-17 vazdušnim č
raketama – a globalni vojni analiti ari su upozorili da su oni u stanju da udare na “Ahilovu petu“ ameri ke č č
vojne snage, AWACS (nadzorni avion) i cisterne sa gorivom SAD-a.
Dok se ove masivne vojne snage Rusije preraspore uju nasupot ameri ke severne granice, nastavlja se u đ č
izveštaju, nare eno je da do 1.500 Specnaza (specijalne jedinice/komandosi) smesta krene i u Boliviju u đ
Južnoj Americi – pod ovlaš enjem potpisanog vojnog sporazuma prošle nedelje o saradnji Rusije i Bolivije.ć
Uzrok ovog masivnog i jedinstvenog ratnog poteza Rusije protiv SAD-a, objašnjava se u izveštaju, je 
direktno povezan sa tim što su SAD ove nedelje naredile jednom od svojih P-8 Posejdon špijunskih aviona 
da pre e Crno more, isklju i svoj transponder, i pokuša da prodre u vazdušni prostor Rusije, što je u đ č
suprotnosti sa svim “me unarodnim normalnostima“ – prate i za petama ni im izazvan napad SAD 1. đ ć č
avgusta, kada su leteli brojni nuklearni bombarderi duž cele ruske severne granice.
Specnaz elitne trupe se po ovom nare enju rapore uju u Boliviji, objašnjava dalje ovaj izveštaj, zato što ova đ đ
južnoameri ka nacija strahuje da e njihova vlada slede a da padne nakon uspešnog pu a Obaminog č ć ć č
režima u Brazilu tokom protekle dve nedelje.
Iako je to što je Obamin režim podržao državni udar u Brazilu ameri kom narodu prikazano kao opoziv č
njihove popularne predsednice Dilme Rusef, nastavlja se u izveštaju, ništa ne može dalje od istine kako je 
novi predsednik, Mišel Temer, razotkriven od strane Vikiliksa da je bio dugogodišnji ameri ki doušnik protiv č
svog naroda, lider brazilskog senata koji je vodio opoziv protiv predsednika Rusefa je tako e bio na platnomđ
spisku Amerikanaca, i trenutni ameri ki ambasador u Brazilu, Liliana Ajalde, koja je prethodno, u 2012. č
godini, konstruisala uspešan vojni udar u Paragvaju, podržan od strane Obame i Klintonove.
Ovaj izveštaj zaklju uje mrko napominju i da je “nuklearni element“ u borbenim planovima Federacije za č ć
“asimetri no ratovanje“ poziv za direktan napad protiv SAD nakon izbijanja rata – i sa aljaskim regionima i č
regionima zapadne obale SAD-a koje leže u ruševinama bi vrlo brzo moglo da podstakne na kraj sukoba s 
obzirom da su ovi narodi odavno zaboravili kako stvarni “užasi rata“ izgledaju i da e ubrzo plakati za mir ć
svojim elitnim liderima”.

Zlatko Kuzmanoski И пaрите зa купувaњетo нa Аљaскa никoгaш не стигнaле вo Русијa. Брoдoт сo злaтoтo "пoтoнaл" нa пaт кoн 
Русијa.

    -     ПЧЕНКАТА НЕ БИЛА ОД АМЕРИКА ЗА НЕА ЗНАЕЛ АЛАКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
        ,       Секаде кадештожителите ја имаат крвната групаА која настанала порадималасипаницаодчумата

 ,          ,      на говедото кое им припаѓалона белата раса со кое се селела таму стигнале Белци со градежи
( ...),          .   пирамиди житариции мешункастихранива за вегетеријанската крвна групаА итн Мумиите на

      .    ,      белите Индијанцибиле со крвната групаА Следи боготна секајцата грмежоти дождотПерундо
,   = ,  Перу Маите споредМаја Маиа ќерка н  ,      .     а Атлас со Зевс годала синотХермес И допченка Зеа
.    0    ,  ,      маис Бидејќикрвната група не ја поднесува пченката создава лектини што не важи за крвната
 ,      .     ,  групаА пченката била поврзана со ИсточнотоСредоземие Па пченката ја споменува Аријан книга

,  IV. „...     ... ...“. ,       прва под едноголемополе со пченка пченката Значи пченка имало дуриза време на
 . (    -    ).     АлександарМакедонски АлександарМакедонскииграл топка топка играле иМаите На ова да се

,             додаде првата научна експедицијаза проширување на познавање на светот тргнала одСредоземно
.   1200 . . . .       ( ),  Море Веќе околу г п н е Феникијците гипреминале Столбовите на Херкулес Гибралтар ги

 -         .   достигнале Скили Островите поданглискиотбреги гиоткриле КанарскитеОстрови Викинзите го
  (  900)     1000       .достигнале Гренланд околу и дошле во годината какопрвина бреготна Северна Америка

. , „  “, , , 1985,     „   С Антолјак СредновековнаМакедонија Мисла Скопје наведува дека за неа на нашите
       “... „   1974     краишта се знаело уште предоткривање на Америка Уште во годинание ја поставивме
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,       11  12 ,        тезата врз основа на изворниподатоциод и век за потеклотоиширењето на пченката од
         ,          Азија прекуСицилија во јужна Италија и во нашите земји и тоа во прв редво пределитешто ги

  “.  ,      . заплискува ЈадранскотоМоре Исто така се прикажанинорвешките боговина таписарија
„    ,    ,      .    , ЕдноокиотОдиндржисекира Тор има свој маљ а Фреј држиклипна пченка Од црквата во Ского

, 12 “.       -  ,    Шведска век Само пченката не припаѓала на тоа генетско географскоподрачје што важи дурии
 20              -  во век когасе создаваат хибридисо кратка вегетација коиби успевале на тие простори таму уште

   .ја нема лозата итн
  . :              Булок со сор пишат Прва култивирана пченка за која се знае била пронајдена во една пештера во

 ,    8000 .    - ,       југозападнаСАД а е стара години Во книгата на Кавендиш Линг во делот за Северна и Јужна
,   -  ,       :Америка во насловот Северно америчкиИндијанци е поместен поднаслов Како настанува пченката

„           ,   Житото или пченката било во потполностнајважна хранана домороднитеСеверноамериканци и во
       “...многуте земјоделскиплемиња наоѓаме историја за нејзиниотпостанок
   „   “        Бидејќисе говори во југозападнаСАД кадешто стигнала изгубената флота на Александар

,   Patifik=  = = ,       , Македонски патувајќипо пат тифик тивик тивок но не Атлантикотпо којпатувале Фениките
    „   “.  8000 . . . .   ,   пченката била донесена во во југозападнаСАД Она г п н е ништоне значи затоа што

 -14    .методотС не е поузданитн

Ljupce Mateski ПРЕДИЗВЕСНО ВРЕМЕ ВО ТУРЦИЈА (КАДЕ БИЛА НАЈГОЛЕМАТА АРХИВА ОД ВРЕМЕТО НА 
АЛЕКСАНДАР) СЕ ПОЈАВИ КАРТА НА АМЕРИКА НАЦРТАНА ПРЕД ,,ОТКРИВАЊЕТО,, ОД СТРАНА НА КОЛУМБОВЦИТЕ.

Zlatko Kuzmanoski Кaртaтa е пoзнaтa oдaмнa и тaa е oд турскиoт aдмирaл Пири Реис и спoред кaжувaњетo нa Пири тие биле 
прецртaни oд мнoгу пoстaри мaпи oд Визaнтијa, нaјверoјaтнo зaчувaни oд Алексaндрискaтa библиoтекa. Скoрo сo 100 % е сигурнo 
декa Кoлумбo (кoј бил христијaнизирaн Евреин) се служел сo тие мaпи или бaрем ги имaл рaзгледaнo.

       ( ,    ) СЕ ДОДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГИ ПРОГЛАСАТ АРНАУТИТЕ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ЗА
=         МУСЛИМАНСКИ ТУРСКИ КОЛОНИСТИ САМО СО ГРАЃАНСКИ ПРАВА СО МАКЕДОНЦИТЕ ЗАВРШИ

   ,   ,     , Арнаутите ги подржува САД Европа и Ватикан непријатели на Македонците и Србите православни
,  ,       ,      народи коиСАД Европа и Ватикан сакаат да гиистребат на Македонците и сите другиправославни
     ...   ,     ,  народиим се пишува многулошо Само за потсетување врз Србија САД извршиинвазија врз наша

.   2001              ,Р Македонија во година агресија од САД Косово и САД војната база зло и смрт за православни
    90%  (   )  10%   .   нас ни преостанува Арнаутите Геги Черкези и Татари и Шкиптари во Р Македонија да ги

  100%         -       .прогласиме за колонистиа не тие да се дурии черкеско татарскиИлириа ние за нив Словени
       -      . Па на колонистиим следат само граѓанскиправа примерарапскиМарсеј со граѓанскиправа Бидејќи

      ,  .    -100% .ниеднамакедонскапартија тоа не гоистакнува во Р Македонијанема национална партија туѓо

  ,        ,   ,ЗА ЕВРОПА МАКЕДОНЦИТЕ СРБИТЕ И БУГАРИТЕ СЕ ТРИ ПОСЕБНИ НАРОДИ А ЧЕРКЕЗИТЕ
     -    = .   ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ЕДЕН НАРОД АЛБАНЦИ ЗА ТУРЦИТЕ АРНАУТИ ОДМЕТНИЦИ ПА СО

       ,       ,ТОА ШТО ГЕГИТЕ И ТОСКИТЕ НЕ СЕ РАЗБИРААТ НЕ ОПШТЕЛЕ И НЕ СТАПУВАЛЕ ВО БРАКОВИ
         ЕВРОПА ОСТАНАЛА КРВОЖЕДНА КОН ПРАВОСЛАВНИТЕ БРАТСКИ НАРОДИ КОИ СЕ РАЗБИРААТ

       = = .     .На Балканот живеел еден православен народсо варварски пелазгиски тн словенски јазиккојбил тн
  . . ,  ( - )    ,   300-Хомеров и тн Платонов Пак коине старо грчки бил АлександријскиПтоломејов јазик само од та

. . . .        , ...   , , ...г п н е Па само по таа година се преведениИлијада Одисеја делата на Херодот Тукудид Платон
    - ,     .   ( )Бидејќикоине гонаследил старо египетски тој бил неразбирлив за нас Бидејќиеладски катаревуса

   ,     -       1868 .јазикотпроизлеголодкоине негоние не горазбираме катаревуса службен во Елада само од г
      .       На Балканот се живеело спокоен православен живот Тој бил пореметен со навлегување на исламот
 , ,    ( , ...)   ( )-  .на Османите султаните кои биле Комнени Хамер Ланге и Македонци Ланге само муслимани
 ,    :          13 .Се потврдува имало само верскинароди Православни со црковени Турцисо Османов јазикод в
   100%    .      . Во Арбанија како православна и со тн словенски јазик масовно се врши исламизација Нејзин

   ,         ,посебен јазикникогашнемало којсе појавува само по укинувањето на Охридската архиепискпија чии
 .  ( )     19 ,      ,  ,чеда биле Арбанскиот шкиптарскиот јазик се создавал во век што го тврдии Ами Буе кој пиши

     .        .  -  (19 ).јазикот се создавал во негово време И затоа во тој јазик ги има тн Вукови гласови Караџиќ век
       (13 )      Бидејќи Османовиот јазик на султанот Мехмед Караман век бил персиски со персиско писмо тој

     -  ( ) .     за Черкезите и Татарите внел татаро турски монголски зборови Токму во Османовата војска имало
  ,   . Черкези и Татари какоиШкиптари Сè          ( . ).ова било поводшкиптарскиотјазикда е и монголски ГМајер

   18       .    На крајот на век Османите во северна Арбанија населуваат Азијати Следи во северна Арбанија
  ,      (     =    ). живеат диви Геги а на југпитомиТоски Шкиптариспоредскиптари Арбани ар бан и земјоделци За

      ,  1997          .доказ дека тие не биле еденнарод во годинатие меѓусебносе бореа за Арбанија да ја поделат
 19 ,     ,        ,  Во век меѓуШар Планина и Врање биле колонизираниоколу еден милионЧеркези и Татари а во

 ,    100.000   500.000  ( . ,1924).   еден потег по Кримската војна Татари и Черкези Г Вајганд Па во Македонија
-  90%  (   )  10%  ( = = [= - ]   ).има ло Геги Черкези и Татари и Тоски Шкиптари Арбани ар ор аница и бан управител
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                За доказ дека денес живеат посебни два арнаутски народие тоа што Гегите и Тоските меѓусебно не
 ,       .       се разбираат не општеле и не стапувале бракови Нив ги поврзал само исламот и албанската

. мафија
   =    , ,   ,   Со тоа што Арнаутите Одметниците ги подржува Ватикан Европа САД со НАТО кои се крволочни

  .    ( ,   ),   .непријатели за тн Хомеровиправославни чеда Македонци Срби и Бугари наведените се злобници

     ( ,    )-   НА БАЛКАНОТ ИМАЛО САМО АРНАУТИ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ПОИМОТ АЛБАНЦИ
     БИЛ САМО РИМСКО ЃУБРЕ НА ЃУБРИЊАТА

    : „          Во Енциклопедијата Ларус се наведува Митови за постанокотна Рим биле познативо верзијата која
 I   . .   I . .    ,      . во век предн е и во н е гидале римскитеписатели историчаротТит Ливиј и песникотВергилиј

   ,        ,   Побегнувајќиодразорениотград Тројанцитеподводство на Енеј доаѓаат во Лациум каде го
 .     ,  ,  основаат Лавинијум Енејиниотсин ја основал Алба чии кралеви неговинаследни ,   ци владееле со

 .    ,    ,    латинските градови Наследницитена таа династија синовите на боготМарс близнаците Ромул и
,    ,      . ,     ,Рем биле фрлени во Тибар ама волчицата гиспасила и отхранила Ромул којсо коцкабил одреден

          (  , 753).  ,   гоѕида близу тоа место градотРим на брдотоПалатина споредпреданието Со градот којги
     ,        примилСабијаните и присоединилпобедените Албанци управувале седум крала преднегошто ќе се
 ...“.основа република
      ,    . ,     СледиАлбанциимале врска само со Рим а никакосо Балканот Меѓутоа Рим името Албанциза

     ,    .      , Арбаните гонаметнал во цел свет што е најголемфалсификат Да не се изумииметоАлбанија
   ( ),  ( ) ,       ,   споредал банија земја алова црвена земја била само на Кавказ погодназа лозја со за
= = = = , =  , =  =   ( ...).  Дионис Дианис дианиш пианиш опианиш Опиум опиум Еумен е умен уммен Менес Па

          .Албаните се бореле само одстрана на ДаријпротивАлександарМакедонски
    .        , Австрија и Италија склепале држава Нејзинитежители и денес се нарекуваат самоШкиптари

    .      .      шкиптарскинародишкиптарскијазик Тоа истотомеѓусебногоговоратАрнаутите Па ние и само тоа
 .      ?        ,  гослушаме И што се прави потоа Арнаутите бараат тоа да се преведе во Албанци албанскинарод

  .и албански јазик
       ,    ,     .    Со тоа што именката никадене се преведува туку само за Арнаутите што не е во ред Како е можно

  .        ?   ,   Македонците во Р Македонијада дозволуваат именката да се преведува Одговороте јасен нив ги
  è    ( , ,   )   ,подржува во с непријателот на православието Ватикан Европа САД со НАТО за Велика Албанија

         è .и тоа само со единствена цел да се истреби с православно

       „  ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА ЈА ПРИФАТИ МОЈАТА КНИГА МАКЕДОНЦИТЕ
   -  “ПОСТАРИ ОД БИБЛИСКИТЕ ЕЗДРА ЕВРЕИ

  ,       ,      Јас какоМакедонец гордна својот народи македонскотопотекло се чуствувам навредени понижен
       ,      .   штододенес само нас Македонцитене истребуваат а само ние какодржава постоевме Од друга

,   ,    5  . . .   .     страна се величат Евреите коиникогашпред век п н е и не постоеле Токму тие библискиЕвреи
    ,    ( . ),    имале народен јазиккакоФениките коибиле Венети тн Словени споредВенеа доСолу    н откаде се

 .  ,     ,      зачнале Венетите Наспротинив биле создаденимонголскиЕвреи Хазари чии чеда доденес го
         . ,   истребуваат мојотмакедонскинародсамо со својата македонскадржава Р Македонија со нејзиниот

  ,        , државнотворенмакедонскијазик на којсе проповеда во Македонската православна црква
     ,    .  , наследничка на онаа на Апостол Павле само македонскаОхридската архиепископија Освен неа

         .апостолска црква била и онаа во Рим на Свети Петар
        100-  , „    Јас каконавредени пониженМакедонецобјавив своја та книга Македонцитепостариод

 - “,   (20.09.2017)   2      библиските Ездра Евреи а денес подброј е поставена од Германската национална
-   32- .    1     , „  “-  библиотека таа е а Подреденброј е книгата на германскијазик Дворасните Албанци тие

    . ,  è        100%    немаат ништосо мојата Р Македонија а с се работи само во нивна полза и само на наша
 .македонскаштета

     - .    -   85   16 . Написот е објавен на повеќе ФБ страни Само на мојата ФБ страна се сакања и споделувања
,    21,   12;Пак во Пелазгисе и споделувања

         ?    НА КОЈ ЈАЗИК ГОВОРЕЛЕ АТИЊАНИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПЕРИКЛЕ СПОРЕД БИТОЛЧАНИ НА
 -        !БИТОЛСКИ ЗА МОМЧЕ КУРОС А ЗА ДЕВОЈКА КОРА

       ,  , ,       Сум објавил мноштво книгиво коисе говори во Атина Атика Пелопонез и сета Елада се говорел
   = = .  -   .   само на нашиотварварски пелазгиски тн словенски јазик тој бил Хомеров Споредгерманскиот

  (1815),    ,     (1907) -лингвистПасоф Хомеровиот јазикбил словенски за еладскиотлингвист Чулкас Славо
    -  ,    1913 МакедонцитеодЛеринговореле Ран хомеров јазик а Критјаните во годин    а горазбирале

 ,     1868 -     ( . - ) бугарскиот јазик но не еладскиотод година катаревуса бил реформиранкоине тн старо грчки
    -  300 . . . .     ,  јазиксо потеклоодАлександрија од г п н е Бидејќикоинепроизлеголод староегипетски коине

            -    . . со катаревуса и димоткидоденес не се разбирливи за јазикотна Хомер тој бил само тн словенски
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   (1830)             Следи когаФалмерајер отишол во Елада не видел Хелени коиби говореле коине туку само
,    .      (1904)-    Словени со словенскиакцентитн Истото гопотврдили Силвестер спореднегоимало
,       .         Словени а не Хелени со хеленскиот јазиккоине Па коинебил христијанскиодвремето на Апостол

-           ,   Павле тој гопознавал Александријскиоткоиненоне службениот јонскиво Атина Елада и
          .Македонијаод времето на крал Архелај до со АлександарМакедонскиитн

 ,         :     ,    Еве доказ дека во Атина се говорел само на битолскиговор за момче се велело курос а за девојска
.     ...,           кора Се извинувам на мојата дрскост доденес моите битолчани велат тој ја куроса девојката која
  (  = ,   .)какоора ко ора кора какомеша итн

 3  . . .   16  . .      ,    , ВО ВЕК П Н Е И ВЕК Н Е ИМАЛО САМО ЕПИРЦИ НИКАКВИ АЛБАНЦИ ТОСКИ И ШКИПТАРИ
       20 ДЕЛО НА ИТАЛИЈА И АВСТРИЈА САМО ВО ВЕК

  „ “   : „   ... ,  ,   Во Енциклопедија Ларуса се наведува следново Во такви прилики Некои какоТуриј Локрии
,          .  ,   , ,  Региј бараат одРим да постават гарнизоникоиќе гибранат Ама Тарент најјакоднив чуствува и
       303,     ,    покрајдоговоротсклопенсо Рим веројатнооколу декаму се заканува опасност те гипротерува

 .      неговите гарнизони Рим одма ја освојува неговата територија (281).      Тарент гоповикува на помош
  .    281-280.         епирскиоткрал Пир Пир се истоварува во Италија и гипобедува Римјаните кај Хераклеа

(280),     (279)...“.а потоа кај Аскула
 ,    ,     (16 )  „ - “,  Како Епир споредмакедонскиоткрал Пир наведува иМаринБарлети век во Скендер бег а
  ( . - )       .    ЃорѓиКастриот тн Скендер бег гопретставува какомакедонскии епирскикрал ДуриЃорѓија е

        ,    -     претставен какомакедонскиоткрал Пир со роговина јарец којбил боготоАрес боготАрес гоима
        .секаде во Бригија со својата ПелагонијадобригискиДрач

            ,    ,  Со тоа што оставшината на семејството на Ѓорѓија е само на наш јазик којбил епирскикрал Епир
 100%   ,   ,   ,       бил на наш јазик без ништоалбанско тосканскоишкиптарско дело на Италија и Австрија во

20 -           1924 ,      век тие се основачи на првишколиво Шкиптарија само од година со шкиптарскијазиккоје
  ( . ).         .и монголски ГМајер Ова било поводШкиптарите да грешат со нашите родови

        МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ НАСЛЕДНИЦИ И ВО ДИНАСТИЈАТА ЃУПТА ВО ИНДИЈА
   „    “ (1998),   :Во мојата книга Средоземјетопрадомовинана Европјаните гопишам ова

„   ,      ,   ,   СпоредНиколас Јалоурис запишанобило дека Селеук нареченНикатор крал на Сирија еден од
 ,       ,  ,   александровите наслединици склучил траенмир со кралот на Индија ЧандрагуптаМаурија за кого

   .        ,  ја омажил својата ќерка Чандрагупта потоа гиреорганизирал својата држава и армија според
         . ,   македонскиотмодел и одржувал трајнидипломатскиодносисо Селеук Никатор Ашока еден од
      (  274- 236. . . .)     прославените владетели и реформаторина Индија околу пр н е бил внукна Чандрагупта

   ,        “. ( =  ; и ќерката на Секеук што значи дека истовременоимал и македонскопотекло Селеук селе ук
=  ; =  - ... =   .)Глаук гла ук глауч гла уч и Бигла би гла итн

          , БИДЕЈЌИ НИКОЛА ДИМИТРОВ СЕ ДОГОВОРИЛ СО БУГАРИЈА ДА НЕМА МАКЕДОНСКИ НАРОД
   .          ,    ТОЈ НЕ БИЛ МАКЕДОНЕЦ СО ТОА ШТО ТОЈ ИСТО НАПРАВИЛ И СО ЕЛАДА ТОЈ КАКО БУГАРИН

     НЕ МОЖЕЛ ДА БИДЕ И ЕЛАДЕЦ
 ,      ,           Никола Димитров којне си гознаел потекло бугарскосо татарскоперче кое се веело при јавање на

 ,       ,        монголскиоткоњ одредувајќигоправецотна движето на коњот исто време сака да биде и еладски
         14- 15 -   циганинсо индискиотмузичкиинструментбузукиодПелопонез од века тогашбиле

 циганскитепресел .би  
      ( ),   è  1913 ,  Бидејќиво Македонијаникогашнемало Бугари Татари а бузука с до година Македонијабила

    .е и ќе бидемакедонска  
          .     Само македонските страдања ќе си продолжат какошто било со векови Таква нибила судбината

 .               когаР Македонија ја воделе и водат незрелии самобендисанидетишта во борба да влезат во
-    ,             историјата таа ќе гибриши а нивнотозло какосекогашмакедонскиотнародскапоќе гочинии

.плати

      ,       БИДЕЈЌИ ВО АТИНА БИЛ СЛУЖБЕН ЈОНСКИОТ ЈАЗИК ШТО ВАЖЕЛО И ЗА МАКЕДОНСКИТЕ
 ( ...    ...),  КРАЛЕВИ АРЕХЕЛАЈ ФИЛИП МАКЕДОНСКИ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ КОИНЕ

   - ,       ПРОИЗЛЕГОЛ САМО ОД СТАРО ЕГИПЕТСКИ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ СО ХОМЕРОВ
    ( - 1815, - 1907, -  1913...),    ЈАЗИК КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ ПАСОФ ЧУЛКАС КРИТЈАНИТЕ ИТНО ДА СЕ

            ПРЕКИНИ ДА СЕ РАЗГОВАРА ЗА СЕ СО ЦИГАНСКА ЕЛАДА СО ИНДИСКИОТ МУЗИЧКИ
   14- 15 ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ ОД ВЕК

        , „    Во врска со насловот се наведува Квинт Куртиј Руф Историја на АлександарМак “, , едонски Патрија
, 1998,    :Скопје којгопишиследново

V-11: „     ...         ,  А водачот на Грците Партон Партонодговорилдека навистина сака да збрува со него но
,  .         ,     насамо без сведоци Дарејму заповедал да му пријдепоблискубез толкувач заштоДареј гознаел
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 ...“.грчкиот јазик
„ ,    ,       ,     ; Бес иаконе знаел грчки нобидејќисовеста не му била чиста верувал дека Партонгопоткажал

       ,   ...“.когапреведувачот му гопренел кажувањата на Гркот изчезнало секакво сомневање
13: „        ...“.Кога Александарслушнал дека Дареј тргнал одЕкбатан
„         ...“.Дареј знаел грчкијазики им благодарел на боговте

    515 . . . .,     300 . . . .Персискиот јазикбил од г п н е а Александрискиоткоинеод г п н е
               . ,  Јазикот за когосе говорибил јонскиоткогогопознавал Дарији другиодМала Азија Јонскиот покрај

       .арамејскиоти персискиот јазикбиле во масовна употреба
VI-9: „        ...“.Тогаш кралотизлеголпредсобирот со душевна болка
„      ,     ...Тогаш заповедал да бидедоведенФилота со врзанираце зад грбот

       ...    ,  : ‘     Кога на Филота му било заповеданода зборува Кога кралот говидел му рекол Сега тебе ќе ти
 ;  ,        ?’  : ‘  судат Македонците те прашувам дали ќе им се обратишна мајчиниот јазик Филота рекол Освен

,    ,             Македонци овде има многуприсутни за коисметам дека полесно ќе горазберат она што ќе го
,           , ,      кажам ако зборувам со истиот јазиксо којштосе служиши ти верувам не порадинештодруготуку

      ’   : ‘ ,  ,    за да горазберат повеќемина твојот говор Тогаш кралот рекол Еве гледате ли дотаму ли дошол
,        ? ,        .  Филота та да се гнасиодмајчиниот јазик Имено единствено тој презирадурии да гонаучи Но

    ,               нека зборува какошто сака а вие спомнете си дека тој подеднаквосе отуѓили однашите обичаи и
  ’.    “.однашиот јазик Тогаш гонапуштил собирот
             .Па се работисамо за службен јонскиот јазиксо јонскописмои мајчиниот јазик

Boris Temoski Ристо,малце оваа теза прави забуана. Врз основа на кој факти ,тврдиш дека за фреме на Александар и Филип не бил 
создаден Коине ,кои се историските извори дека е создаден после Александар од Птоломеите? Јас го познавам денешниот грчки 
јазик.Тие тврдат дека базата му е Коине . Пробаја да го воведат КАТАРЕВУСА како службен не успејаа не го разбираше никој во 
Грција и го вратија пак како службен ДИМОТИКИ .Сите текстови од Филип и Александар како и од Персеј ги читем. По оваа твоја 
теза ,излегува дека И александар и Фили па и последниот македонски цар Персеј за службен јазик го имале Јонскот а не КОИНЕ ? 
Плочите најдени во Хераклеа ,Битоа ,Стибера Прилеп се на КОИНЕ . Треба оваа работа добро да се проучи . Кажав дека јаз го 
познавам денешниот грчки јазик .Можам да речам дека 90% зборовите се со Макеоднски корен и затоа грците немаат етимолошки 
речник. Ако веке цврсо стоиш зад оваа теза .Кога ,Каде ,Како и кој се доказите дека КОИНЕ е создаден од Птоломеите.

Risto Ivanovski  Group Admin Кај ниеден антички автор за време на Александар Македонски не постои коине. Само во втора книга на 
Куртиј Руф е внесен коине- таа книга не е негова туку на Френсхајм од 17 век. Тоа е фалсификат. Ова се потврдува со Фалмерајер 
(1830), во Елада нема Хелени со коине туку Словени, со словенски акцент... Исто тврди Силвестер (1904)...Во Хераклеа...Стибера...е 
на јонски со јонско писмо, а Хелените во Јонција биле варвари (Херодот) како Македонците. Хелените биле Пелазги (Херодот) како и
Македонците (Јустин)- Хомеровиот јазик бил словенски (Пасоф, Чулкас...). Балканот бил мал за да живеат повеќе народи.

        КРИВИЧНА ПРИЈАВА ЗА ПРЕДАВНИЦИТЕ ЗОРАН ЗАЕВ И НИКОЛА ДИМИТРОВ
             БидејќиУставот е јасен за државнотворноста на македонскиотнародво својата македонскадржава

. ,         ,      Р Македонија со својотмакедонскијазики со својата македонскаисторија што е платено со многу
   ,        ,       крв на многугенерации што тие самоволно само за свои личницели без тие да добијатдозвола од

    ,  ,   ,    македонскиотнародза својата држава својата култура јазики историја преговораат со соседите
  100%   само на штета за македонск  ,        .   иот народ со што се огрешиле со Уставот на Р Македонија како

 ,        -  .предавничкичин што во војновреме се изрекувало само едно смртна пресуда
 ,         -    Порадикажаното Јавното обвинителство е обврзанода ја прифатимојава ФБ кривична пријава како

      2920  -      во јавно гласило објавенопредпреку моиФБ пријателидоволен број Јавното обвинителство
       . (3неа да ја прифати и преземиправнидејствија 0.09.2017)

   -   7Само на мојата ФБ страна има 4     1допаѓања на написоти 1 .споделувања

Macedonia : a True Endless Story ...
Like This Page · August 27, 2012 · Edited ·

  :Светската наука тврди
      ,     Бугарски професори ја фалсификувале познатата Битолска плоча менувајќи гигодините и зборовите

 ,         .на неа со цел да покажат дека цар Самуил бил Бугарин
Познатиот професор – славист од Харвард – Хорас Лант (Horace G. Lunt), ја испитувал битолската плоча и 
докажал дека Бугарите направиле груб фалсификат врз плочата. Професорот утврдил дека плочата не е од 
времето на цар Самуил (11 век) како што ја претставувале бугарските професори, туку дека е два века подоцна 
и потекнува од 13 век, кога Македонија била окупирана од Бугарите и со неа владеел бугарскиот цар Јоан Асен.

За несреќа на бугарските фалсификатори, професорот од Харвард го открил бугарскиот фалсификат, со кој тие 
сакале да докажат дека Самоиловото царство имало бугарски карактер.
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Според познатиот славист Хорас Лант (Horacе Lunt) но и според славистот Р. Матисен (R Mathiesen), 
Битолската Плоча е исклесана од два различни автори, и нe датира од 11-ти, туку од 13-ти век, односно не е 
поставена од самиот Иван Владислав.

Во прилог на тоа оди и фактот што во текстот, за Иван Владислав се говори во трето лице, во минато време: 
“Тој самодржец беше Бугарин по род внук на благоверните Никола и Рипсимија, син на Арон ...“
----
Хорас Лант ги анализарал фотографиите од оваа плоча добиени од еден друг славист, Ихор Шевченко (Ihor 
Sevcenko), и дошол до заклучок дека датумот на плочата е од 13., а не од 11. век како што тврди бугаринот 
Заимов. Лант вели ...дека СО СИГУРНОСТ може да се исклучи 11. век како време кога плочата е иckлecана. R. 
Матисен аргументира:

"The little of this numeral can be seen on unretouched photograph might indeed be part of the cyrillic letter f (=500); 
but, as Horace G Lunt has pointed out, it might be also part of the cyrilic letter ps(=700), in which case the Bitola 
inscription would seem to be of the thirteen century." (Slavic and Eastern European Journal, 1977, 21, 1)

Второто клесање се случило најверојатно во 20-от век, при фалсификувањето, бидејќи… “The Zaimovs 
confidently ”restore„ most of the text, including dates, and proceed to take their wish thoughts as incontrovertible proof
of a number of historical events otherwise unknown… Unfortunately there is no even remotely reliable set of criteria 
for dating early South Slavic Cyrillic, and epigraphic material is sparse and extremely controversial. I must respectfully
disagree with Moshin's estimate that this text fits in the early eleventh century. Zaimov's paleographic and linguistic 
arguments are inaccurate and naive.”

(бугарските историчари веќе признаа дека 1 друга “средновековна плоча’’ - “воденската’’ не е автентична, т.е. 
е фалсификувана.)

      13 -      БИТОЛСКАТА ПЛОЧА ЗА ИВАН ВЛАДИСЛАВ ФАЛСИФИКАТ ВЕК СЕ ГОВОРИ ВО ТРЕТО ЛИЦЕ
   : „           996 . Хрватот Стјепан Антолјак пиши По старост втор од ова време е кирилскиот натпис од год на

 ,      .   .мраморенстолб којсе наоѓа во манастиротСв Аранѓел во Прилеп
          ,  1956    -На овој би можеле да се придружии онаа искршена плоча пронајдена при уривањето на Чауш

  .(          „  “)џамија во Битола бев присутенна рушењето какоученикво баирскотоучилиште ТодорАнгеловски
     .     ‘ ...  ...Денес се наоѓа во тамошниотНароденмузеј На неа пишува дека Иван самодржацблгаром блгарин

...   ...’     .   . ,      син на Арон Иако за неа пишувале А Бурмов и Вл Мошин овој извор заслужува да се подложи
      - -  ,  на што построг научен критериум од палеографско дипломатичко филолошка страна бидејќи

           постојат извесни сомневања во нејзината оригиналност врз основа на споредбата со Самуловата
  992/3 .“. плоча од г

    . ,       ,     13 .Според Хорас Лант и Р Матисен плочата не е поставена од Иван Владислав туку таа била од в
       ,   -     Најбитнобило што се говориво трето лице во минато време Македонија окупирана од Бугарите кои

     -  -       .само какоТатаридома говореле татарски чувашки јазикМакедонците со повеќе говорикакои денес
  = =  ; = =Volk= = -  = ; =Немало народБугари волгар волг ар волг волк фолк полк а народ мноштво октонос октоно

: = = ,    , ...       ...с октово октоно октото октоокотоокатиВодоча Слепче На ниеден јазикоктоносне значи убиец
    ?            ?  .Што бил Цар Самуил Нека одлучи јазикот кој кај него бил кралски а и царски Само тн византиски

 ( . - )      !      ? коине тн старо грчки со потекло од македонска Александрија Па кој бил црковен јазик Црковниот
 !-   ,     .     .одСолун тој бил македонски какошто бил КонстантинФилозоф Јазикот произлегол само одкоине

  -  ,       КАТАЛОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ ЧЕРКЕЗИТЕ ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ САМО КАКО АРНАУТИ
=            1913ОДМЕТНИЦИ СЕ МУСЛИМАНСКИ КОЛОНИСТИ БЕЗ ДОКАЗ ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ИМОТ ДО

      ,    , На Балканот Православните живееле петвековно турско ропство а најкрволочно од Арнаутите само
      19 -        како турски колонисти и одметнициво век тогаш меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани

 1 ,        100.000   500.000 .  околу милион а во еден потегпосле Кримската војна Татари и Черкези Денес тие
   .     19 ,    -    ,се познати како Геги Бидејќи Геги немало до век ГригорПрличев во Скендер бег не ги наведува

      .          а тие се појавуваат дури во Сердарот Како доказ дека Гегите и Шкиптарите се со различно далечно
-        ,       . генетско географско потекло тие до денес не се разбираат не општеле и не стапувале во бракови А

        ( )      ова се потврдува што во Шкиптарија питомите Тоски Шкиптари се бореле против дивите Геги тие
         .      20 - 1997 .неа да ја поделат на југШкиптаријаи север Гегија Ваквите борбибиле во минатиот век год

    .     , ...   ,Самото име Арнаути означува Одметници Тие како такви со пушка нож Православните гиубивале
,    20        .  силувале масакрирале дури во век трговија со органиизвадени од живи Православни Само така

              1913 .нивниот имот е украден православен имот за кого тие немаат доказ за соптсвеност до година
        ,       Следи тие како арамишта до денес имаат најмоќна мафија која ги водат Арнаутите подржани од на

  -      ,       .нив сличникавказко црноморскибраќа Черкези и ТатариХазарите чеда на САД со САД база Косово
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     ,        Бидејќи Арнаутите се само исламски колонисти тие немаат ништо заедничко со Македонија за било
 ,       -   .каков референдум затоашто за референдумотимаат право само доморните само ниеМакедонците

    ,     ,      Нивните тврдења дека биле Илири а Македонија не била илирска е без основа затоашто Гегите се
90%                какоЧеркези и Татари имаат монголскопотеклоодКавказ и Црномориетоникаконе можат да се

,        (  - 16 ).       Илири а Илирикбил северноодЦрн Дрим МаринБарлети век За да се потврдаовие наводида
       се видат моите книги за Арнаутите во www.brigien.com  -   Gorgi Kastriot t.n. Skenderbegи ФБ страница
    100% ,   = ,       .чиј родителски јазикбил наш убиецна Муслимани Турци дурина свој внук од сестра Зарчин

    .       ,  .Бидејќиниеднапартија во Р МакедонијаАрнаутите не гипрогласила за колонисти нема национална

       БЛАГОДАРНОСТ КОН ВАШИТЕ ЧЕСТИТКИ ЗА МОЈОТ РОДЕН ДЕН
          ,      .Моите книги и написи му ги посветив на својот македонски народ што ќе продоложи и во иднина

     100,        25.000 ,   Иако бројотна книгие а сум инвестирал без да претерам околу евра откинувајќиод својот
,   1991    ,   . ,      живот којод годинами остана горак признает вон Р Македонија но не во својата матична земја

  .        ,    и држава Македонија На почетокот бевме само петмина кои успешно поминавме а и бројот се
       1991 .      зглеми а состојбата останала непроменета како во година Ова се потврдува со доказот што

             сите книги и трудови на сите македонски автори на античка Македонија досега македонската власт
    ,       ,     не гизела во предвид преведувајќиоддругите светски јазицина македонски а ниеднанаша книгана

...     ?      ,     , англиски Што ова значи Сите соседи нас не оспоруваат нас ќе ни пишуваат историја таа
   .прочачкат и што не

  ,     :          ,Како се работи ќе наведам само еден пример когасакав да ја пишампрвата книгаза ЃорѓиКастриот
. - ,         ,    тн Скендер бег за негоимаше само две книгина македонски јазик финансиранисо македонскипари
  .    ,        за Велика Албанија Бидејќи тие беа ништожни го замолив еден мој пријател битолчанец кој живее
 ,     -    .     -   во Берлин да пронајде книга за него да ми ја донесе Тој пронајде една книгаСкендер бег на Сабри

-   .           ,Годо на германски јазик Па таа книга одшкиптарскидржавата Шкиптарија ја превела на германски
  за неа сè ,       ,    ,   ,   финансирала и таа ја има во сите библиотеки со која се тврди тој бил Албанец а целта на

   -       ( ,   ).книгата била само една единствена за Велика Албанија на Арнаутите Черкези ТатарииШкиптари
          ,    Бидејќидосега на ниеденмакедонскиавтор ниедна книгадржавата не презела таа да биде достапна

        ,      .    .  за секојМакедонецнеа да може да ја добие нешто со сите власти во Р Македонија не во ред За она
           ,     ...некоја книгана македонскиавтор да биде преведена на некојсветски јазик не може да се замисли

  72-       204,      27.  За мојот рироденден вкупночеститкиимаше а со поракидополнителноуште Написов им
   77,   4 .    .се допаднана а имаше споделувања Понатаму продолжија честитките итн

  11-        .   ДА ЖИВЕЕ ТИ ОКТОМВРИ ДЕНОТ КОГА БУГАРИТЕ ЈА ОСЛОБОДИЈА Р МАКЕДОНИЈА ОД СИТЕ
           МАКЕДОНЦИ ТУКА И ВОН ДРЖАВАТА ПОТВРДЕНО ОД ЧОВЕЧКИ ИЗРОДИ ЗАЈКО И ДИМИТРИКО

Petar Petrov 11ти Октомври не е КОМУНИСТИЧКИ ПРАЗНИК, туку СРБО- КОМУНИСТИЧКИ ПРАЗНИК.
Востанието во Македонија е дигнато пред Тито со неговите србомански гавази да ни "го донесат" во Тетово 1941, а потоа за некој 
србо-ман да убие Македонец на служба пред полициската станица во Прилеп или србо-манот Христијан Тодорович да облече српска 
униформа и да започне да пука на униформираните лица на Царството Бугарија! (Според него, Бугари и србомани, а без Македонци)

Dragan Mateski Петар Петров.пред 40-тина години,си бил во гениталиите на татко ти ! и не лупетај,глупчо глупчосан !!!.

Stojmir Petrov Izvini prijatele, ama Ti nemas vrska i ne znaes sto zboris, mislam na Petar Petrov...

Petar Petrov Важно вие двајцата се знаете, а ве се гледа и интелегенцијата.
Но не давате одговор зошто се крие Скопскиот партизански одред!
Само србоманслиите морони веруваат дека без доаѓањето на Темпо и неговото “советување“ во Тетово 1941 година допринело за 
развој на анти-фашистичката борба.

Stevan Tramburovski Stariji Petar Petrov: Marš idiotu, ti si postanal ekspert za vostanija, begaj vo gluvčeva dupka i molči.

Petar Petrov Еве сега, веднаш одам, бегам ... само ти кажи.

Zoran Stojanovski Hahaha Bugarite ja oslobodija od Srbite, posle Srbistata ja oslobodole od Bugaristata.

Dragan Zivkin Krajovski I na krajot ispadna deka makedonska krv ne se proleala za nasata sloboda.edni nam ne osloboduvale od drugi i sega
demek sme slobodni , samo sto nikoj ne ne priznava.KOJA VOSLIVA IRONIJA.A nie najsrecni.
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   -       НА БУГАРИЈА И БЛАГОДАРИМЕ СПОРЕД БУГАРИЈА ИМАЛО ПОСЕБНО МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ
 Expres.MK.12.10.2017   ,    .   Во беше објавен напис Македонцитекраделе бугарскипесни Далинекоја песна

   ,           ,била бугарска илимакедонска убаво гознае македонскиотнародсо свои говориодпостеледнодоба
  , - ,     ,  :ноне бугарскиот татарскиот чувашкиот на когоговореле Бугарите Татарите македонскиокупатори  

   :„    “    Обвинувања за Некст Тајм Слушам кајшумат шумите е украдена бугарска песна
    Најновата преработкана рокгрупата           Некст Тајм е предмет на обвинувања во Бугарија споредкои

    .Македонија гоприсвојува бугарскиотфолклор
        „ “   „    Дел одмедиумите доисточниотсосед велата дека кражбата на песната Слушам кајшумат

“           .шумите е стара практикакојашто одново создава конфликтмеѓудвете земји
           Споредбугарскиновинаримакедонскитемузичаринаправиле нов современ аранжманна песната

             .којашто во Скопје се прикажува какоМакедонска а всушност спореднив е Бугарска
       “   ”,       За Бугарија оваа песна во оригинал е Кога зашумят шумите и таму нема историскидилемидека
               таа песна посветена на Војводата Костадинкојшто се борел за слободнаМакедонија какобугарски

.комита
              Бугарскитемедиумитврдат дека во Македонијае променет текстот и додадензборотМакедонциза

  „ “         .да стане помакедонска иаково бугарскиоторгиналнаводноне се споменувале Македонци
   ,ДругаривернидругариМАКЕДОНЦИ
   ,ДругаривернидругариМАКЕДОНЦИ

   ,     ,  .коганиз село врвите со коњида не тропате не тропате
   ,     ,  Кога низ село врвите со пушкида не фрлате не фрлате

                   За разлика одпесната која во Македонијаможе да се најде во различниверзииа снимена е уште од
                  шеесетите годинина минатиот век а во Бугаријаможе да се најде само во верзииодпреднеколку

                 .годинино за соседите тоа не е никаков аргумент за да тврдидекаМакедонијае таа што краде
        10   24       100  Спотот за песната којшто беше објавен на октомвриза часа на Јутјуб е виденнад илјади

.пати

     1880 ,   БИДЕЈЌИ ПРВА МАКЕДОНСКА ВЛАДА ИМАЛО ГОДИНА МАКЕДОНЦИТЕ САМО МАКЕДОНЦИ
 , „       21  1880 ,    Беша објавено првата македонска влада е формирана на мај година на планината Тромо

      ,    ,  во Островската околија во денешна Република Грција составена одВасил Чому Анастасиј
,     - ,            Димитрович Никола Трајков и Али Ефенди а тоа да гопишува еденЊујоркТајмс во фељтон за

  1854-1922 ,    "    "  , Македонијаод година што гопишува во Историјана македонскиотнарод книгавтора
. 106,    стр објавена одИнститутот за    1969 “.национална историја во година

      ,    (1870)   Со тоа што Бугарскотокнежевство било султаново султанова Бугарска егзархија и Бугарска
   1908 ,     „21  1880 “,   држава само од година а Македонска влада била мај година македонската историја

       1880 ,    ,  си била македонска со македонскиреволуциоинерипред година што продолжилои потоа ова
     1903 .   1908      значи и Илинденскотовостание во година Бидејќидо годинанемало бугарскадржава за

 -    ,         - .да има ло бугарскидржавнотвореннарод македонскотоси било е и ќе биде само едно македонско

    ?   ,     !   ШТО БИЛ ЦАР САМУИЛ СПОРЕД ФРАНКОВИТЕ ИЗВОРИ ВЛАДЕТЕЛ НА СКЛАВИНИЈА НА КОЈ
       ?   !    ЈАЗИК САМУИЛ ГОВОРЕЛ СО ФРАНКОТ ОТОН ПРВИ САМО СКЛАВИНСКИ КАКОВ ЈАЗИК БИЛ

 ?  .  !      13  ?   !ТОЈ САМО ТН СЛОВЕНСКИ НА КОЈ ЈАЗИК ГОВОРЕЛЕ БУГАРИТЕ ВЕК САМО ТАТАРСКИ
   :             Во прилоге ова СпоредАнглискиотучен Роџер Бејконво неговотоделоОпус МагнумБугарите во

   13-            .  втора половина на ти век сеуште говореле татарски јазиккакои нивните родниниво Азија Следи
    , . , било невозможноКирил иМетодија Св Климент аз     9-     " "...буката и се од ти век да бидат бугарски
     ,        - Како надоврзување на кажанотосе додава кралскии царскијазикбил Александријскиотјазиккоине

      ,    (16 . . )тој бил христијанскијазиксо Апостол Павле службен во ИсточноторимскоЦарство в тн Византија
       19 .    ,и црковен јазикво Царигадската патријаршијадури век Во македонската Охридскаархиепископија

           бугарската Трновска патријаршијаи српскатПеќка патријаршија службен бил јазикотна Македонецот
 ( ) .         .Константин Кирил Филозоф Таквиот црковен јазикпроизлегол со реформа на македонскиоткоине

      -      . Од изложенотосе потврдува ништонемало бугарско самоМакедонијабила подбугарска окупација
    ,     ,   .За време на татарската окупација што продолжилово следните векови Бугарите говореле чувашки

     1944 .,    - . СО КИРО ГЛИГИРОВ МАКЕДОНСКА ВЛАДА Г ОДВОЕНА ОД БУГАРСКАТА ДРЖАВА ВЛАДА
            ПА ЗА ВЛАДИМИР ГЛИГОРОВ НЕ БИЛО БИТНО ИМЕТО МАКЕДОНИЈА ТУКУ ВАРДАРСКА И ФИРОМ

 : „   ,  8   1991     Беше објавено Зошто беше одбран токму септемвриво за прогласување на независноста на
 ??         ,   -  . Македонија Случајноилине Киро Глигоров гоодредиовој датум а зошто проценете сами Имено

 8  1944            на септември во Скопјеподпротекторатна Германија беше формирана влада на независна
    држава Македонијапредводена одпретс   ,     . едателот СпироКитанчев а Глигоров за ресоротПравда

   ,      “.Овој неспоренисторискинастан неоправданосе криедоденденес
     „  21  1880 ,      Какошто ималоМакедонска влада на мај година на планината Тромово Островската

    ,    ,  ,  околија во денешна Република Грција составена одВасил Чому АнастасијДимитрович Никола
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   – “,    „  8  1944  “.     Трајков и Али Ефенди имало дурии на септември во Скопје СледиМакедонците си биле
 -   „          самоМакедонци секакосамо подпротекторатна Германија беше формирана влада на независна

 “.држава Македонија  
            .  Па токмуБугарија какофашистичка била окупаторна овој слободендел на Македонија Тогаш

 ( , , , ...)        Македонците селани занаетчии попови комунисти се бореле да се ослободат одокупаторот
                Бугарија која доденес подокупација годржисо сила Пиринскиотдел на Македонијабез никакви

,        ,     .национални ниту човечкиправа за Македонците во сета Бугарија подржаноодЕвропа и САД
   ,     ,     НаспротитаткотоКиро Глигоров неговиотсин ВладимирГлигоров тврди трајнорешение со Грција

       .    ,     било решениетона името ВадарскаМакедонијаили ФИРОМ Па тој бил економист и негоне го
 ,      . ,      занимавало националното за штоМакедонците со векови крвареле Секако тојмислел и на својот

,    -   .          татко којбил првиотФИРОМ ец во светот Следи КировотоФИРОМ Киро Глигоров ни гоостави во
,  .           ,  наследство иакоР Македонија каконаследничка на СФРЈ мораше да биде примена во ООН како

      ( )    : , , што важеше и за другитерепублики држави со своето државнотворноиме Србија Хрватска
...Словенија

Boro Mitreski "НИЕ СМЕ ЈУЖНИ СЛОВЕНИ И НЕМАМЕ НИКАКВА ВРСКА СО АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ".!!
Официјална изјава на Киро Глигоров, во својство на Претседател на Република Македонија.!!

 ( . - )    КОИНЕ ТН СТАРО ГРЧКИ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ
    101-   ,  17.10.2017,   :Насловот е на мојата ва објавена книга на со следнава содржина

 Квартер  3
     Преселување одЛевантот консеверот  5

  Левантска цивилизација  9
    Цивилизациина ИсточнотоСредоземие 23

    Наследницина ИсточнотоСредоземие 76
  Човечки раси              111

   Јазици на расите              116
    ,                       120Сумерите и Египтјаните биле Белци а АкадцитеЦрнци
                                                            128Дворасни јазицина Белци и Црнци  

                                                                  133Дворасност и дворасни јазици
                                                                                               139Црна Атина

= =  -  / ;  ,           149Бабилон Бабил баб ил ил врне грме Баба Планина Бабуна
                                                                        152Постанување на азбуката

 ( )                                                                                   157Словата буквите
  -                                                     161Словени споредСлово Божјо Слово

                                  164На Балканот иМала Азија живеел еден те ист народ

                                               166Староевропскијазики писмона Етрурците
.     = .                           173Тн Хомеров јазикбил само склавински тн словенски

= = .                                              178Варварски пелазгиски тн словенски јазик
                              186Коине не постоел за време на АлександарМакедонски
 ( . - )                            196Коине тн старо грчки хеленски јазикодАлександрија
  -                          199Коине Александријскијазик во Атина службен јонскиот
 ( . - )                              207Коине тн старо грчки произлеголод староегипетски

                              214Римјаните какоХелените иМакедонцитебиле Пелазги
   = .                                     220Коптски јазикбил пелазгиски тн словенски јазик

                                                          222Црковниот јазикнаследство на коине

Ralitsa Dimitrova Господин Ивановски, от кога съществува българската държава?

Risto Ivanovski Султаново бугарско кнежевство, султанова Бугарска егзархија и бугарска држава само во 1908 година со бугарски 
држaвнотворен народ.

Ralitsa Dimitrova Съгласна съм.

Ralitsa Dimitrova Благодаря.

     .      4,   СЕКОЈ НАРОД Е СО ЕДЕН ЈАЗИК БИДЕЈЌИ САМО ЕЛАДЦИТЕ ИМААТ ТИЕ СЕ ТРАГИКОМЕДИЈА
     .        ( . ).  ,Секој народ има по еден јазик Ова правило не важи само за Еладците тн Грци Според Еладците

    ( , [ . - ],   ).     ?тие имале четири јазици Хомеров коине тн старо грчки катаревуса и димотики Па што значи ова
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  !      .      .  ,   Само комедија Со тоа што ако четири тн Грци говорат со по еден тн грчкијазик тие меѓусебно нема
  .    .     .   ?  - . да се разберат Ова значи само трагедија И што е денешниоттн грчкинарод Само траги комедија

    ( . )   ?        Кои биле први еладски тн грчки државни јазици Баварскиот принцОтон како крал на Елада имал
  ,  :    ( . - )      . два службени јазици и тоа какопрв коине тн старо грчки и како втор јазикбил германскиот Првиот
    ,          бил православен јазикодАпостолПавле а вториотпротестантскина Лутер со когосе обединале сите

        .       .Германциодкоиима католицисо службен латинскијазик Па имало само верски јазицибез етнички

     (   -1815,  ИАКО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ СЛОВЕНСКИ ГЕРМАНСКИОТ ЛИНГВИСТ ПАСОФ ГРЧКИОТ
 - 1907),  .       ( . ЛИНГВИСТ ЧУЛКАС ЗОШТО ТН СЛОВЕНСКИ НАРОДИ НЕ ГО РАЗБИРААТ ЕЛАДСКИОТ ТН

)   ?!         -  300 . . . .ГРЧКИ ЈАЗИК ЗАТОАШТО ТАКВИОТ ЈАЗИК БИЛ СО ПОТЕКЛО САМО ОД ЕГИПЕТ Г П Н Е
      300-  . . . .,     ,   Коине бил АлександријскиПтоломејов јазикод та г п н е којгопознавал Апостол Павле и така

    ,          . тој постанал прв христијанскијазик во спротивност јонскиот јазиккојАпостол Павле не горазбирал
   : , На јонскипишеле автори Херодот Тук , ...,      ... идид Платон а службен и за АлександарМакедонски Сите

  , , , ...       ,   300 дела на Хомер Херодот Тукидид Платон и за АлександарМакедонскибиле на коине само по
. . . .,     . ,  ,       .г п н е и тоа само во Александрија Меѓутоа во Атина Атика и Елада понатаму службен бил јонскиот

    (II  . .)     „  “   ,    Ова било поводАријан век н е да ја напишеи Индиската историја на јонсконаречје иакотој ги
   .  ,      ,      .познавал коинеи латински Спореднего не се пишелона атичконаречје туку само на коинеи јонски

 ,  I            .Не случајно Јустинијан во Атина ја затворилПлатоновата академија во која се предавало на јонски
      ,    ,  ( -  Па народотговорел само на словенски јазик којбил Хомеров Пасоф Чулкас Славо Македонцитеод

  -  ).       (1830),  ,   Леринговореле Ран Хомеров јазик Ова гопотврдилдурии Фалмерајер којпиши во Елада
            .    немало Хелени коиби говореле со коине туку Словени со свој словенскиакцент Истото гопотврдил

 (1904)...     ,        .Силвестер Токму и затоа авторите пишат во Елада немало Хелени со коине туку Словени  
  :   -    .      Авторите пишат само коинебил старо грчкии хеленски јазик Бидејќихеленизмот започнал само по

   ,     .          смртта на АлександарМакедонски коинебил понегова смрт Ова се потврдува и поонашто стои во
: „ ...(‘  ’)           Википедија Коине заедничкидијалект е популарнаформа на грчкиотјазиккоја се развила во

 ,   300 . . .  300 .       посткласичниотпериод односнопомеѓу п н е и година Овој јазикисто така се нарекува
, “.      300-  . . . .  .александријски хеленистички Па јазикотбил само од та г п н е одАлександрија

    -     ,        За време на Птоломеите старо египетскиотбил заменет со коине и така коинебез тешкотиибил во
  .       - ,      ,   служба во Египет Ако коинене би произлеголод старо египетски тој би бил тежок за употреба а и
       - .      -  никаконе ќе можеше да гозамени старо египтетски Ова се потврдува и со Евреите во Александрија

      ,     -  (    тие се откажале од сиријскиотарамејски јазик којбил дворасен какостаро египетскиот на Белци и
)    ... ,     ,   .Црнци коиживееле во Месопотамија Египет и успешногоприфатиле коине дуристанале Хелени
    ,     .    , БидејќиЕвреите се изјаснале Хелени поимотХелени не бил етнички Први Хелени биле Тесалците

     .        .а Тесалија останала соседна Македонија Следи Еладците далеку биле одмитолошкитеХелени итн

Rocco Jankoski Iranskiot predsedatel dade edno interview na nacionalnata televizija vo u. s a. im kaza na zapadot napravivte drzavi so 
prikaski, ako vi treba istoriski podatoci nie mozeme da vi dafeme pet iljadi godini nazad da gi vidat stari drzavi.

        .    ?  ШТО ТРЕБА ДА СЕ НАПРАВИ ДА СЕ СПАСИ Р МАКЕДОНИЈА ОД САМОИСТРЕБУВАЊЕ САМО СО
      -     ИСТРЕБУВАЊЕ НА СОРОС И БАНДАТА НА СОРОС ХАЗАРСКА СМРТОНОСНА ЗА ПРАВОСЛАВНИ

     -      , КакоМакедонецсвесен што направиле Хазарите Ротшилдови со војните на Напалеон Бонапарта па
 , ,   ,       Октомвриската револуција Хитлеризмот распаѓањетона СССР крвавото распаѓање на СФРЈ меѓу

       ( ),  ( ),  ( )...еденист народсамо верскиподеленПравославни Срби Католици Хрвати Муслимани Босанци
  ,   . ,   è      инвазија врз Србија агресија врз Р Македонија истребување на с македонскои така создавање на

                Велика Албанија со Арнаути со потеклоодКавказ и ЦрномориетоЧеркези и Татари со белото капче
 ,               одКавказ сум објавил повеќе книгиза Евреите само какоЕднобожциповеќерасен народво когоима

    ,     (90%)     (10%), и Хазари со монголскопотекло братскинародна Гегите и нивните водачиШкиптари еве
          . -   , :еденнапис којукажува какода се спаси од злото Р Македонија само на домородните Македонците  

Najmla i lider u svijetu, novoizabrani Sebastian Kurz, obavijestio je Georgea Sorosa da njegova zaklada đ
“Otvoreno društvo” ima 28 dana da prestane sa radom i odustane od operacija u Austriji ili e se suo iti sa ć č
tužbama za „pokušaj potkopavanja austrijske demokracije”
31-godišnji Sebastian Kurz, najmla i lider u Austriji, je rekao kolegama da se akcije moraju pod hitno đ
provesti nakon nedavnih vijesti koje su privukle pažnju javnosti da je George Soros donirao 18 milijardi 
dolara od ukupnog bogatstva od 24 milijardi dolara njegovoj zaklad “Otvoreno društvo”.
„Situacija je postala kriti na” rekao je Kurz. „Soros je uložio sve što ima da bi progurao globalnu kontrolu. č
Dezinformacije i manipulacija medija su se pove ale eksponencijalno preko no i. Nemamo mjesta za ć ć
zadovoljstvo.„
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Kurz, koji sebe opisuje ovjekom od istine kaže da je on onaj koji je uzeo „crvenu pilulu”, i tvrdi da on č
razumije program George Sorosa, i da „ne postoji na in da e ova zemlja biti njegova peta žrtva.”č ć
Razumljivo je da austrijski kancelar misli na broj nacionalnih ekonomija koje je Soros srušio kako bi dobio 
ogroman osobni profit i politi ki utjecaj.č
Na pitanje zašto zabranjuje rad zakladi “Otvoreno društvo” George Sorosa, Kurz je rekao: „Zato što je 2017. 
godina.„
Vijest da je Soros je donirao 75% svojeg ogromnog imetka (svojoj zakladi) da bi pogurao svoju politi ku i č
socijalnu agendu, je izazvala šok diljem svijeta, a mnogi demokratski izabrani vo e izražavaju bojazan da eđ ć
se sama težina njegovih milijardi koristiti za kupnju politi are i novinara protiv kojih se teško boriti.č
Kurz se slaže. To je razlog zašto je i poduzeo ovaj korak.
„Sablazan Sorosa je najve i izazov sa kojim se ovje anstvo suo ava u svijetu u 2017. On je velika ć č č č
vampirska lignja omotana oko lica ovje anstva, nemilosrdno ubadaju i svoj krvavi lijevak u bilo što, što č č ć
miriše poput novca, koriste i ovaj novac za korumpirane politi are, novinare i javni sektor, te pokušavaju i ć č ć
stvoriti svijet na svoju sliku.”
„Ljudi iz Austrije su odbacili Novi Svjetski Poredak, i to je moja dužnost i moja privilegija da sprovedem 
njihovu volju.”
Sve ovo ništa ne udi s obzirom da je ma arski premijer Viktor Orban nazvao plan George Sorosa, da se u č đ
Europu uliju milijuni imigranata, sotonisti kim planom.č
NoviSvjetskiPoredak.com

   100%     = .  .ИМА ДОКАЗ ДЕКА ЕВРОПЈАНИ ГОВОРЕЛЕ САМО СО ПЕЛАЗГИСКИ ТН СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
     ?  -   ,   ,     . !КОЈ БИЛ ТОЈ ДОКАЗ ТЕМНИОТ ВОКАЛ ТОЈ ДО ДЕНЕС ЗА ЖАЛ Е САМО НАШ ТН СЛОВЕНСКИ

         .   , Европската наука се зафатила да го одгонетнува јазикот на Европјаните Европјаните по правило се
               служат со своите јазицисо потекло од второто илјадолетие на новата ера настанати во католичка па

  ,      ,     потоа и протестанска со своите католичкии протестантски јазици наследство на латинскиот јазикно
   = = .     .   , ,не народниот јазик варварски пелазгиски тн словенски јазиккојбил тн Хомеров на Херодот Тукудид

, ,    ...         Платон Аристотел Филип и АлександарМакедонски Па дали има доказидека во Европа била само
.  ?     -    ,  . .тн словенска Најдобардоказ бил темниотвокал гоупотребувала белата раса денес тн словенски

           ,     . ,БидејќиЕвропа била населена само со бела раса со свој темен вокал којденес е само тн словенски
       ,  19   - ,   а го нема во АлександријскиотПтоломејов јазик коине во век прогласен старо грчки што важи и
 ,              240за латинскиот наследникот на коине не од Римјанинот и Латинот туку Греикот Лив Андроникод

. . . .,         (   50% ),  (г п н е тој се содржи во сите јазици во Франција во неа Французи португалскиот Португалија
    -    ,  ,   ), е на крајот на Европа па Португалците биле Белци никакоЦрнци Индијции Монголи романскиот

(     = . ,    ), , Романија била домовина на Склавините тн Словени а склава означувало област шкиптарскиот па
 .     . -   ?     .  , влашкиотитн И што се денес тн Не словенскинароди Само изродина својот тн словенскирод кои

          .       .какокрволочниѕверови се нафрлиле да си гоуништат својот род Трагичное што ова вечно си трае

          ,  ЕВРОПЈАНИТЕ НЕ МОЖАТ ДА ГО ОДГОНЕТНАТ ЈАЗИКОТ НА КРИТЈАНИТЕ И ЕТРУРЦИТЕ КОЈ
 = . = . .   .БИЛСАМО ПЕЛАЗГИСКИ ТН СЛОВЕНСКИ ТН ХОМЕРОВ РИМЈАНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ТН СЛОВЕНСКИ

  . -            , Авторите со тн не словенски јазик не можат да го одгонетнат јазикот на Критјаните и Етрурците кој
  = = .  ,    , , , ,бил само варварски пелазгиски тн словенски јазик на когопишел Хомер Херодот Тукидид Платон

...        ,     Аристотел како татков и мајчин јазик на Филип Македонски Александар Македонски и сите следи
 генерациисè  ,    =       21 доденес потврдувајќисе дека антички етничкиМакедонцисо битолски говород век

           .    :одгонентнатиодмакедонскиавториКаменот Розета во Египет а и другитенаоди Еве и другидокази
    ,      ,    .Еванс го познавал српскиот јазик Вентрис имал врска со полскиот јазик Георгиев бил Бугарин итн

        .     . , Тие се бавеле со одгонетнување на јазикотна Критјаните Не надминат бил Русинот Г Гриневич како
  .  .      ,   и другитн словенскиавтори Најзабележителен бил успехотна Србинот Билбија само со криличните

    ,            вредности се читал етрурскиот јазик а Етрурците како и Русите пишеле со руни во коиима мноштво
.  .   ,           .тн Кириличнислова Па не случајно Етрурците и Русите какоВенети со рунигообожвале богПерун

    ,      ?     Бидејќи Етрурците го создале Рим на кој јазик говореле Римјаните Одговорот го дал Дионисиј од
-    1   .  ,     .  Халикарнас тој живеел во век во Рим Спореднего тие говореле варварскии пелазгиски Ова значи

 . ,             . .само тн словенски какошто била сета Европа со најмасовните Венети со свои рунисо тн Кирилици

             МАКЕДОНЦИТЕ НИКОГАШ НЕ СЕ БОРЕЛЕ ЗА БУГАРИЈА ЗА ТИЕ ДА БИДАТ БИЛО КАКВИ БУГАРИ
      .         Македонците си биле Македонцисо мноштво говори Таков бил и битолскиотговорна когоговореле

     ,        .  и пишеле МакедонцитеПтоломеите во Египет оставштина на Камен Розета во Египет и другиПа како
     è  .     ,   такви тие опстоиле на Балканот с доденес Македонијабила завладеана одБугарите коибиле само
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              . , Татари со својот чувашки јазикчии владетели на тој јазикговореле и во вториотмилениумМеѓутоа и
   ,            ова не е битно затоаштоМакедонија во вториотмилениумсе протегала дореката Дунав потврдено

   ,        ,     и одарапскиизвори и дека во ватиканскиотпреписна Манасиевиот летопис ханотКрум бил нарече
 Rex. Macedoniae,   - Sanctus Iones Macedo.       н а Иван Александар СледиПловдив бил главен градна

 ,     ( . ).        нашата Македонија Софија била во Македонија Р Ланге Па ништонемало билошто бугарскокое
 ,      ,  ,  .било татарско а македонскотовлече корења одпоследенодоба античкаМакедонија за тн Византија

    ,         авторите пишат возобновеноМакедонскоЦарство кое било совладаноодисламот на Османите кои
  (   ,       ),    биле Комнени Јозеф фон Хамер што гопризнал самиот султанМехмедВтори какоиМакедонциод

.   ( . ),       ( . )    .тн византискиизвори Р Ланге а нивночедо бил ЃорѓиКастриот тн Скендербег само со наш говор
   ,         1908 . Бугарија било султаново кнежество со султанова Бугарска егзархијаи бугарскадржава од год

        .      и само оттогашможело да има бугарскидржавнотвореннарод БидејќиМакедонцитеникогашне се
       ( - - ),        бореле за Бугарија туку само за Македонија Пирин Вардар Егеј тие не можеле да бидат било какви
     ,    .      :Бугариво вториоти третиотмилениум никакоТатари во првиот Еве што пишиеден БугаринЛудак  

     „     “Македонскитеисторичаримолчат затоа што апостолите на ВМРО биле Бугари
October 24, 2017,   EXPRES.MK.објавено во

            БугарскиотисторичарПламен Павлов гипредизвикува неговите колегиодМакедонија со тврдењето
            дека ВМРО била чиста бугарска организацијаа нејзинитеосновачи немале никаква друга

   .национална свест освен бугарска
             Во изјава за агенцијата Фокус Павлов вели декамакедонскитеисторичаримолчат целосноили

            премолчуваат дел одисторискитефакти затоа што знаат дека организацијата имала исклучиво
 .бугарскикарактер

             Павлов гоцитираДаме Груев којсакал да создаде организација слична на бугарската
        ,     револуционернаорганизацијаи да госледипримеротна Ботев Бенковскии другитебугарски

.револуционери
              ,  Неговите тези за бугарскиоткарактерна ВМРО гизаснова и на тоа што Јане Сандански Гоце Делчев

       .и Борис Сарафов биле поврзанисо бугарската армија
                 За негоуште еден доказ дека ВМОР е бугарска организација е фактотшто таа имала свои структури

       .и доРодопите какоиво подрачјетона Едрене
           ,    Бугарскиотисторичародсвоите македонскиколегибара јавнода ја признаат вистината за којашто

 ,    .спореднего тие се целосносвесни
             Изјавата на Павлов доаѓаречиси тримесеципопотпишување на договоротза добрососедскиодноси

              меѓуМакедонијаи Бугарија и предформирањето на мешовитата историска комисија којашто треба
              да гирасчистидилемите за бугарскиоткарактерна Македонија којашто за официјалната бугарска

        1946 .историографијаможе да постоикакозасебна само по година
               Ако се суди споредизјавите на Павлов и другивлијателнибугарскиисторичариво иднина во

                македонскитеисторискиучебнициќе треба да се зборува за ВМРО какодел одбугарската историја а
             .Гоце Делчев и Даме Груев нема да смеат да бидат именувани какомакедонскиреволуционери

       ,    EKOJA ДОКАЗ ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ САМО ЗА МАКЕДОНИЈА НИКАКО ЗА Н БУГАРИЈА
  (1903 .): „     , ,      ЈАНЕ САНДАНСКИ г Ние водиме борба против вас врховистите затоа што сакате да ја

         .    потчинитеОрганизацијата и да ја направите орудиена бугарскиотдворец Со вашата интервенција
 ,     во Горноџумајско вие на ослободителната борба ѝ       придадовте карактерна вештачкодвижење кое
      ,         .  се инспирираодвас одофицијална Бугарија а не одвнатрешноста и одсамиот поробеннарод Со
  тоа вие ѝ   гоубивате прест           ,   ижот и оставате впечатокдека ние сме орудиена бугарската држава и со
      .        сето тоа му пречите на ослободителнотодело Ние решителноим се спротивставивме на вашите

     ,   .      офицеризашто гознаеме нивнотовоспитување нивните интимнизамисли Тие се луѓе што дале
         ,         клетва за верност на бугарскиоткнез и на бугарската држава и тие не можат да бидат ништодруго

     .          , освен нивнислепии послушниорудија А пакние не сакаме да ја замениме турската тиранија
    ,        .   турските султани со другитакви па ни со бугарската тиранијаи бугарскиоткнез Ние сакаме

   , , ; -  .    Македонијада биде автономна независна слободна Македонија на Македонците Вие ја барате
    ,       ,  слободата на Македонија какосредство какоетапа на идниосвојувања и присоединувања додека

  ,       ,  .    кај нас слободата автономијата на Македонија се положениво основата какоцел Ете каде лежи
   ,   - .     - големата разликамеѓунас внатрешните и вас врховистите Ако гипуштевме вашите другари
  ,      ,        , офицериво ТМОРО тие ќе ја водеа оружената борба тие ќе гиимаа во своите раце четите бројните

, ,   ,   ,       јатки Организацијата и потаков начин прислободнаМакедонија тие ќе му се наложеа на
 ,            , македонскотонаселение тие ќе му диктираа да гобара приклучувањето на Македонија конБугарија

      1885 .    ,    .“какошто станасоИсточна Румелија во г Ние ја месевме погачата вие ќе ја јадевте

,  ,  ,      .    МАКЕДОНЦИТЕ СРБИТЕ ЦРНОГОРЦИТЕ БУГАРИТЕ И СИТЕ ДРУГИ ТН СЛОВЕНИ СЕ ЕДЕН ТЕ
      ,       „ “ИСТ НАРОД СО ЈАЗИК НА БЕЛАТА РАСА СПРОТИВНОСТ НА САД САМО КАКО НАЈГОЛЕМ КАЗАН

           .  НА РАСИ НАЦИИ КОЈА ЈА ВОДАТ ЕВРЕИ ХАЗАРИ СО ЈИДИШ ЈАЗИК ТН СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИШТА

181



-            ,  Бригискиот брсјачкиот како македонскиговор и припаѓа на белата раса од постледено доба со јазик
   ,         (  ),  (  )   (  = ),  кој во еднина прво второ и трето лице еднина гисодржим јас сум с ти си и т тој ет ит какошто

       ,    ( - , - ,  [  ]-   -е во санскритскиот јазикна Ведите во Индија со дативнотоу кој Н кого А комуму нему му Ди чиј
)  , ...,   ( , , ...),  ( - ),  (  +  +  +  =Г Филипу Александру во Индија Ману Меру Зебу Кина Бату кан Јапонија аину в л к

-  )        38%,     40% .влакину влакнести луѓе со вегетеријанската крвна групаА на Белци со генприлив за итн
=  /    .          Бригискиот брсјачкиот бил е службен во Р Македонија на Македонците кои се еден те ист народ со

  .  , 350 ,       (5  . . .),сите другитн словенскинароди милиони најброеннародкакошто споредХеродот век п н е
     ,        , најброен народпосле Индијците биле Траките со традициикако на Склавините до реката Рајна кои

          .  апостол Бонифациус ги покатоличувал од кои подоцна произлегле Французите и Германците Да се
         ,     . .    земи во предвиддека темниотвокал бил на белата раса којденес е само тн словенски Па тој гоима

   , , ,   .  во сите француски јазици португалскиот романскиот шкиптарскиот и влашкиот Следи Европјани
 .      .    . - ,  имало тн словенскинародии изродина тн словенскинародидругите тн не Словени потврденикрвни

      , = . ,      .злочинциврз својот јазикна белата раса пелазгиски тн словенски гордостна Белците во цел свет
      , . ,      Ваквите изродина јазикотна белата раса тн словенски со векови гопопречуваат обединувањето на

   ,          :  најбројниотнародво Европа а нивна сметка се шират народисо повеќе расни јазици романскикако
     ,      ,  19дворасни јазици на Белци и Црнци наследници на Александријскиот Птоломејов јазик коине од

  - ,    -   300-  . . . .,   век таканаречен старо грчки кој произлегол од старо египетски од та г п н е и неговата копија
     (240 . . . .),      =  ( ) латинскиод ГреикотЛив Андроник г п н е и готскитрораснисо монголскиПекинг пе град кинг

=  ( -   ),     =       .кениг владетел но никакокрал што се среќава кај Викинг виккингсо роговина бригискотоговедо
      ,       .  ,Европа и Светот гивладеат Евреи Хазари со својата Хазарска Кирилица и јидиштн словенски јазик
  ,    .         .повеќе струкиизроди порадикоикрварат тн словенскинародикоиникогашне можат да се обединат

,       .        -Пак обединувањето зависи само од Русите и Србите Бидејќирускиоти српскиот јазик се само едно
    ,     ,      наследство на падежниот црковен јазик тој ќе ги обедини Русите Србите и другите народи во еден

       -       .народсо еден јазикдело на КонстантинФилозоф за јазичнотообединување никогашне е доцна

      ( . - )    ,ПРВА КНИГА ВО СВЕТОТ ДЕКА КОИНЕ ТН СТАРО ГРЧКИ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ
   ,   ,     .  НО НЕ ОД АТИНА АТИКА И ЕЛАДА ЗАРАДИШТО ЕЛАДСКИТЕ ЈАЗИЦИ ЗА ТН СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ
  ,   33      НЕ СЕ РАЗБИРЛИВИ КАКО КНИГА ЈА ПРИФАТИ ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
    ,   17.10.2017,     Со наведената моја последна книга објавена на а прифатена од Германската национална

  (30.10.2017),         2-   1  библиотека денес и поставена на својот катологподреденброј подброј е Дворасни
   ,   01.06.2017,  .     .Албанцина германски јазик објавена на и благодарам Благодарност не заслужува во Р

   ,  ,   .   Македонијаниеднамакедонска установа македонскипартии македонскиздруженија итн Сите тие се
  ,           , изгубени во просторот затоашто сите тие се водат исклучиво само од свои лични интереси никако

  .   -       , било што национално Едговорот е едноставен бидејќиние Македонците сме свои на своето никако
,              дојденци завршувајќисе сите преговориза билоштомакедонскосо Елада со својот индискимузички

      ,    14- 15 -    1913 .инструментбузукина Циганите населенина Пелопонез и тоа во век во Македонијаод г
,   ,     .    , Наспроти Циганите на Пелопонез Аварите се населувале на Пелопонез Кога тие дошле таму тие

   = .      .   , таму ги нашле Склавините тн Словени кои биле домороднина Пелопонез Што биле Склавините а
   -    ?  ,    . склава означува само област на коине тема Само Повеќебожци а Римјаните само Христијани Што
  ?  5      ,       говори ова До век Римјаните не познавале никакви Склавини а тие на Балканот за првпат се

   6 . = .      -    појавиле само во век Склавински тн словенски јазикбил Хомеров и Платонот коинебил јазиксамо
  ,  300-  . . . .,    .   АлександријскиПтоломејов јазик од та г п н е кој произлегол од староегипетски Бидејќитој само

  ,       . гонаследил староегипетски коинебез никакви тешкотиигонаследил староегипетскиот Македонците
      ,            во Египет си говореле на своите говори а таков бил и битолскиот чиј текст на Камен Розета во Египет

 .      ,    бил одгонетнат СледиМакедонците говореле на Хомеровиот јазик потврденооделадскиотлингвист
 (1907),   -       -  .Чулкас споредкогаСлаво Македонците во Леринговореле Ран Хомеров јазик ние домородци
         ,   . Бидејќи досега нема ниеден материјален доказ за преселби на Словени такви преселби немало На

     (   ),    19     , Балканот биле колонизиранисамо Арнаути Черкези и Татари и тоа во век меѓу Врање иШара а
     .            .со нив биле колонизиранииЦигани Ова може да се видиво ДвораснитеАлбанции моидругикниги

      ?      ,      .  Што беше и е мој предлог Книгата да се преведе на англиски и таа да се испратисекаде Само така
       . ,    ќе прекинат сите текоби на измачениот македонски народ Секако постојат и други македонски

  ,   .   ,   .    автори кои пишат Македонците се домородци За жалење е што Р Македонија не делува како
 .соседите итн

,   ,     ,     ,ДЕЈДИ ДЕЈДИ МАКЕДОНЦИ ЗА ВАШЕТО ИМЕ МАКЕДОНЦИ ЗА ВАШАТА МАКЕДОНСКА НАЦИЈА
         ,  ЗА ВАШИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО МНОШТВО ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА СО СВОЈАТА

-    ...      МПЦ НАСЛЕДНИЧКА НА ОХРИДСКАТА АРХИПИСКОПИЈА НА РЕФЕРЕНДУМ ЌЕ ГЛАСААТ ДУРИ
  (   ,     КРВОЛОЧНИТЕ АРНАУТИ ЧЕРКЕЗИТЕ ОД КАВКАЗОТ ТАТАРИТЕ ОД ЦРНОМОРИЕТО И ЕПИРСКИ

),   - .         ШКИПТАРИ И ДРУГИ НЕ МАКЕДОНЦИ ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ СИТЕ МАКЕДОНЦИ КОИ СЕ ЗАЛАГААТ
             .ЗА РЕФЕРЕНДУМ ЗА СЕ МАКЕДОНСКО ШТО НИКОГАШ И НИКАДЕ НЕ СЕ СЛУЧИЛО ВО СВЕТОТ
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     -   = = .ДО КОГА ЌЕ ЈА КРИЈАТ ВИСТИНАТА ИТАЛИЈА БИЛА ВАРВАРСКА ПЕЛАЗГИСКА ТН СЛОВЕНСКА
     ,  . ,       , Сета Италија била венетска и илирска само тн словенска со јазик кој бил варварски и пелазгиски а

       - ,     ,   /  латинскиот јазикне бил народентуку само едно службен тојденес е мртов јазик какошто бил е коине
( . - )    .       ( ) .тн старо грчки којпотекнал од староегипетскиот Па се разликува народени службен мртов јазик

         ( ),     БидејќиХелените во Јонија со островМилет биле варвари Херодот тие какоХелени споредпоимот
  ,   ,    ,   -    Хелен од Тесалија сосед на Македонија а никакона Елада биле само едно Пелазги какошто биле

 ( ).  ,      .    , Македонците Јустин Се заклучува Хомер пишел само на пелазгиски јазик Па тој бил варварски а
  .     ,    , , ...варварибиле Македонците Херодотпишел на јонскиговор што било за Тукидит Платон Аристотел

-       ...    ...  V  .тој бил службен кајмакедонскиоткрал Архелај Филипи АлександарМакедонски Филип и Персеј
            ,   , Делата на Хомер од јонскиотсо словата одМилет биле преведенина коине само во Александрија и

  300-  . . . .        . ,   тоа по та г п н е кога за коинебил составени речники граматика Значи преведувањето на делата
     3  . . .-   .   ( ),    на Хомер било само во век п н е само во Александрија БидејќиГреикот Гркот но не Латинотили

,          ,   240 . . . .  Римјанот Лив Андрониксакал да има дела за народотво Италија тој во г п н е создава латински
,     ( = , )-     ( . ) јазик којбил само вулгаренкоине в б народенкоине во коине внел народни тн словенски зборови

      . ,        и така преводите биле поблискидо народот Значи од во египетскиотдворасен јазиккоине на Белци
    =  ,       - . .иЦрнцивнел само венетски илирскизборови а Италија била само венетска и илирска тн словенска

 ,     ,      ( ),Се говори Римјаните вршеле латинизиранина Балканот од кои произлегле и Романците Власите
   .             1  . . што е само лага Ова се потврдува и со Дионисијод Халикарнас кој во Рим живеел век н е Според
,     .      .  .него Римјаните говореле варварскии пелазгиски Па Римјаните говореле само со тн словенски јазик
          = = .  ?Дали има најмеродавен и најнов доказ дека Италија била само варварска пелазгиска тн словенска

С   ,       .       ?амо на пример Јан Колар докажал дека Италија била словенска И што станало со неговотокнига
 -    .        (1824)  .Била забранета неа Ватикан ја отстранил Сите книгикоипишат како Јан Колар се забранети

   .  ,          -  Што уште пишел Колар Според него Словените се еден народ и тие треба да се обедини тие се
350  ,        .       милиони за што јас се залагам веќе со децении Ватикан е прв непријател на нашето

.обединување
      = = .   /  .Најдобар доказ за заговор врз нашиот варварски пелазгиски тн словенски јазик биле се Етрурците

    ,     ,      Тие се основачи на Рим оставштината на Рим биле етрурска а Етрурците биле Венети како Русите
     .  ,     .     со своите руни коисодржат тн Кириличнислова а гообожувале боготПерун Со тоа што за авторите

   ,      , .     Перунбил словенскибог тој гообожувале Етрурците и други тн словенскинародисе само најголема
.    .      .     лага Важен доказ за тн словенскинародибил јазикотна Етрурците Бидејќиспоредавторите тие биле

,   = . .     ,    Пелазги тие говореле пелазгиски тн словенски За да се заскрие вистината какошто Европјаните од
 Дионисиј сè   ,   ,      за Римјаните препишуваат само не реченицата тие говореле на варварскии пелазгиски

,              ,јазик јазикот на Етрурците го споредувале со јазицина Централна Африка каде живеат само Црнци
   ,      ,   , но без нашите јазици никакословенскиот и далматинскиот хрватски говор како соседни говори што

,  .            -   .говори врз тн словенскинародисо векови има заговорчиј јазиктреба да се истреби ова денес трае

         ,   СУМ ЗАПОЗНАЕТ ДЕКА ВО МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ СЕ СТАВА ПАЛМЕТИНСКА МАСТ ШТО ЌЕ ГО
    ,     .   ...ЗАГРОЗИ ЗДРАВЈЕТО НА НАШИОТ НАРОД КОЈ ТРЕБА ДА СЕ ИСТРЕБИ ИМА ЗАПРАШУВАЊА

Stojmir Petrov Ne samo sto se stava, tuku od Palminata mast se pravi sirenje i urda koja vo plasticni sadovi se nosi i prodava na 
lugjeto.

      ( ,    )  СЕКОЈ НАРОД КОЈ СОРАБОТУВА СО АРНАУТИ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ ПОЗНАТИ КАКО
    ,      ,   ОДМЕТНИЦИ ТРГОВЦИ НА БЕЛО РОБЈЕ ДРОГА И ОРГАНИ НА ПРАВОСЛАВНИ ТЕШКО ЗА НЕГО

 , 08.  2017,  : „9      :   Во Југоисток ноември е објавено МилјардиЕвра ДрогаСкриениВо Тунели Еди Рама
     !ДиректноГо КонтролираШверцотНа Дрога

   9       .     Дрогата за над милијардиевра е скриена во албанските тунели Ова гооткрипоранешниот
     .албанскипремиери претседател Сали Бериша

     News 24, Во интервјуто за албанската телевизија Бери    ,   ша ја обвинивладата предводена од
  ,            премиеротЕди Рама дека е директновклучена во контролата на производствотои трговијата со
  .марихуана во земјата

             .Сали Бериша ја обвиниалбанската влада за директноконтролирање на шверцотсо дрога
 ,       ,  ,    СпоредБериша брат на актуелниотминистер за внатрешниработи Фатмир Јафа учествува во

     .,      “.трговијата со албанскилекови во странство бизнис одкојсерознза профитираат сите

      -  = .  ЕВРЕЈСКИОТ НАРОДЕН ЈАЗИК БИЛ САМО НАШ НАРОДЕН ПЕЛАЗГИСКИ ТН СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
        ,      :Кога некојЕвропјанинобјаснува што значи некоја митолошка личност тој тоа не гоправи истогласно

= , = , =  ...  .       : =   ( ); =а а б б в в туку описно Овде би навел само некоибиблискиимиња Мојси мој си син Јосиф ј
=    ( )  .  , =  ,   -    осиф осипгоосипаа насипаа во бунарот Исто така Јаков јак ков а никакосилен јак е животнона

; =      ; = - ... =  -    .Хималаите Давид давит со лав да се давит Голиат голит гол Кумрам к умрам само МртвоМоре
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 :    = .  ,  , , ...   ...Еве докази мр е само пелазгиски тн словенски збор со умре замре премре мр т ов Најдобар
  .   =  = = ,     .пример е тн еврејско име Елизабет ели забет савет совет што ништо истогласно на тн еврејски

(  )  .    ,  Der Große Duden, Rechtschreibung (1971),сириски арамејски не значи Како тоа се објаснува во
 115: „Elisabeth (w. Vn.) <hebr, |Gott [ist]> mein Eid’>“. : „  [ ]  “.   страна Превод Богот е мој завет Кој бил тој

: = = = ,  : „    “.  Eid= , , . бог ели хели Хелиос Илиос основа Ил Ил врне ил грме А завет заветување заклетва Или
 ,  = .     .        инаку кажано само савет совет Па само Стар завет И па токму ова истогласно толкување на

=      ,     Елизавет Елисавет нема ништо со еврејскиот јазик затоашто никогаш немало етнички еврејски
   = ,   -     народтуку само Еврејство Еднобожество спротивност на Повеќебожеството види гимоите книгиза

   ,    -     Евреите и нивниот јазик зашто имам повеќе книги тие се најдуваат на мојата www.brigien.com. 

        ,     ДО КОГА РИМ ЌЕ ГИ КРИЕ КНИГИТЕ ОД АЛЕКСАНДРИЈСКАТА ПЕРГАМЕНТСКАТА И НА ПЕРСЕЈ
(   ) ,        -ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНСКИ КРАЛ БИБЛИОТЕКИ КАКО И ЗА ПРВИОТ И ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ

      ,      РИМ НАРЕДИ ДА СЕ УКИНИ ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА СО ШТО СЕ УНИШТИ МАТИЧНОТО
     -     КНИГОВОДСТВО ЗА ПОВЕЌЕМИЛЕНИУМСКОТО ПОТЕКЛО НА МАКЕДОНЦИТЕ И СМЕ БЕЗ КОРЕН

     ,     , Рим не ги победил македонските кралеви наследницина МакедонскотоАлександрово Царство туку
           ,    тие борејќисе меѓусебнокојда зграпчипоголемдел одсоседнотокралство сите потпаднале подРим

       .      Така Рим гизавлаеал просторитена МакедонскотоЦарство За тој цел периодРим сè , оплачкал дури
 .            700.000    и уништил Така тоа било со Библиотеката во Александријасо книженфондод книгии тоа на

   -    .    АлександријскиПтоломејов јазик коине тој произлегол од староегипетскиот Следи коине и неговите
 (   )           наследници катаревуса и димотики да не се разбираат со Хомеровиот јазик кој бил само словенски

(   - 1815),    (1907),   - германскилингвист Пасоф еладскиот лингвист Чулкас според когоСлаво Македонци
      .       во Лерин говореле Ран Хомеров јазик итн Со уништувањето на Библиотеката во Александрија нема

     ,          .повеќе доказ за говоритена Македонците за коиима оставштина на разникамења на битолскиговор
         ,       Какошто Рим ја уништил и оплачкал Библиотеката во Александрија тој истото гонаправил и со онаа

      300.000 .     :       во Пергам со книженфондод книги Тојна тоа не застанал Рим ја уништил и оплачкал и онаа
     -         .Библиотека на последниотмакедонскикрал Персеј досега не сум нашол податоциза бројотна книги

    Со тоа што Рим сè   ,             оплачкал и уништил тој можел да ја кроиисторијата онака какошто тој тоа си го
.   ,           сака Во прилогнаведувам какотој злочинечкиРим на Македонцитеим гоизбришал нивнотопотекло

  -         ,  старо со милениуми по налог на Рим се укинува осиромашената Охридска архиепископија не само
       ,     што нејзиниот книжевен фонд беше уништен и оплачкан беше уништено нашето најсвето матично

   ,         .   книговодство воденосо милениуми и сега повеќе никојне знае каквопотеклоима Па со султановата
     ,   ,    Бугарска егзархијапрезимињата беа спореддедото таткона таткото исо Македонците сè  .се заврши

 ,           (1601)    Исто така никаде ги нема и авторите кои ги наведува Мавро Орбини за Македонците со јазик
- .       ,     .словенски тн Словенибиле Склавините коибиле само Повеќебожи а Римјаните биле Христијаниитн

Vanco Tarabunov Sekako deka veruvam i od sekogaš,moeto ubeduvanje bilo: Deka Rim i Vatikan,se najgolemite pakosnici na poveke 
mileniumskoto Makedonstvo a bi dodal ušte i glavni vinovnicí za iskrivokolčenata Makedonska vistina i istoriJa! P.S. Pa,neli na dolgo i na 
široko se poznati,100-te dena frenetično i razvratno proslavuvanje niz Rimskite ulici!Palejki gi starite pergamenti svoina na Makedonskite 
Kralevi i dinastii, siluvanjeto na robinki Makedonki i zverskoto djelatenje na zarobenite Makedonski voini! Ke bide doblesno,dokolku go 
priznaat toa! I vo interes na Čoveštvoto,ja rassvetlat vistinata za Biblijskata i so poveke mileniumski,antički koreni Makedonia i Makedonski 
narod!!!

Митко Петровиќ Рим е дефакто одговорен за многу злодела, убиства и етнично чистење на не-католично население вклучително и 
православното, нивно учество имале сегде кај се убивале луѓе уште од време на крстоносните војни, двете Светски војни па се до 
војните во Ех Југославија. Едноставно католичките попови се најголемите слуги на Ѓаволот....

     -     МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК НЕ Е БУГАРСКИ ЈАЗИК МАКЕДОНСКИОТ Е САМО МАКЕДОНСКИ
Ilija Casule : „...      .      пиши Овде ќе зборувам за бугарскиот јазик Несомненое дека македонскиоти

   ,   ,      . ,  бугарскиотсе сроднијазици тоа е очигледно номеѓунив има клучниразлики Жариштето центарот
        . (      на балканските јазичнипроцесисе наоѓа во ЈугозападнаМакедонија Тука е битен и аромнскиот

.)    , ,  (   .    , јазик Таму тие се најрадикални темелни централни какона пр во удвојувањето на објектот
 ,   тројниотчлен губењето на инф , ).         инитивот акцентот Како се одиод ЈугозападнаМакедонијана север

                .  и на истокво брановиденобликовие одликигубат на сила и се релативизираат или се губат Оттаму
       .    ,  се појавуваат важни разликимеѓумакедонскиоти бугарскиот Фонологијата е многуразлична исто

.      ,  .       така Во лексиката тоа е уште поизразито на пр бугарскиотобилнопозајмувал одрускиота
 .           македонскиотне Бугарскиотима и лексемиодстаробугарскиотнесловенскитатарски јазика
    . (       македонскиотод старите балканскијазици КонМакедонија гравитираат и преодните српски

          .)торлачкиговорикоисе зборуваат во Југоисточна Србија и Јужно Косово
          .Уште во старословенскиотпериодсе појавуваат разликимеѓу истокоти западот

                Ако се погледнемапата на Балканот такви разликипостоеле и меѓу Бригитеи Пајонцитеодедна
 ( )   ( )   (        ).страна Македонија и Траките Бугарија оддруга тоа се должии на конфигурацијата на теренот  

         .Затоа бугарскиотистокнема усет за Македонијаи за македонството  
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           .Разликите меѓумакедонскиоти бугарскиотсе какотие меѓушпанскиоти португалскиот
 :     “.Затоа напишав македонскиотјазике македонскијазик

 -  -   .       ЗАРАДИ САД И ЕВРОПА ЅВЕРИШТА СО ТН ЧОВЕЧКИ ЛИК НИЗ ЧИИ УСТИ ТЕЧЕ ПРАВОСЛАВНА
       1071 ...       КРВ БЕЗ ПРЕКИН ДЕЛО НА ВАТИКАН ОД ГОДИНА И ДЕНЕС ВО ПОЛЗА НА ЕЛАДЦИ ЦИГАНИ

      14-15       СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ ОД ВЕК СО СВОЈ ЕЛАДСКИ ЈАЗИК САМО СО
  ,        ПОТЕКЛО ОД СТАРОЕГИПЕТСКИОТ БУГАРИТЕ НА ГАБОРИС ГАБОР ТАТАРСКИОТ СО СВОЈОТ
=       (   ) 90%   10%ТАТАРСКИ ЧУВАШКИ ЈАЗИК И АРНАУТИ КАКО ГЕГИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ И ШКИПТАРИ

       ...    ДВА ПОСЕБНИ НАРОДИ КОИ МЕЃУСЕБНО НЕ СЕ РАЗБИРААТ ЗАЕДНО СО ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК
   (  )        КОЈ Е МОНГОЛСКИ ГУСТАВ МАЈЕР ПОРАДИ ШТО АРНАУТИТЕ ТЕШКО ИЗУЧУВААТ РОДОВИ НА

 ( = . )   100%    ,    .БЕЛЦИ ПЕЛАЗГИ ТН СЛОВЕНИ САКААТ ДА ГО ИЗБРИШАТ МАКЕДОНСКОТО ДУРИ ВО Р
          МАКЕДОНИЈА ДА ГО ВНЕСАТ КАКО ВТОР СЛУЖБЕН ЈАЗИК МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК

          ИЗЕДНАЧУВАЈЌИ СЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КОЈ СЕ ГОВОРЕЛ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЕГИПЕТ
   =     21 .,   ЗА ВРЕМЕ НА БРИГИТЕ БРСЈАЦИТЕ СО БИТОЛСКИОТ ГОВОР В ПОТВРДЕН ОДМАКЕДОНЦИ

        .      КАЈ СЕКОЈ НАРОД СО СВОЈА ДРЖАВА ИМА ИДЕОЛОШКА БОРБА ТАКВИ БОРБИ БЕА МЕЃУ ОНИЕ
   .          .  ЗА КРАЛОТ И КОМУНИСТИ КАКО ВО СЕКОЈ ДРЖАВА ТАКА ИМАЛО И ВО КРАЛСКА БУГАРИЈА ВО

        ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ КРАЛСКА ФАШИСТИЧКА
      -     БУГАРИЈА А И ПРОТИВ КРАЛСКА ФАШИСТИЧКА ШКИПТАРИЈА ПРВАТА САМО СО ФАШИСТИЧКА

,       .    ,ГЕРМАНИЈА А ВТОРАТА САМО СО ФАШИСТИЧКА ИТАЛИЈА МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ЗАНАЕТЧИИ
,  , ...        ТРГОВЦИ КОМУНИСТИ СВЕШТЕНИЦИ СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ ФАШИСТИТЕ ЗА СВОЈА НАРОДНА

         ,  ДРЖАВА СО СВОЈА САМОСТОЈНА ЦРКВА ВО ОЧИТЕ НА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА ПРОТИВ
 ,       -ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА И СРПСКАТА ЦРКВА

 ( . )            ЕЛАДЦИ ТН ГРЦИ И ШКИПТАРИ КАКО НАРОДИ БЕЗ СВОИ ЦРКВИ НЕ СЕ ИСТОРИСКИ НАРОДИ

          СУЛТАНОВОТО БУГАРСКО КНЕЖЕСТВО ИМАЛО САМО КНЕЗ ВО СОФИЈА И СУЛТАНОВ ЕГЗАРХ
    .      ВО ЦАРИГРАД НА БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА БУГАРСКА ДРЖАВА СО БУГАРСКОТВОРЕН НАРОД

   1908 .    ,    ИМАЛО САМО ОД ГОДИНА БУГАРСКАТА ДРЖАВА БИЛА КРАЛЕВИНА А КРАЛОТ БУГАРИТЕ
  .           ГО НАРЕКУВАЛЕ ЦАР ТОЈ ЗА ЕВРОПЈАНИТЕ БИЛ САМО КРАЛ НА КНЕЖЕСТВО КОЕ ПОСТАНАЛО

.            1908 .,КРАЛСТВО БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА НИКОГАШ НЕ БИЛА СТАРА ДРЖАВИ ТУКУ САМО ОД ГОД
   -   .       КРАЛОТ БИЛ САМО КРАЛ НИКАКО ВРЕДЕН ЦАР КРАЛОТ СО БУГАРСКОТО КРАЛСТВО БИЛЕ ВО
      ,       СОСТАВ НА ФАШИСТИЧКА ГЕРМАНИЈА ВО СИТЕ ПРЕВИРАЊА ДУРИ И ЗА ВРЕМЕ НА ВТОРАТА
 .            СВЕТСКА ВОЈНА ОВА БИЛО ПОВОД БУГАРИЈА НА ГЕРМАНИЈА ДА ГИ ИСПОРАЧА ЕВРЕИТЕ КОИ

      .     ,  СИТЕ ЗАВРШИЛЕ СО СМРТ НА РАЗНИ НАЧИНИ ТАКВИ БИЛЕ ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА САМО
             НЕ ОД БУГАРИЈА КОЈА ДО ДЕНЕС ГО ИМА ПОД ОКУПАЦИЈА ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА
  .         СО СВОИТЕ МАКЕДОНЦИ ЗА ГЕНОЦИТОТ ВРЗ МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ ИСПОРАЧАНИ СО СВОИ

        .  ,  БУГАРСКИ ВАГОНИ НА ФАШИСТИЧКА ГЕРМАНИЈА Е ПОТВРДЕНО И ДОКАЖАНО ЗНАЧИ САМО
:      1908   .   ЕДНО КРАЛСКАТА ДРЖАВА БУГАРИЈА ОД ГОДИНА ОСТАНАЛА ФАШИСТИЧКА ТОКМУ ЗА

      .   .    ОВА СЕ ПОЈАВИ ЕДЕН СУДИР МЕЃУ Р МАКЕДОНИЈА И Р БУГАРИЈА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ
 .       .  ,КОГА Р МАКЕДОНИЈА ПОСТАВИ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ ПА НАПРОТИВ

     .     , .ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА ГИ СПАСИЛА БУГАРСКИТЕ ЕВРЕИ ОД НАВЕДЕНОТО СЕ ЗАКЛУЧУВА Р
         .БУГАРИЈА БИЛА ФАШИСТИЧКА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ И МАКЕДОНЦИТЕ ОД Р МАКЕДОНИЈА

          ЗА ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА БРАТСКИ ИСТРЕБУВАЈЌИ ГО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД
   ( ,    ),    2017 .СО ФАШИСТИЧКИ АРНАУТИ ЧЕРКЕЗИ ТАТАРИ И ШКИПТАРИ СО СВОЈА КОНЕЧНОСТ ГОД

Ivan Somcevski ni kral ni ti car ami samo knez Ferdinant.

      .     :  1)БУГАРСКИОТ ЈАЗИК Е ПОМЛАДОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОВА СЕ ОБЈАСНУВА ДВОСТРУКО
   =      -МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ БРИГИСКИ БРСЈАЧКИ КОЈ СЕ ГОВОРЕЛ ВО ЕГИПЕТ МАКЕДОНЦИ

      ...      21 ...ПТОЛОМЕИ ПОТВРДЕН ВО КАМЕН РОЗЕТА ВО ЕГИПЕТ КАКО БИТОЛСКИ ГОВОР ОД ВЕК И
       ДРЖАВНОТВОТВОРЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА КОГА МАКЕДОНЦИТЕ

    -      СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА ВО ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА СЕ УПОТРЕБУВАЛ
          .    БУГАРСКИ ЈАЗИК СО ГОВОР ОД ВАРНА КОГО МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ ПА И ЗАТОА

           ,  ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ИМ ВЕЛЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ ДА СИ ПИШАТ НА БРСЈАЧКИ ГОВОР НИКАКО
        .    НА БУГАРСКИ КОЈ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ БИЛ САМО СТРАНСКИ ЈАЗИК ВАКВИОТ ЈАЗИК БУГАРСКИ

        НЕРАЗБИРЛИВ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ БЕШЕ ДУРИ ЗА АСНОМСКИТЕ МАКЕДОНЦИ АНТИФАШИСТИ
        .  2)   КОИ КРВАВО И ЖЕСТОКО СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ БУГАРСКИТЕ ФАШИСТИ ЗАРАДИ ТОА ШТО

          -  МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ ВТОРИОТ БУГАРСКИ ЈАЗИК СО ГОВОР ОД ВАРНА ПРВИОТ
     =  -   2/2  20  БИЛ НА ГАБОРИС ГАБОР ТАТАРСКИ ТАТАРСКИ ЧУВАШКИ ЈАЗИК ВО НА ВЕК БУГАРИЈА

         РЕШИЛА СВОИТЕ ФАШИСТИЧКИ БУГАРИ ДА ГИ ПРИБЛИЖИ НА АСНОМСКИ АНТИФАШИСТИЧКИ
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      =   ( ).  МАКЕДОНЦИ СО ТРЕТ ЈАЗИК ПОБЛИЗОК НА БРИГИСКИОТ БРСЈАЧКИОТ ГОВОР ЈАЗИК СЛЕДИ
„       “-      БУГАРСКИОТ ЈАЗИК Е ПОМЛАДОДМАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ПА Е ГЛУПАВИ БУГАРИ БЕЗ РАЗУМ

     .      СМРТ НА СЛОВЕНИТЕ СЛОБОДА НА МАКЕДОНЦИТЕ БИДЕЈЌИ ЗА СЛОВЕНСКИ ПРЕСЕЛБИ НЕМА
   ( ,  ,  , ,    ..., - ,НИЕДЕН МАТЕРИЈАЛЕН ДОКАЗ РАСТЕНИЕ ЖИВОТНО КОЛА КОЛЦЕ ДЕЛ ОД КОЛЦЕ САД ЧЕ

  )           ПАРА БИЛО ШТО НА ПРОНАОЃАЧОТ МУ СЛЕДИ НОБЕЛОВА ИЛИ БИЛО КОЈА ДРУГА НАГРАДА ЗА
     ,   -   ПРЕСЕЛБА НА СЛОВЕНИ ОД НЕАНДЕРТАЛСКА ЕВРОПА А МАКЕДОНЦИТЕ ДНК СЕ БЛИСКИ САМО

   ,      .       НА КРИТ СО КРИТЈАНИТЕ НО НЕ ПОДУНАВЦИТЕ ИЛИ ЗАТКАРПАТЦИТЕ СО ТОА ШТО ВО ОВАА
          (  НАША САМО НАША МАКЕДОНИЈА СО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК КОЈ БИЛ СЛОВЕНСКИ ГЕРМАНЕЦОТ

-1815,   - 1907...)    ,   ПАСОФ ДУРИ ЕЛАДЕЦОТ ЧУЛКАС НЕ ПРОГЛАСУВААТ САМО СЛОВЕНИ А ТАКВИТЕ
      ( , ... ...) ЖИВИСУШТЕСТВА ИСПРАЕНИ НА ДВЕ НОЗЕ ИСТОРИЧАРИТЕ ХЕРОДОТ ТУКИДИД ПРОКОП

 ,     (6  . .)...     НЕ ПОЗНАВАЛЕ ТУКУ СПОРЕД ПРОКОПИЈ ВЕК Н Е САМО СКЛАВИНИ КАКО ПОВЕЌЕБОЖЦИ
         ,    ,    СО СВОЈОТ ХОРА КОЈ БИЛ КРИШНА НА ВЕДИТЕ ВО ИНДИЈА ХОРУС ВО ЕГИПЕТ САМО ЗАРАДИ
              ТИЕ НЕПОЗНАТИ СЛОВЕНИ ВО ИСТОРИЈАТА ВО СТАРА И НОВА ЕРА ВО ЦЕЛ ПРВ МИЛЕНИУМ

     - „      “НА МАКЕДОНЦИТЕ ТЕШКО ИМ СЕ ПИШИ СМРТ НА СЛОВЕНИТЕ СЛОБОДА НА МАКЕДОНЦИТЕ

    :  1)   .  МАКЕДОНСКИ ИСТОРИЧАРИ ИМА ТРИ ГРУПИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ СЛОВЕНИТЕ
   ,        ДОШЛЕ ОД НЕАНДЕРТАЛСКА ЕВРОПА А НЕАНДЕРТАЛОТ БИЛ МАЈМУН СО ЧВРСТ ЧЕРЕП САМО

        -       48НА ОДРАСНАТ ЦИЦАЧ А НЕ ФЕТАЛЕН МЕК НА ЧОВЕК СИТЕ ВИДОВИ МАЈМНУНИ ИМААТ ПО
,   46.      ,   ХРОМОЗОМИ А ЧОВЕКОТ БИДЕЈЌИ ДОСЕГА НЕ СЕ ДОБИЛ МЕЃУПРОИЗВОД МАЈМУНИТЕ СО

  .         ЧОВЕКОТ НЕМАЛЕ ВРСКА СИТЕ КРВНИ ЧОВЕЧКИ ГРУПИ СЕ МАЈМУНСКИ ОД САМИОТ ПОЧЕТОК
      0-   ,       . А ПРВА ЧОВЕЧКА ГРУПА БИЛА САМО ПОТОА СЛЕДАТ А ПА Б И ВО НОВАТА ЕРА АБ БИДЕЈЌИ

        ,   ВО ЕМРИОНАЛНИОТ РАЗВИТОК ЧОВЕКОТ НЕ ЛИЧИ НИКОГАШ НА МАЈМУН ДАРВИН НАПРАВИЛ
 ,        .    ,  ОГРОМНА ГРЕШКА ДУРИ НА ЧОВЕКОТ ДУША МУ ВДАХНАЛ БОГОТ БОГОТ БИЛ ЕВРЕЈСКИ КАКО

  . 2)      ,ХРИСТИЈАНСКИ И ИСЛАМСКИ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ДОМОРОДЦИ СО ОЛИМПИСКИ БОГОВИ
 6       ,      .  ОД ВЕК СО СКЛАВИНИ КОИ ГО ОБОЖУВАЛЕ ХОРА ИСТОВЕТЕН НА КРИШНА И ХОРУС ТАКВИ

   .    (8 )   ( )ИМАЛО ДО РЕКАТА РАЈНА СПОРЕД АПОСТОЛ БОНИФАЦИУС ВЕК СКЛАВИНИТЕ СЛОВЕНИТЕ
     .        БИЛЕ ОДВРАТНА РАСА КОИ ГИ ПОКАТОЛИЧУВАЛ ТИЕ БИЛЕ СО ТРАДИЦИИ НА ТРАКИТЕ ЗА КОИ
 .        ,     .  ПИШИ ХЕРОДОТ ТАА ОДВРАТНА РАСА ЈА ИСТРЕБУВАЛ И ХИТЛЕР ШТО И ДЕНЕС ВАЖИ ДУРИ

    (  ).  3)     .СКЛАВИНИ ИМАЛО ВО ШПАНИЈА АРАПСКИ ИЗВОРИ НАЈПАМЕТНИ БИЛЕ ОНИЕ КОИ ПИШАТ
       .     ?   ВО МАКЕДОНИЈА ДОШЛЕ СЛОВЕНИТЕ И ГИ НАШЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ И ШТО ПОТОА ПА ТИЕ СИ

  ,               ИМАЛЕ ГРУПЕН СЕКС И ТОА НА ЕКС И СЕ ДОШЛО ДО ЕДЕН КОМПЛЕКС ОД КОГО НИ НЕМА СПАС

   -    .ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОЈА БИЛА АПОСТОЛСКА БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА БИЛА СУЛТАНОВА
      ,        ПА АКО МПЦБИ БИЛА ПОД БПЦМПЦ ПОВЕЌЕ НЕ МОЖЕ ДА БИДЕ ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА
 EXPRES.MK,  17.11.2017,    :Во на беше објавен следниотнапис  

„  :     -     Владика Наум БПЦ да ја признаеМПЦ ОА и така ќе ѝ  !стане мајка
       ( )       Владиката Наум побара одБугарска православна црква БПЦ да ја признае автокефалноста на

   –   ( - )    ,  ,  Македонскаправославна црква Охридска архиепископија МПЦ ОА и на тој начин спореднего ќе
ѝ  -стане црква .мајка
„     -       .     Сметаме дека автокефалноста на МПЦ ОА не е призната одполитичкипричини БПЦ има шанса со

   -      - .     ,   самото признавање на МПЦ ОА да стане мајка на МПЦ ОА Тоа е ретка историскашанса која БПЦ
    “,        .не треба да ја пропушти изјавимитрополитотструмичкиза приватната бугарска телевизија БТВ
             Во интервјутонаправено во Струмица тој нагласидекаМакедонијаи Бугарија имаат заедничка

 .религиознаисторија
„       .   (    19.      20. Ние сме биле дел одБугарска Егзархија Луѓето тогаш конкрајотна век и во почетокотна

)       ,    “, век биле разделенимеѓу Егзархијата и Цариградскапатријаршија но повеќетобиле егзархисти
  .изјави владиката Наум

               Тој гооцении какомногузначаен за црковниотдијалогдоговоротза добрососедствошто го
      ,     потпишаа премиерите Зоран Заев и БојкоБорисов истовременоизразувајќижалење што архиереите

     .не госледеле примеротна политичарите
„       “,     Црковните лица требаше да бидат предполитичарите смета митрополитотна Струмичката

  - “.епархијана МПЦ ОА

 20.11.2017   3000 - .На имав над ФБ пријатели

     =     БИДЕЈЌИ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ ПОЗНАВАЛ ТАТАРСКИ ЧУВАШКИ ЈАЗИК НА ГАБОРИС ГАБОРОТ
,          ТАТАРСКИ НИТУ БУГАРСКИОТ СО ГОВОР ОД ВАРНА НА СУЛТАНОВОТО БУГАРСКО КНЕЖЕСТВО

   ,         СОСЕ СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА ТОЈ СО СВОИТЕ БРСЈАЦИ НЕ МОЖЕЛЕ ДА БИДАТ
 .              .НИКАКВИ БУГАРИ ПА ТОЈ ИМ ВЕЛЕЛ НА СВОИТЕ ДА НЕ ПИШИТЕ НА БУГАРСКИ ТУКУ БРСЈАЧКИ
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          БРСЈАЧКИ БИЛ И БИТОЛСКИОТ ГОВОР НА КОГО ГОВОРЕЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ ПТОЛОМЕЈЦИ ВО
.     ,        .ЕГИПЕТ ЈАЗИКОТ БИЛ НАШ БРИГИСКИ А БРИГИСКА ОСТАВШТИНА ИМА ДУРИ ВО ТЕТОВСКО

           . .БРИГИСКИОТ БИЛ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА НА КОГО СЕ ГОВОРИ ВО АСНОМСКА Р МАКЕДОНИЈА
          2/2  20 ,   БИДЕЈЌИ БУГАРИТЕ ИМАЛЕ И ТРЕТ БУГАРСКИ ЈАЗИК КОЈ БИЛ ОД НА ВЕК НАШ ГРИГОР
    .            ПРЛИЧЕВ ОВОЈ НЕ ГО ДОЧЕКАЛ СО ТОА ШТО СЕКОЈ НАРОД ИМА САМО ПО ЕДЕН ЈАЗИК А
  ,     ,     БУГАРИТЕ ТРИ ЈАЗИКА ЗА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ ДОСТАПНИ ТОЈ И МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ САМО

    =     МАКЕДОНЦИ СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ БРИГИСКИ БРСЈАЧКИ ЈАЗИК ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА
Borislav Krstovski Vo Tetovsko posebno vo selata (ponaglasen vo severo istocniot del), koj malku se razlikuva od gradskiot, se govori na
jazik i akcent skoro identicen kako Bitolskiot so mnogu mala razlika. Koga slusam Bitolski duri i da nema razlika osim vo zvukot kako da odi
malku na poblag pevliv nacin.

   .        ,ПОИМОТ БУГАР ОЗНАЧУВА ЈАЛОВ БУГАРИТЕ ОСТАНАЛЕ ЈАЛОВ НАРОД БЕЗ СВОЈА ИСТОРИЈА
 ...          . СВОЈА КУЛТУРА ЗА БУГАР КАКО ЈАЛОВ НА МАКЕДОНСКИ СЕ ВЕЛИ ИЗБУГАРИ КОБИЛАТА ОВА
   .    :  = ( ) -    ,   ЗНАЧИ ТАА ДА ПОМЕТНИ ЕВЕ ГО ДОКАЗОТ БУГАР Б В УГАР УГАРОТ Е НЕПЛОДЕН И ЗАТОА

        .    НЕПЛОДНАТА ПОВРШИНА СЕ УГАРИ ЗА ТАА ДА СТАНЕ ПЛОДНА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ВРЕДНОСТ
 ,       .   -   ,НА ПОЧВАТА ТАА СЕ УГАРИ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЌЕ ГОДИНИ СЛЕДИ ДОКАЗ ИСТОРИСКО УГАРИТ

  = -      (  ).  =  :ШТО Е БРИГИСКИ БРСЈАЧКИ НИВАТА ДА СЕ УГАРИТ УГАР ОСТАВИ ДУРИ ВОЛГАР ВОЛГ АР
= =FOLK= =    (  ),   =    . ВОЛГ ВОЛК ФОЛК ПОЛК ДО ПОЛКА НАРОДЕН ТАНЦ А ФОЛК ПОЛК Е САМО НАРОД ДА

    ( )-    НЕ СЕ ИЗУМИ ВУЛГАРЛАТИНСКИ НАРОДЕНЛАТИНСКИ ЛАТИНСКИОТ ИЗМЕШАН СО НАРОДЕН

Мићко Крстић Реч бугар у Егејској Македонији означава нешто покварено и труло. Када се пшеница поквари Егејци кажу да се 
"избугарила".

      1908 -     НИКОГАШ НЕМАЛО ШКИПТАРСКА АЗБУКА ОД БИТОЛА ГОДИНА ТАА БИЛА РОМАНСКА ОД
             ВЛАШКО СЕМЕЈСТВО ЧИИ НАСЛЕДНИЦИ ДО ДЕНЕС ЖИВЕАТ ВО БИТОЛА КОИ НЕ ГО ЗНААТ ТОЈ

.   2          ЈАЗИК ПОВЕЌЕПАТИ МТВ СО НИВ ПРИКАЖА ЕДНА ЕМИСИЈА ЧИЈ ВОДИТЕЛ СО СЕМЕЈСТВОТО
 ,            ГОВОРИ МАКЕДОНСКИ А ИМА НАПИШАН ПРЕВОД СО СЛОВА ЗА ТЕМНИОТ ВОКАЛ КОЈ ОСТАНА

 . ,   ...         19САМО ТН СЛОВЕНСКИ МАКЕДОНСКОТО Ѕ ДУРИ ГЛАСОВИ НА ВУК КАРАЏИЌ КОЈ ТВОРЕЛ ВО
.   ,      . ,      ВЕК ОВА ГОВОРИ ШКИПТАРИТЕ БИЛЕ САМО ОДРОДЕНИ ТН СЛОВЕНИ СО НОВ И НЕПОЗНАТ

  19 .             ЈАЗИК ПРЕД ВЕК КАКО ДОКАЗ ДЕКА ЈАЗИКОТ БИЛ НОВ ЗА НЕГО ПИШУВА И ФРАНЦУЗИНОТ
 -      19 ,    .     , АМИ БУЕ ЈАЗИКОТ СЕ СОЗДАВА ВО ВЕК ВО НЕГОВО ВРЕМЕ ОВА ГО ПОТВРДУВА ДОКАЗОТ

     .      ШКИПТАРИТЕ НЕ САКАЛЕ ШКИПТАРСКИ ТУКУ ТУРСКИ СЛЕДИ ПРВА ШКОЛА НА ШКИПТАРСКИ
   1924 ,       .    БИЛА САМО ВО ГОДИНА ШТО БИЛО ДЕЛО НА АВСТРИЈА И ИТАЛИЈА ПА ТОЈ ШКИПТАРСКИ
          ,   , ЈАЗИК СО РОМАНСКИ СЛОВА И СО ДВЕ ТОЧКИ КАКО ВО ГЕРМАНСКИОТ ДУРИ КАКО ТУРСКИОТ

            НЕ Е НА ШКИПТАРИТЕ ТУКУ НА ИЗРОДИ ПО УКИНУВАЊЕ НА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА
    ,   19   . - ,   ПОД КОЈА БИЛА СЕТА ШКИПТАРИЈА ВО ВЕК ПОД СВ ДИМИТРИЈА БИТОЛА И БИТОЛА БИТНА

Zoran Stojanovski Vlasite Kirjas.

Momcilo Stojanovski Babata na Risto Kirjas.

Emilija Geleva I nikogas realno nisto ne se slucilo vo taa kukja vo Bitola toa e laga. Za da ja formiraat Albanija, Zapadnite zemji izbraa stotina
mladi momci od Albanija, gi educiraa vo Romanija i im ja sostavija azbukata. Gi donesoa vo Makedonija so dolgorocna cel za nejzino 
raznebituvanje. Podocna, Vlado Maleski ja "otkri" kukjata vo Bitola vo koja nikogas ne se slucilo formiranje na nekakva si albanska azbuka. Vi
se molam za koe pleme zboruvame do pred sto godini bile nepismeni. Se e napisano i otkrieno vo slednata kniga. 

      1 ?      .ЗОШТО БУГАРИЈА Е МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛ БРОЈ ЗАТОАШТО СО СВОИТЕ БУГАРИ ВО Р
,   ...     , МАКЕДОНИЈА БУГАРСКИТЕ ПАСОШИ И УНИШТУВАЊЕТО НА СЕ МАКЕДОНСКО МАКЕДОНЦИТЕ

 .      ,    ( ,    )ВО Р МАКЕДОНИЈА БИ ТРЕБАЛО ДА СЕ СНИЖАТ А АРНАУТИ ТАТАРИ ЧЕРКЕЗИ И ШКИПТАРИ
  50%-  .        ДА БИДАТ ЖЕЛБИ АРНАУТСКИ ПА МАКЕДОНЦИТЕ ПОВЕЌЕ НЕМА ДА БИДАТ МНОЗИНСКИ

,           НАРОД И МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОЕТО ПРАВОСЛАВИЕ ЌЕ ЈА ИЗГУБАТ СВОЈАТА МАКЕДОНСКА
.        ,     ДРЖАВА АКО ВАКВИТЕ ЖЕЛБИ БИ ГИ ОСТВАРИЛА БУГАРИЈА НАСЛЕДСТВО НА ГАБОРИС САМО

 ,     .    ,    ГАБОР ТАТАРСКИ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ТН СЛОВЕНСКИ ЌЕ БИДЕ ПОРАЗЕН СО ШТО И
   .    .   : =БУГАРИТЕ СО СВОЈОТ ТН СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК СЕ ГУБИТНИЦИ СЛЕДИ ЕДНО БУГАРИ ЛУДАЦИ

           БУГАРИЈА СЕ ОТКАЖАЛА ОД МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА КОЈА БИЛА
  ,        ,ПОД ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОЈА СЕ ОТКАЖАЛА ОД ИМОТИТЕ НА НЕЈЗИНИТЕ МАКЕДОНЦИ

           -    ,  ЗА КОИ ПОТПИШАЛА ДОГОВОР СО ГРЦИЈА ДА НЕ СЕ ГРИЖИ ЗА НИВ ТАА Е ЗЛОСТОРНИЧКА И
 ,             КАКВА ДРСКОСТ БЕЗ СРАМ И ОГРОМЕН НЕОПРОСТИВ ГРЕВ БПЦ САКА ДА БИДЕ МАЈКА НА МПЦ

 ,     .     ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА А НЕЈЗИНИТЕ ЧЕДА ОД Р МАКЕДОНИЈА И ЕЛАДА ГИ ДОСОТРУВА
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https://www.facebook.com/emilija.geleva?fref=ufi
https://www.facebook.com/Makedon.Iliy?fref=ufi
https://www.facebook.com/zoran.stojanovski.397?fref=ufi
https://www.facebook.com/micko.krstic.33?fref=gc&dti=1021789617940374
https://www.facebook.com/borislav.krstovski?fref=gc&dti=1718815231767382


      .     БУГАРСКАТА ДРЖАВА И ЦРКВАСО БУГАРАШИТЕ ОД Р МАКЕДОНИЈА ЗА БУГАРИЗАЦИЈА НА МПЦ 
 Makfax  od  25   2017    ::  „    :   Во ноември го објави насловот Патријархот Неофит до Радев Ќе бараме

   “:позитивно решение со МПЦ
„             Бугарската држава и Бугарската православна црква се обединети во желбата за развојот и

        .   продлабочувањето на односите меѓу Република Бугарија и Република Македонија Ова бил
         ,   заедничкиот став на претседателот Румен Радев и бугарскиотпатријархНеофит коипо иницијатива

 на претседател ,       ,   .от одржале средба во текот на денот пренесува БГНЕС
           За време на средбата била истакната важноста на потпишаниот билатерален Договор за

,         , пријателство добрососедство и соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија којшто
   ,        ја зајакнува меѓусебната доверба го поттикнува развојот на билатералните односи и претставува

         .позитивен чекор во процесот на европска интеграција на Република Македонија
          , ПатријархотНеофит го запознал претседателот со писмото на Македонската православна црква кое

            беше испратенодо Канцеларијата на Светиот синодна бугарската црква за евхаристичкотоединство
              .  на БПЦ со МПЦ и го уверил во добрата волја од страна на Бугарската патријаршија Ова прашање

       .   ,        треба да биде разгледанона состанокна Св Синодна БПЦ а темата за автокефалноста на МПЦ ќе
       “.биде разгледана и со останатите помесни православни цркви

   :„           Била само една цел Бугарската држава и Бугарската православна црква се обединетиво желбата за
          “. развојот и продлабочувањето на односите меѓу Република Бугарија и Република Македонија Следи

      , ...  ,    ова дело било поттикнатоод бугарскиисторичари академици и политичари што било подржаноне
      .    è ,  одМакедонцитуку од бугарашите во Р Македонија коиоспоруваат с македонско Македонците биле

 ,     ,       -  .српскипроизвод одКоминтерната и одТито а Бугарите само одГаборис само едно Габор татарски

  „  1870        -    ПА БИДЕЈЌИ ВО ГОДИНА СЕ ПОЈАВИ ЕДЕН НАСТАН ОД ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ ТУРЦИЈА ЈА
         ВОСПОСТАВИ АВТОНОМИЈАТА НА БУГАРСКАТА ЦРКВА СО НАЗНАЧУВАЊЕТО НА БУГАРСКА

“,      1767     ,  ЕГЗАРХИЈА А ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА ВО ГОДИНА СУЛТАНОТ ДА ЈА УКИНА СЕ
,             ПОТВРДУВА НЕ МОЖЕ АПОСТОЛСКАТА ОХРИДСКА ЦРКВА ДА ИМА БИЛО КАКВА ВРСКА СО НА

         .   СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА КОЈА ОД НЕА БИЛА СО МИЛЕНИУМИ ПОСТАРА И СЛЕДИ
     1767     ,  НЕНАДЛЕЖНИОТ СУЛТАН ВО ПРАВОСЛАВИЕТО ВО ГОДИНА ЈА УКИНА ПАВЛОВАТА ЦРКВА

  103     -       ЗА ПО ГОДИНА ДАОСНОВА БУГАРСКА ЦРКВА ПРЕДРСКО Е ОХРИД ДА ПРИЗНАЕ СУЛТАН

-   19         ДОКАЗ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВЕК НЕ САКАЛЕ ДА СЕ ПОД СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА
:             Преземено Алекса Попов одПрилеп за македонската желба за македонскоучилиште и посебна
 .македонскацрква

              Како историскидокумент за настојувањето за отворање на Македонскоучилиште и црква е изјавата
     ,     ,  ( ),   потпишана од група граѓаниодПрилеп на чело со свештеницитеАлекса Јован Јон и Спасе

,         2  1887 ,        Игуменов а која е упатена до турските власти на јули година со која се бара и заштита од
поглаварот    – .    :на католичката црква папата Таа изјава дословногласи
“ ,    ,      , Ние долупотпишанитеод градПрилеп поданицина НеговотоИмператорство и Величество

    ,      .   августешиот сулатан Абдул Хамид втори желаеме да имаме македонсконародноучилиште И како
    ,        .   ние не сме родомБугари затоа не познаваме Црковна општинаи нивниучилишта За религиозна

   ,        .заштита гопознаваме папата но без измена на догмитена православната црква
1887  2-  “јули риПрилеп

     21 ,      ДА СЕ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВЕК ОСПОРУВАЧИТЕ ВО БУГАРИЈА СЕ ЛУДАЦИ
          .       Основно човеково право е секој да биде она што тој сака Македонциимало во старата ера и новата

.          .      ера Нивните говориод старата ера се задржале во новата ера На пример со Бригите денес Брсјаци
  -  .      = = ,    и ПеонциМариовци споредМара Иако нивнисимбол бил боготАрес јарес јарец со неговироговие

    ,      = . ,   претставен и македонскиот крал Пир што било и со Ѓорѓи Кастриот тн Скендербег до денес постои
 -    ( = , = ,  -    [=  ]говорна разлика Мариовците немаат датив кој Н кого А кому му нему му братучед чедо брату

=   = )...         .     Д и чиј Г Следи Македонците до денес си ја почитуваат својата историја Токми затоа тие ја учат
 ,   : ...   ,    1908својата историја не на Бугарите Аспарух султаново Бугарско кнежество Бугарска држава од
            ,   година со службен јазик со говород Варна којне горазбирале Брсјаците порадиштоГригорПрличев

 ,               = .им велел тие да не пишат на бугарскијазиккојне горазбираат туку само на брсјачкиот бригискиот
  ,           , Бидејќи со АСНОМ којбил за во борба против фашистичка Бугарија и фашистичкиАрнаути брсјачки

   ,     .      =станал македонскислужбен јазик тој доденес е службен Нашиот македонскијазиккојбил бригиски
   - ...,       .    ,брсјачки говорен во Египет Розета тој немал врска со било што бугарско Тоа што Бугарите велат

„   ,    - “,  ,    немало македонскијазик туку дека е писмено регионална е произволно затоашто таков терминне
  ,   ,    ,     .постоиво лингвистиката потврденоодлингвисти а не само Бугари бугарашии бугаристиодполза
  ,        ,    .БидејќиМакедонцитебиле се и ќе бидатМакедонцисо свој јазик оспорувачите се потполнолудаци
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  (2006) -      ( - )МАКЕДОНСКАТА БИБЛИЈА ФАЛСИФИКАТ БЕЗ ПЕЧКИ ЗА СПАЛУВАЊЕ ЛУЃЕ НЕ ЕВРЕИ
   „12       ...31      Втора книгацарство Господ гоиспратиНатан пророкоткајДавид А народотшто беше во

,         ,       ,    него гоизведе и му наложида работисо пили со железни гребла и со железни секири или пак ги
   .       .       испратида печат тули Така постапитој со сите амонскиградови Потоа Давид се врати со сиот

  ...“.народво Ерусалим
   : „           ВладимирАлексејевич Истархов пиши За време на царотДавидЕвреите ѕверскии со патолошки

       ,      ,  садизам гоуништиле целотонаселение на Рава Аменитска фрлајќигиживи луѓетоподтестери под
 ,         (2  12:31).      железнимлинови поджелезни секирии во печкиза спалување Царство Ова што гоима кај
,    .Истархов гопишат и други

     . ?     ... ...ЗОШТО МАСОНСТВОТО Е ШТЕТНО ВО Р МАКЕДОНИЈА ЗАТОАШТО ТОА Е ЕВРЕЈСКО СОРОС
„    ,   , , ,   Масонството е еврејскиинститут на којисторијата степените обвинувањата паралелите и

       “. (   )објаснувањата се еврејскиод самиот почетокдо крајот Рабин Исаак Ваиз

        ШКОТСКА ДВОЈНА ВРСКА СО МАКЕДОНИЈА И НЕЈЗИНИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД
      ,   7/8   - ...За врските на Македонцитее пишуваноповеќепати посебноза ритам во Македонија Шкотска

  (2011),   , : „      Дејвид Ливингстон Тероризам и илуминатите пиши Темпларскиот избор на Шкотска не бил
.               случаен Тие мошне добро пресметале дека токму во Шкотска ќе бидат безбедни од раката на

 ,       ,     ,  Католичката црква и тоа под закрила на Роберт Брус иако заедно со шкотскиот народ тој подоцна
        II. ,    бил екскомуницирал поради војната против англискиот крал Едвард Но можеби за поврзување со

   ,    (    ,    ), остварениотбрак на Маргарета ќерката на Агата ќерката на Гаврил Радомир син на царСамуил и
   III“.шкотскиоткралМалколм

Igor Petrov Dali gajdata sto ja upotrebuvaat shkotite ja prevzemale od kaj nas, pa i muzickiot ritam?

Risto Ivanovski Овцата била само балканска- гајда со овчка кожа.

Risto Ivanovski Фустани, чорапи...како во Пелагонија, с.Кикуречани до Битола итн.

      .     БУГАРИТЕ НА БУГАРИЈА И БУГАРАШИТЕ ВО Р МАКЕДОНИЈА ГИ ОСТВАРУВААТ ЗАЛОЖБИТЕ НА
         ВАНЧО МИХАЈЛОВ ОД КНИГАТА МАКЕДОНИЈА ШВАЈЦАРИЈА НА БАЛКАНОТ БЕЗ МАКЕДОНЦИТЕ

     .      ( )     А САМО СО БУГАРИ И АЛБАНЦИ САМО ТОЈ КУТРИОТ ВАНЧО ИВАН СО СИТЕ КУТРИ БУГАРИ И
  .    .     90% БУГАРАШИ ВО Р МАКЕДОНИЈА СОЗДАВААТ НОВ ТН НАРОД АРНАУТИ КАКО ГЕГИ МЕШАНЦИ

      10%,     ,  ,НА ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СО ШКИПТАРИ КОИ МЕЃУСЕБНО НЕ СЕ РАЗБИРААТ НЕ ОПШТЕЛЕ
  ,       НЕСТАПУВАЛЕ ВО БРАК БУГАРИТЕ И БУГАРАШИТЕ ГО ПОДРЖУВААТ НИВНОТО ОБЕДИНУВАЊЕ

  .          .А ВО Р МАКЕДОНИЈА ГО ДЕЛАТ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ЗА ДА БИДАТ ПОБЕДНИЦИ АРНАУТИ
     ,        .1БУГАРИЈА НА ГАБОРИС ГАБОР ТАТАРОТ БИЛА Е И ЌЕ БИДЕ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ЗЛОЧИНЕЦ БР

Bobby Gorgioska Strashno shto napravi belata rasa vo SAD,
   ;     -    АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ИГРАЛ ТОПКА ТОПКА ИГРАЛЕ БАСКИТЕ И МАИТЕ СО ИСТ ЈАЗИК

 ,     . ,      Ние учиме топката била донесена одАнглика Пак Британија имала илирскитрадициикоиукажуваат
  .     -    .  на балканско потекло Ова го потврдуваат домашните животни со потекло од Балканот Таква била

,      ,     7/8  ,      овцата од чија кожа се прави гајда а Шкотите со ритам како нас со фустани но не со панталони
    .         . - . што било традиција во Пелагонија Шкотскотоможе да се споредисо она во с Кукуречани Битола Не

,        ,      . случајно Скотите го слават АлексадарМакедонскикој играл топка што било со Баските и Маите За
,       Patifik=  = = - ...потсетување флотата на АлександарМакедонскиизчезнала во пат тифик тивик тивок тих

   ,           Бискупот Диего де Ланде кој живеел во шестанесеттиот век и бил главен хроничар за необичните
              традции на Маите забележал дека многу баскиски зборови имаат исто или слично значење и кај

.   „  -     -      Маите Токму затоа Еден Баскиец запишал бискупотДиегоде Ланде можел убаво да се разбере со
    “.    - : „    припадниците на овој необичен народ Следи споредОлга Луковиќ Пјановиќ српскиот е близок на
 ,      3.000     ‘ - ’  санскритскиот јазик со когосе потврдува дека зборови од времето на Рг Веда па сè  до денес

         “.      ,  „без да се променат ни по обликниту по смисол Етрурците се разбираат со српскиот јазик а можат
   30  40%        “.  да бидат најмалку до заедничколексичкоблаго во баскискиоти српскиот јазик Па авторката
    .          ,  .се потврдува дурисо тн словенскитемен вокал којгоимаат сите јазициво Франција и португалскиот

    16   ,    15  БИДЕЈЌИ ЕВРОПЈАНИТЕ ДУРИ ВО ВЕК БИЛЕ КАНИБАЛИСТИ А ЕВРОПЈАНИТЕ ОД ВЕК ДО
       ,       ДЕНЕС ИНДИЈАНЦИТЕ ГИ СОТРЕЛЕ И СТАВИЛЕ ВО РЕЗЕРВАТИ ТИЕ СО НИВНАТА САД НАТО И

            ХАЗАРСКИ КАПИТАЛ СО ВИСОК МОНГОЛСКИ УДЕЛ НА МОНГОЛИ ТАТАРИ И ЧЕРКЕЗИ ДЕНЕС СЕ
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  90%   10%      ПОЗНАТИ ГЕГИ СО СВОИТЕ СОБРАЌА ШКИПТАРИ И ТАТАРСКИТЕ БУГАРИ ЖЕСТОКО
       ,    -СЕ БОРАТ НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ САМИ ДА СЕ УКИНИМЕ БЕЗ ДА ПОСТОЈАТ РЕЗЕРВАТИ БАНДИТИ

     ,  „   “ПА БИДЕЈЌИ ЕВРЕЈСКОТО МАСОНСТВО НЕ УСПЕАЛО СЛЕДЕЛ СВЕТСКИ ИЗРАЕЛСКИ СОЈУЗ
  : „  1860 .   ‘   ’,   Емил Антонов пиши Во г е создаден Светскиотизраелскисојуз какоофицијален

  .    ( ) : ‘    гласноговорникна Синедрионот Неговиотпретседател Каган Коган изјавува Ние гоформиравме
             .     овој сојуз со цел да гоподржимебратските врскимеѓу Евреите одцелиот свет Тоа треба да биде

,       ’. (32, . 278)“.направено заштомасонството загубимногуодпретходната сила с

     -     : ...ВО РУСИЈА ЕВРЕИТЕ УНИШТУВАЛЕ СЕ РУСКО ДЕНЕС СЕ УНИШТУВА СЕ МАКЕДОНСКО ЈАЗИК
  : „          Емил Антонов пиши Започнува прилагодувањето на специјалноподготвенплан за јудаизирање на
.       , , , Русија Систематскисе уништува и се прогонува аристократијата духовништвото интелигенцијата

   ,      ,     богатите граѓании селани проследеносо масовни стрелања на работниците присекојобидза
  .       3   1919  штрајкили непочитување Спореднепотполниподатоцисамо во првите месецина година

  138 егезекутиранисе илјади ,            1922Руси а за време на масовниотразгроми ограбување на црквите во
.   40  , ,    100   . г се убиени илјадисвештеници ѓакони монаси и над илјадихристијанскиверници

    ,         ,  32 Патријархотна руската црква Тихон заедносо сите членови на Светиот синодсе уапсени а
             .  митрополитии архиепискописе убиенипо страшнимачења одЕвреите кои ја зграбиле власта На

     ,     ; примерКиевскиотмитрополитВладимирбил обечестен кастриранифрлен на потсмевање
     ;       ПермскиотархиепископАндронике погребанжив ЧернуговскиотархиепископВасилиј е распнат на

  ;            крст и изгорен ПетерсбурскиотмитрополитВенијамине поливан среде зимата со студена вода и
   ;             претворенво леден столб а ТоболскиотепископГермогене врзан и исечен одпрополерна параход

“.итн

     -      МОЈА НОВА КНИГА ЗА БИБЛИСКИТЕ ЕЗДРА ЕВРЕИ КОЈА СЕ НАЈДУВА ВО www.brigien.com .78бр

      -  .  ( ) ЕВРЕЈСКИОТ НАРОДЕН ЈАЗИК БИЛ САМО НАШ НАРОДЕН ТН СЛОВЕНСКИ СКЛАВИНСКИ ЈАЗИК
      6  . .-   .   Склавините на Балканот се појавиле во век н е склава означува област Склавините гообожувале

        -   . .    .Хора којбил Кришна во Индија и египетскиХорус таму бил тн Мојси Затоа словенскинародинемало
        ,      :Кога некојЕвропјанинобјаснува што значи некоја митолошка личност тој тоа не гоправи истогласно

= , = , =  ...  .       : = -  а а б б в в туку описно Овде би навел само некои библиски имиња Израил изроил само се
= ;  +  = ; = ; = =  = = ; = ;роел селел Ное н Нове Ветил ветил Аврам Абрахам а брахам брахом браком Иска иска
= , =  = ; - ; =  ;  , =  ,   -Исак исака иска и ска сака Милка милка Мамре ма мре Исто така Јаков јак ков а никакосилен

    ; -   =   (  ); = ; =јак е животно на Хималаите Исав влакнест без исав и сав цел влакнест Исмаил исмеал Јосиф ј
=    ( )  ; =  ; =  ( ) ; ; =  ;осиф осип гоосипаа насипаа во бунарот Јуда ј уда Тамара та таа Мара Мара Тавера та вера
 =   ( )-     ,    ; =  - ; =МојсејМојси мој си син когафараонката гокренала детето рекла мој си син Арон а рон и Амон а

=  ( )=  ( = ),  =  ; =  ; - -  (= )- - ;мон ман човек мин мина луѓе Амин а мин Аман а ман в н т Надав нада Надан Надат
 =  =     ; = ( ); =  - ; =  -Итамар и тамар та мар и ита мар Мирјам мир јам Амрам а мрам умрам Давир да вир
=  ; ; =  ( ) = -  ; =  ; =  ;Вирсава вир Сава Силом Ангел а н а гел желва само желба Самсон сам сон Салмон сал мон

= = ;  =  = ( );   -   =   (   );  = ;Илиј Илиос Хелиос Самоил само ил Ил иос Јахве х јаве богот се јаве Елијав Илијав
= ... ;   =      ;  = - ; =   ;Елисеј елис хелис Давид давит со лав да се давит Голиат голит гол Соломон сол о мон

= ; =  ;  =  ... , = ,   Сива сива Витсавеа вит савеа Авијам а вијам Захарија з с сахар сè  =  ( - - -до Сахара схара в г х
)= - - - :  =   +   =  ,  = =    ;к свара сгара схара скара Сахара скара пе пескара песка паска Пасха по песок одат

= = =     ...  = ,  =  ,  = ,сахар захар шакар шекер во вид на песок Тиква тиква Малух малу х Малкија малкиа
=  , =  , =  = ...Малка мал ка Амал а мал Веселеил веселе ил Ил

=   - ; =  =  ( . )-   . .Апостол а по стол столица Апостол а постол Постол с Постол претходноПела мак престолнина
  =  -  . =    ; =  =   Најбитен останат Кумрам к умрам МртвоМоре Амрам а мрам до умрам Мамре ма мре мр е само

= .  ,  , , ...   ...     =  , пелазгиски тн словенски збор со умре замре премре мр т ов Во прилог е и Лепра леп пра леб
 -         .      .пра права лепрата е бела каколеб тек изваденодпечење Овде се наведенисамо поединиимиња

   .   =  = = ,     Најдобар пример е тн еврејско име Елизабет ели забет савет совет што ништо истогласно на
.  (  )  .    ,  Der Große Duden, Rechtschreibungтн еврејски сирискиарамејски не значи Како тоа се објаснува во

(1971),  115: „Elisabeth (w. Vn.) <hebr, |Gott [ist]> mein Eid’>“. : „  [ ]  “. страна Превод Богот е мој завет Кој
  : = = = ,   :  „    “.   Eid= ,  ,бил тој бог ели хели Хелиос Илиос основа Ил Ил врне ил грме А завет заветување

.   ,  = .   :  .     заклетва Или инаку кажано само савет совет Па само едно Стар завет И па токму ова истогласно
  =      ,    толкување на Елизавет Елисавет нема ништо со еврејскиот јазик затоашто никогашнемало етнички

    = ,   -   еврејскинародтуку само Еврејство Еднобожество спротивност на Повеќебожеството види гимоите
     ,    -     книгиза Евреите и нивниот јазик зашто имам повеќе книги тие се најдуваат на моја www.brigien.com.

  . ,       . ,   Се наведија тн Словени а според авторите Русите го обожувале Перун Меѓутоа него го обожувале
     .    ( ) : „  ,и жителите во Палестина и пошироко Ангелија Станчиќ Спаиќ Спасиќева пиши Приказната вели
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      : ‘      ’. ,   како Илија при создавање на човекот рекол Нека биде како еден од нас Значи дека тоа прво
     ,     , ,  “-  .верување било верување во многуБогови одкоиИлија бил прв перви значи Первун без Словени  

     ( . ),       БИДЕЈЌИ ЕЛАДЦИТЕ БИЛЕ ОДРОДЕНИ ПЕЛАЗГИ ТН СЛОВЕНИ ИТЕН ПРЕКИН ЗА СЕ СО ЕЛАДА
  Од Тибет сè      .      ,    .до со Египет имало македонскоколонии Таква е и она во Пакистан со своиМакедонци

   -   = = -   : = = = =Македонците во Пакистан обожува ле бог Арес јарес јарец тој бил бригиски бриг бриж брз брс
=  .         -   , ...брсјак брс јак Па Ханзите и Калашите биле Бригисо бригискитрадиции правење на вино сирење

      = .  .  , ,Нивниот јазик има оставштини од нашиот пелазгиски тн словенски јазик Според Херодот Тукидид
...,   ,          . Платон Хелените биле Пелазги а оние во Јонија варвари какошто биле иМакедонците Варварски

  -     ( ).    ? јазикбил пелазгиски Пелазгибиле и Македонците Јустин Откаде бил поимотПелазг Британската
 ,    ,      енциколопедија наведува Пелазги произлегол од Пелагонија чија Пелагонска куќа е најстара сосе

    .        , целокупенкуќени кухинскиинвентар Следи клучот на Пелазг произлегол однашата Пелагонија што
    ,     14-15       .нема ништозаедничкосо Елада на чијПелопонез во век се населиле Цигани со својата бузука

      ,       .  Во Илијада не се употребувал поимот варвари а Хомеровиот јазик бил само наш словенски Ова го
    (1815),    (1907).     ?тврдигерманскиотлингвистПасоф еладскиотлингвист Чулкас Што тој Чулкас пишел
-     -  . ,     -Славо Македонците одЛерин говореле Ран Хомеров јазик Внимавајте никакодоцентуку само Ран

 .      ?           „ “...Хомеров јазик И што станало со Чулкас Тој никакодоцна туку многурано и рано си се самоубил
     ( )   ,     -Па Џон Тоуб одТоронто Канада во Атина соопштил Македонците во Пакистан говореле словенски
    .    ,        .тој бил отруен со кафе Бидејќи отровот бил органски тој се најдувал во органските ткива на телото

     ?         .    ?!И што станало со него Десет годинителото не му се предавало на семејството Кој бил виновен
     ,          Гробот кој бил на суво тло а без влажност микроорганизмите не можеле да го разгратат органскиот

.          ,        . дел Ние си чекаме за во Европа и НАТО со децеднии а САД и Европа одвнатре нас не дораспаѓаат
  ( . - )   .     -  ?   Зошто коине тн старо грчки со Хомеровиот тн словенски јазик не се разбира л Затоашто тој јазик

    -    .      бил со потеклоод Египет коинепроизлегол од староегипетски Па и затоа коине какоАлександријски
   .   : јазикбил семитски јазик Еве годоказот   „  “, : „   МартинБернал Црна Атена пиши Четири годиниработев
               долж овие насоки и останав уверен дека дури една четвртина од грчкиот вокабулар би можела да

  ...“-     „  ( . - )   “.има семитскопотекло повеќе во моја книга Коине тн старо грчки произлеголод староегипетски
      ,       .  ,Бидејќи коине никогаш не бил народен јазик во Елада се говорел само нашиот тн словенски јазик

   (1830)...  (1904)... -  ,   .потврдено од Фалмерајер Силвестер тие мислеле Хелените биле словенизирани
          ( ),    ( . ,Со тоа што тие таму гоимале нашиот словенскиакцент Фалмераер дуритемниотвокал М Фасмер

1941 ),    . ,    -   = . . којбил само тн словенски Еладците биле само едно само одродениПелазги тн Словени Па
  -      ?се поставува прашањето што биле Македонците во Пакистан     1935  Херман Бергер во година ја

        .исклучил можноста за сличноста на тој јазик со грчкиот        Со тоа што Македонците не го познавале
,         ,      , коине тој како јазикникогашне се говорел во Елада туку тој бил АлександријскиПтоломејов јазик и

   300-  . . . .              300-тоа само од та г п н е Токму и затоа сите дела преведении пишуванина коинесе само по та
. . . .-        .        г п н е ниедна дело не било постароод таа година За коине за време на АлександарМакедонскисе

          ,     говори само во книгата за Александар Македонски на Квинт Куртиј Руф на која и недостасувале
  .   „        1648  првите две книги Следи како прво издание со суплементите на Френсхајм излегува година во

         1670 ...“   -  17 .Страсбурга уште еднотакво издание се печати во година со јазикоткоине фалсификат в
 ,           Порадиизложеното подитномора да се прекинеда се разговара за сè  ,   со Елада чии Еладциостанаа

  = . ,        = . .само одроденПелазги тн Словени чиј Хомеров и Платонов јазикбил само пелазгиски тн словенски

 .          ВО Р МАКЕДОНИЈА ВТОР СЛУЖБЕН ЈАЗИК ЌЕ БИДЕ МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК САМО
 19            (19 ),  ОД ВЕК ПОТВРДЕНО ОД АМИ БУЕ ЈАЗИКОТ СЕ СОЗДАВАЛ ВО НЕГОВО ВРЕМЕ ВЕК ДУРИ
 .          19 ,     СО ТН ВУКОВИ ГЛАСОВИ А ВУК КАРАЏИЌ ЖИВЕЕЛ И ТВОРЕЛ ВО ВЕК ЈАЗИКОТ БИЛ ДЕЛО НА

    1924 .        ,  ВИЕНА СО ПРВИ ШКОЛИ Г НА МОНГОЛСКИ ЈАЗИК СО СИТЕ МАКЕДОНСКИ ГЛАСОВИ ДУРИ
  ,        . ,   СО МАКЕДОНСКОТО Ѕ И ТЕМНИОТ ВОКАЛ КОЈ ОСТАНАЛ САМО ТН СЛОВЕНСКИ ЧИИ РОДОВИ

 90%  (   )   10%     АРНАУТИТЕ ГЕГИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ И САМО ШКИПТАРИ СО СВОИТЕ ЈАЗИЦИ КОИ
          .     ДО ДЕНЕС НЕ СЕ РАЗБИРААТ МНОГУ ТЕШКО ГИ УЧАТ КАКО ТУРЦИТЕ ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ СИТЕ

- , ,          САД ЏАНИ ЕВРОПЈАНИ БУГАРСКИ БАНДИТИ И ГРЧКИ ЦИГАНИ СО БУЗУКА СО НАШИТЕ ИЗРОДИ

       =  (16  )ЃОРЃИ КАСТРИОТ НЕ БИЛ АЛБАНЕЦ ТУКУ САМО РИМЈАНИН РОМЕЕЦ ВЕК ВИЗАНТИЈА
„    shared a link to the group: Macedonia-Russia-Serbia Orthodox Union Илија Бошков Крајнички

- -  .Македония Россия Сербия православные
Yesterday at 11:29am · 

      -АЛБАНЦИТЕ ДА ЛИ ЌЕ ГО ПРЕИМЕНУВААТ  
 ?!ПЛОШТАДОТ СКЕНДЕРБЕГ

АЛБАНСКИ ИСТОРИЧАР ГИ РАЗБУДИ,
АЛБАНЦИТЕ ОД ЛАЖНИОТ СОН ЗА СКЕНДЕРБЕГ,
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СКЕНДЕРБЕГ БИЛ ПРАВОСЛАВЕН, 
НЕ ГО КРЕНАЛ АЛБАНСКОТО ЗНАМЕ -
ГО КРЕНАЛ ВИЗАНТИСКО ЗНАМЕ!“

      =          -Па ЃорѓиКастриот бил само Георгиус Кастриотус Кастриотис со имот одцарскотосемејство Комненичија била Арбанија
 ,  ,    .неговиот татко подедо не бил богат итн

           ,      БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА БЕШЕ ПОРАЗЕНА ЗА МПЦ ОД СТРАНА НА СПЦ И ЕПЦ ТАА МОРА ДА ИМ СЕ
         ИЗВИНИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ШТО НЕЈЗИНОТО ПОКУШУВАЊЕ МАКЕДОНЦИТЕ ДА ГИ ПРОГЛАСИ

   „  “    .        ЗА БУГАРИ СО МАЈКА БПЦ НАПОЛНО БЕШЕ ПОРАЗЕНО ОВА БЕШЕ ДУРИ И ПОРАДИ ТОА ШТО
     ,        МПЦ Е НА СРПСКИТЕ ОКУПИРАНИ ТЕРИТОРИИ А ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА И ДЕНЕС

           Е ОКУПИРАНА ОД СТРАНА НА РУСКАТА БУГАРИЈА СО СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА И
     ,    ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА ОД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА БРАТСКА СО ФАШИСТИЧКИТЕ АРНАУТИ

   -     ДАЛИ БУГАРИЈА БИЛА ФАШИСТИЧКА КОМУНИСТИЧКА БУГАРИЈА ГИ СТРЕЛАЛА ФАШИСТИТЕ
   : „         ,   БугаринотЕмил Антонов пиши За тие масовни стрелања на воените заробениципо војната какои

          , ,    за стотициилијадиубиенибез суд и пресуда националистиво Италија Франција Бугарија и многу
   ‘ ’      “.другиевропскидржави демократскиот печат и доденденешенмолчи

   -    РУСИЈА ЈА ОСЛОБОДИЛА БУГАРИЈА БУГАРИТЕ ИСТОРИСКИ НЕБЛАГОДАРНИ
   : „...      “.  БугаринотЕмил Антонов пиши министерот за внатрешниработигрофотИгнатиев Следи

: „        “.фуснота Еден одослободителите на Бугарија од турскоторопство
          ,       Не самошто Бугарија не била благодарна за ослободењетоодРусија таа си гопроменала дурии

  -     ,   .     својот православен календар тој денес е само руски српскии македонски Па таа гоподржува
  ,    .масонот Ванчо Михајлов а масонствотобило еврејско  

  Спроведувајќи ја замисл    ( )       ,  ата на Ванчо Иван за непостоење на македонскинародтуку Бугари и
  ,    ,    10% ,    сојузот со Арнаутите а Арнаутит се Черкези Татарии само Шкиптари Бугарија горазградува

 .  ,        = ,   православното тн словенскоткиво а во полза на Арнаутите коисе Турци Муслимани со кои
  .Бугарија е преполна

  ,  ,      .  - .   Е кутриБугари сте биле сте и ќе бидете православни тн словенскиизроди злочинци Па Бугарите
,        1. биле се и ќе бидат македонскинепријател број

Vanco Zlatev Grofot Ignatiev toj shto ja napravi San Stefanska Bugarija.

 „  ( . - )    “,  , БИДЕЈЌИ КОИНЕ ТН СТАРО ГРЧКИ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ МОЈА КНИГА
ВИДИ WWW.BRIGIEN.COM.   77,     .    ПОД БРОЈ ПРОБЛЕМОТ СО ЕЛАДА Е РАЗРЕШЕН ЖАЛОСНО Е

       ,     ,  ШТО ОВА НИКОЈ НЕ ГО ЗЕМА ВО ПРЕДВИД А МНОГУТЕ ИЗИГРУВААТ ГОЛЕМИ МАКЕДОНЦИ
    .      ,       КОИ ЗА ВИСТИНАТА САМО ГОВОРАТ СЛЕДИ ПРОБЛЕМОТ БИЛ САМО ЕДЕН А ТОЈ Е САМО ТОА
          „ “ -     ШТО КНИГАТА БИЛА САМО МОЈА А НЕ И НА НЕКОЈ ГОЛЕМ МАКЕДОНЕЦ ТОЈ БИЛО САМО

 .,  .ДРДОРКО ИТН НИШТО ДРУГО

       ,   БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ДО ДЕНЕС КАКО СЛОВЕНИ СЕ ОСПОРУВААТ СИТЕ МАКЕДОНЦИ КОИ
   ,     .     ТВРДАТ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ СЛОВЕНИ СИТЕ СЕ МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛИ СО ТОА ШТО ДО

   /         ДЕНЕС НЕМА НИКАКОВ ДОКАЗ НАОД ЗА ПРЕСЕЛБИ НА СЛОВЕНИ СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ
 ,        ( ),   ВО МАКЕДОНИЈА СИТЕ КОИ ТВРДАТ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ДОЈДЕНЦИ СЛОВЕНИ ТИЕ СЕ БИЛЕ

   .          ( -И ЌЕ ОСТАНАТ ЛУДАЦИ СО ТОА ШТО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ ПАСОФ
1815, -  1907,         ЧУЛКАС КРИТЈАНИТЕ ГО РАЗБИРАЛЕ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК НО НЕ ЕЛАДСКИОТ ОД
1868 .,    5        ГОД ВИДИ И ЧЛЕН ОД БУКУРЕШТАНСКИ ДОГОВОР СО КОЈ БУГАРИЈА БИЛА ПРЕНУДЕНА

         ),     ТАА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОД ОСТРОВОТ КРИТ ШТО СЕ СЛУЧИЛО АВТОРИТЕ ПОД ИТНО В ЛУДНИЦА

     ?        КОЈ ДЕНЕС ГИ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЕЛАДА НЕКОЈ СИ КАМЕНОС КОЈ ДО ДЕНЕС
  ,   =          СИ ОСТАНАЛ КАМЕН А КАМЕНОС КАМЕНИС ДЕНЕС Е САМО ДА СИ ГО КАМЕНИШ ТОЈ КУТАР

        .  .    КАМЕН НИКОГАШ ДА НЕ МОЖЕ ГЛАВА ДА СИ КРЕНЕ ЗОШТО Р МАКЕДОНИЈА НА КАМЕНОТ САМО
  ?         МУ МОЛЧИ ЗАТОАШТО НЕАНДЕРТАЛСКИТЕ СЛОВЕНИ СО ПОТЕКЛО СЕВЕРНО ОД РЕКА ДУНАВ
      - .  =ВО МАКЕДОНИЈА НЕ ДОНЕЛЕ НИЕДЕН СЛОВЕНСКИ КАМЕН Р МАКЕДОНИЈА СЛОВЕНИ КАМЕЊА

         ,  РАМКОВИОТ ОХРИДСКИ ДОГОВОР ЌЕ ПОЧНЕ ДА СЕ ПРИМЕНУВА ВО ШПАНИЈА БРИТАНИЈА ИТН
             Се сеќавата когадоаѓаа натрапницитеПрепердувсаниоти ПресолениотодСАД и Европа во

. ,      ,     Р Македонија коикакосоработницина Албанската мафија братскиповрзана со еврејската
     ,        банкарскамафија на Ротшилдии Рокфелерови чиј капитал бил вложуван за идејата Велика

192

http://www.brigien.com/
https://www.facebook.com/vanco.zlatev?fref=ufi


,       ,    .   Албанија создавајќипосебна држава Косово на каубојскиначин потврдени во Р Македонија со
,     (Албанци Турците познават само Арнаути Черкези,   )   .   ТатарииШкиптари коиво Р Македонија според

    14,7%.здраственилегитимациисе само  
     , ,      ,БидејќиМакедонцитеникогашне биле каубојци пиштолџии со камшицида гиказнуваат домордците

            ...,  што се случиле со Европјаните коибиле канибалистиИндијанцитеиМакедонците гиубивале во
 ,           ,    , ХАГ суделе Суд којмногуубаво знае за тргување на органина православни добиенодживижртви

   ,            , затоашто крвотечениетобило монголско а Хазарите се со монголскиудел дурида се пие дечка крв
       ...која на тие крвожеднициим била многупревкусна

            ,   Вистина е дека Србија гоизгубиКосово одкрвожедните ѕверови со човечкилик Македонците ја
 ,           изгубијадржавноста дуриќе се внесе монголскиотшкиптарскијазикна најмалотомалцинство

 1,47%     é     (   )    Шкиптари кое не се разбира с доденес со Гегите Черкези и Татари со монголскиодлики
.итн
   .   ,     ,      Тоа било и поминало Следело применетоправо кое се примена во Шпанија што ќе дојдеи со

 .Британија итн

     (1907) -     БИДЕЈЌИ ЗА ЕЛАДСКИОТ ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС СЛАВО МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЛЕРИН ИМАЛЕ
-    4000 ,           РАН ХОМЕРОВ ЈАЗИК СО ЗБОРОВИ А ЗА ЕДНА ДОБРА КНИГА ДА СЕ НАПИШЕ СЕ

 3500 -    800-1200 ,   ПОТРЕБНИ ЗБОРОВИ НЕПИСМЕНИОТ УПОТРЕБУВА ЗБОРОВИ МАКЕДОНЦИТЕ
 .            , СЕ ДОМОРОДНИ ТОКМУ И ЗАТОА СЛЕДИ ИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ СИТЕ РАЗГОВОРИ СО ЕЛАДА
          ЧИЈ НАЦИОНАЛЕН МУЗИЧКИ ИНСТРИМЕНТ Е ИНДИСКИОТ БУЗУКА НА ЦИГАНИТЕ НАСЕЛЕНИ НА

 14- 15 .          : ПЕЛОПОНЕС ВЕК ЕВЕ ЈА КНИГАТА НА ЧУКЛАС КАКО НАЈБИТЕН МАТЕРИЈАЛЕН ДОКАЗ
ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ

           НАРОДНИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ СО МЕСЕЦИ Е ВИНОВЕН ШТО СЕ ДРЖАТ ВО ПРИТВОР
      ,       НЕЗАКОНСКИ И НА СИЛЕЏИСКИ НАЧИН ЗАТВОРЕНИ ЛИЦА ШТО ГО ПОТВРДИ САМИОТ ТОЈ НА

28.12.2017.     ?     ЗОШТО ТОЈ ДОСЕГА МОЛЧЕШЕ ЗАТВОРЕНИТЕ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ И
,       .     ПРАВОСЛАВНИ А ТОЈ БИЛ САМО ШКИПТАР И МУСЛИМАН НА ИСТИОТ ДЕН ПОГЛАВАР

            ШКИПТАР ДОБИВА НАГРАДА ОД САД КОЈ ЈА УЗУРПИРАЛ ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА НА
.           Р МАКЕДОНИЈА СО НЕГОВИОТ МОНГОЛСКИ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК КОЈ НЕ ГО РАЗБИРААТ

,     -   ГЕГИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ И СИТЕ ДРУГИ ОЧИГЛЕДЕН ЗАГ   ,  ОВОР ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ
,    . ,  ,  ...     ПРАВОСЛАВНИТЕ НИВНАТА ДРЖАВА Р МАКЕДОНИЈА ЈАЗИК КУЛТУРА А САДИ ЕВРОПА

         БРАТСКИ ГО УНИШТУВААТ МАКЕДОНСКИОТ МОРАЛ ЗА САМООДБРАНА НА МАКЕДОНСКАТА
,   ,  ,   ...  ДРЖАВА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА ВО

  100%  (   )        ПОЛЗА НА КОЛОНИСТИ ШКИПТАРИ И ГЕГИ ЧИИ ИМОТИ СЕ БЕЗ ДОКАЗ НА
  1913 .      .  СОПСТВЕНОСТ ДО ГОДИНА ПА ИМОТИТЕ БИЛЕ САМО УКРАДЕНИ ПРАВОСЛАВНИ ТОКМУ

             И ЗАТОА КАТОЛИЧКА И ПРОТЕСТАНТСКА ЕВРОПА И САД САМО СИ МОЛЧАТ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ
          ,   СО ВЕКОВИ БЕЗ ПРЕКИН ДА СИ ГИ ТОЛЧАТ МАСАРКИРААТ И УБИВААТ ШТО ПРОДОЛЖУВА

   21 .   ?       ДУРИ И ВО ВЕК ЗОШТО ПРЕСЛАТКА БИЛА НАШАТА МАКЕДОНСКАТА И НАШАТА
 -      ПРАВОСЛАВНА КРВ ДОБАР АПЕТИТ И НА ЗДРАВЈЕ

         БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ НАСЛЕДНИЦИ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ СО ОСТАВШТИНА
 ...,             ВО АЗИЈА ТИЕ ИТНО МОРА ДА ПРЕКИНАТ ДА СЕ РАСПРАВААТ ЗА СЕ СО ЕЛАДСКИТЕ ЦИГАНИ
 ,   (   )     , СО БУЗУКИ АРНАУТИТЕ ГЕГИ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ И ШКИПТАРИ СО АЗИСКИ ТРАДИЦИИ

...     ...     (    ЈАЗИК И БУГАРИТЕ ТАТАРИ СО ПЕРЧЕ СО МАКЕДОНСКИ КРАЛЕВИ КРУМ И ИВАН
)...АЛЕКСАНДАР

 ,  24, 2017,    :Во Коложег декември беше објавен следниотнапис  
    –       :Записи одСреднаАзија Случајноодење по врвиците на АлександарМакедонски  

           2003   Оваа приказна за денешнивеМакедонскибелези во Средна Азија почнува во годинана
              бреговите на реката Аму Дарја сосем случајнои попатносо мојата професионална кариера како

 .               меѓународенсоветник На почетокведнашда напоменамдека не отидов таму со цел да ја барам
,   ,       70   80  Македонија ниту да прозелитизирам ниту пакмоето типичнообразование од тите и тите години

               ме подготвилои да помислам на постоење на таква евентуална можност за постоење на Македонски
   . ,   ,     ,    трагиво Средна Азија Напротив доаѓајќиодЛондон на прашањата одкаде доаѓаш за да не

   ,             компликувам одговарав одАнглија не очекувајќидека некојво беспаќата на Средна Азија ќе ја знае
   .            мојата мала татковинаМакедонија И секогашкогакраткиотразговорќе се одолжеше на подолгоод
- ,         ,    минута две на подпрашањата на секогашљубопитните домаќиниза моето име родноместо велев

,               Македонија што предизвикуаше блесок во очите на соговорницитекакокогаќе се сретнат со нешто
  .          ,   старо и препознатливо И така веќе на почетокотразбрав дека во Средна Азија Македонијае

   .         (  )  попрепознатлив брендодАнглија А во некоиделови какона примерПамир Горно Бадакшан когаќе
   ,             речеш јас сум Македонец во шега а спореднивните легендии со многувистина луѓето ти одговораат

, ,    .  ,   .со брат и јас сум Македонец Но нејсе и поред
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 2003               Во отидовда водам еденмеѓународенпроектна југотна Узбекистан во двете јужнипровинции
            .  Кашкадарја и Суркундарја вдолжреката Аму Дарја која е природнаграницасо Авганистан По

                стигнувањето во Ташкент и на пропатување кон југпрвата недела веќе случајно се сретнав со еден
 , ,          .   драгчовек Виктор синна Македонецоддецата бегалципосле Втората Светска Војна Сместен во

        60      40 регионалните главниградовиТермез и Карши заедносо тина локалнивработенипомагавме во
     , , ,    .   населениместа со поправка на школи амбуланти мостови пумпиза вода итд Интересната и

              благороднаработа носеше многупозитивна енергијанои понекоирасправиисо некоиодмештаните
 ( )    .  ,      за не квалитетот на нивната работа За илустрација организацијата даваше неколкуилјадидолари
               за материјали а мештаните требаше да најдат своимајсторикоиќе ја реновираат да речеме

  .     ,       амбулантата или училиштето Некои гоправеа тоа добро некоигоправеа понашкиречено
                 фушерајскии моите колегизнаеја дека приличносе лутам за такви работии велев ова догодинаќе

        .падне и ќе бидии полошоодшто беше
               По завршувањето на овој проектсе префрлив на работа во соседниотТаџикистанишоферот од

       ,     ,    организацијата којме возеше до главниот градДушанбе познавајќиме доброми рече сега попатот
                  ќе ви покажам една стара македонска градбашто нема да паднедогодинаа за којамалку луѓе во

    .          светот знаат освен нас тукашните Застанавме некаде на половина пат од градотТермез во
          .     Узбекистандо границата со Таџикистанпокраједенмост на главниотпат Излеговме и пешкинекаде

          ,     , сто метра нагореконпланината стоимост одбело црвенитули во околината зарастена во жбуње
 ,    .     .    стоицврсто со еден голем лак Мост изграденодАлександарМакедонски Градот Термез бил

       329        освоен одстрана на АлександарМакедонскиво пне а Александарво близината во месноста
           .   КампирТепа гоизградилградотАлександријаОксиана со моќниѕидинии порти Ова беше почетокот

              на познатиотпоходна АлександарМакедонскиодПерсија прекуденешенУзбекистан конСогдијаи
     .нејзината столицаМараканда во денешенТаџикистан

             И така почна моетодолгогодишнопатешествие по врвиците на АлександарМакедонскиниз Средна
                  Азија и средбите со историските траговиа уште повеќе со духовните следи коисе доденденес живи

        .       кајденешнитежители на овој прекрасендел одсветот ВоедноУзбекистан стана мојата прва средба
      ,         со измешаноста на народите во Средна Азија кадемногуТаџициживеат во Узбекистани многу

  .         , Узбеци во Таџикистан Историјата на Бухара и Самаркандцентритена средновековната наука
, ,            математика астрономија култура и уметност се предмет на спормеѓу денешенТаџикистани
.    ,             Узбекистан Мојот возач одТермез гордоми гопокажа својот нов пасош во којпрвпат им дозволиле

       .        да им пишува државјанство Узбекистан а националностТаџик Но така и почна мојата длабока врска
                 со овој регионна прекраснии добрилуѓе којостави длабокитрагиво мене засекогашда се

          .чуствувам дома а и на кој јас оставив свои длабокитраги
            ,   Таџикистане планинска земја со неколку географскиоделенирегионикакоСугдна север Катлон на

                југа и за нас посебноинтересниотПамирили Горно Бадакшан во југоистичниотагол на границата
   .            конКина и Авганистан Така и историскиовие денешнирегионивлечат кореноддвете ханства

( )       .    ,   ,  канати Согдијана север и Бактрија на југ Главниот градна Согдија денешната област Сугд е
,    ,       ,   Хуџанд во советсковреме Ленинабад пријатен градна бреготна Сир Дарја најголеминдустриски
             .  центар во советскиТаџикистани покрајтоа штоДушанбе бил и е официјалната престолнина Градот
                 пишува и едендругдел одвоената историја со тоа што бил центарот за производство на атомските

   .    ,        бомбина СоветскиотСојуз За истиот тој Хуџанд секојТаџикистанецсо големо задоволство ќе ви
                  раскаже и без да гопрашате прв пат е основан какоградодАлександарМакедонскии бил наречен

 ,  ,       . АлександријаИсхата АлександријаВосточнаја значи најисточниотградкојАлександаргоосновал
    ,           Кога Александардошол во Согдија какодел одсвојата традицијана воено завземање и на

       (   )     политичкисојузи завземање се оженил со Роксана Равшан на Таџикски ќерката на СогдискиотХан
     .              со која подоцнаимал и син Имав можност и многупатида поминувам низместото одкадешто била

,                .Роксана а и секојТаџикќе биде среќенда ве упати каде да гонајдете тоа место
               По првичнотозаземање на Согдијаод страна на Александардел одСогдијските војскиизбегале на

            истокна територијана денешната Киргизска Република и подолговреме вршеле краткотрајнинапади
      .        врз Македонската војска и брзиповлекувања назад Александаррешил да стави крајна таквите

            . , десантии тргнал конденешниотКиргискиградОш да гидоразбие Согдијските војски Согдијците
 ,             вели историјата се собрале заеднои се искачиле на високотостратешкоместо наречено Голем

           .       Камен кадешто се снабдиле со вода и храна за неколкумесеци Голем Камен бил само одедна
        90        страна пристапена сите другистранибиле скоро степенистрмнии невозжниза искачување така

       .      штоСогдијцитебез проблеми се бранеле подолговреме Легендата вели дека една приквечер
                Александародбрал група војниции им дал задача ноќта да се качат надСогидјските војскипо
 .            најстрмната страна Следнотоутроизненадувањето на Согдијцитебило огромнокогасе разбудиле и

                .виделе дека на Голем Камен уште повисоконаднив групаМакедонцисо мечеви и набргусе предале
           90      Исто така легендата која секојКиргизоднајмладиотученикдо секој годишенстарецќе ви ја

       .             раскаже е дека Александарбил и кај нив И тоа со таков ентузијазам какосамо вчера да бил таму и
       .         само за малку и не сте се сретнале Приказната е дека војницитена Александарсе разболеле додека
                биле во регионотна Ош а поточнодонајголемата природнаореова шума во светот Арсланбоб и
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            .дека една бабичка сварила лек одлисјата на оревот и дека војницитеоздравеле
            ,      А когатргнуваш одХуџандна југконДушанбе меѓу два планинскипревои и двата високиоднад

3,500   ,         метра надморскависочина ако направите депочнителен трудможете да говидите планинското
   (  )         езероИскандарКул АлександровоЕзеро во кое споредлегендата загинал и засекогашостанал
  , .коњотна Александар Букефал

    7      300,000      Во Таџикистанживеат околу милионилуѓе одкоисамо на планинскиоти тешкодостапен
     45%    .     регионПамир којпак зафаќа од територијата на државата Памирците во времето на советскиот

             .   сојуз имале најмногудокторина наукипопроецентна население во целиотСоветскиСојуз Кај овие
                ,    нашидрагиПамирцидоденденес е жива легендата и тоа секојПамирецќе ви гокаже дека тие или
          .    ,  барем некоиоднив се потомцина војницитена АлександарМакедонски И да нема забуни никој

     ,         ,  нема да ја спомене Грција таму тој наш банален Балканскиспортаму никогашне постоел се
   .           зборува само за Македонци Легендата е дека когаАлександарпродолжилпонатаму на југкон

,       ,      Авганистан Пакистани евентуалнодоАгра во Индија војските тргнале понеколкуразличнипатишта
   500  1,000            и дека околу до македонскивојницикоиоделе должреката Пјанџкоја годели Таџикистан

     ,          , одАвганистан за да ја преминат завлегле во безпаќе со долгостотицикилометрии легендата вели
   .            .  останале вечно на Памир Ако ја погледата географијата не е тешкои да се видизошто Реката Пјанџ

                тече меѓу стрмипланиниоддвете странии после стотиции стотицикилометрипат не излегувате
,        –       никаде туку се качувате на Покривотна Светот Памиродкаде непрегледнии непрооднипланински

  7  8                венциод до илјадиметри висина коисе протегаат прекуКина доТибет се доХималаите одкаде
     .    ,  ta,  ,   што оддругата страна е Непал Така и останале таму вели легенда се ожениле и станале

  .МакедонциодПамир
       ,    16   Еден другфакт дава подршкана ваквите верувања именоПамирците зборуваат различни јазици

                   коивоопштоне се сроднисо Таџикскиот јазиккоје сроденсо Фарси јазикоткојсе говориво денешен
          .  16    Иран а се одликуваат и по тоа што имаат европскафизиономија Овие различни јазицисе

                   разликуваат и меѓу себе така што луѓе одеднододругосело не се разбираат еднисо другиосвен
       .когакомуницираатили на таџикскиили на руски
              Ова може да сведочи за мултинационалниоткарактерна Александровите војскикадешто големдел

               . однеговите војскигосочинувале единициод земјите коигиосвојувал попатот доСредна Азија
          , , , , , Интереснисе и топонимитена населените места какона примерШид Вранг Ванч Рушан Горон

, , , , ,             Бачор Вир Бунај Пастуф Хорог итн какошто би било интересноза лингвистите да гипроучат овие
16   .                јазицина Памир Уште еденфакт што ќе ве направида се чуствувате какодома и уште една

 ,       ,      (    историска врска овој пат со нашите Кирил иМетодиј е тоа што и Таџикскиот потеклоодФарси
)   (     )   .јазикот и Киргискиот јазикмајка на Турскиот јазик употребуваат кириличнописмо

 ,              , И така без претензииконнаучна илидлабока анализа бидејќиза тоа треба многуголем простор
            .    овој запис е скроменвовед во моето личо долгогодишноискуство со Средна Азија Милионмали и

         .   големиовде неспомнатиприказниќе гинадополнуваат следните подеталнипишувања Она што
      ,     ,   мене ми остава силен впечатоке дека веројатнопорадидолгата историскадистанца не постои

         , ,     никаква зла крв или нетрпеливост што нашите предцигипокориле напротив сите во Средна Азија
            .      зборуваат со гордостза Александари тој е длабоковткаен во нивната историја Дурии со гордостќе

             ви кажат дека одиметоАлександардоаѓанивнотопопуларноиме Искандарили варијантата Скендер
 .               ,  на Балканот Во текотна сите овие годиниразбрав дека нашиотАлександарпокрајтоа што е наш и

                 припаѓаи на светската историја вклучителнои на Персијцитеи на народитена Средна Азија и на
                  сите другиденешнидржави кадешто доденденес постоикакодел однивната историја а и од

   . (  )нивните легендии митови ГоранШумкоски

    - ,    , ,     ГИ ПОВИКУВАМ ЧЕЛНИЦИТЕ НА ВМРО ДПМНЕ НА ДРУГИ ПАРТИИ ЗДРУЖЕНИЈА КАКО И НА
          - СИТЕ ДРУГИ ПОЕДИНЦИ ДА ЈА ПРИФАТАТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС

ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907).   ,  -БИДЕЈЌИ СПОРЕД НЕГО СЛАВО
    -    4000 ,      МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЛЕРИН ИМАЛЕ РАН ХОМЕРОВ ЈАЗИК СО ЗБОРОВИ А ЗА ЕДНА ДОБРА

      3500 -    800-1200 КНИГА ДА СЕ НАПИШЕ СЕ ПОТРЕБНИ ЗБОРОВИ НЕПИСМЕНИОТ УПОТРЕБУВА
,     .        ЗБОРОВИ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ САМО ДОМОРОДНИ ТОКМУ И ЗАТОА ОВА Е НАЈИТЕН ПОВОД

     ПОДИТНО ДА СЕ ПРЕКИНАТ СИ       ,  ТЕ РАЗГОВОРИ СО ЕЛАДА ЗА ИМЕТО МАКЕДОНИЈА
 ,  ,      МАКЕДОНСКИОТ НАРОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК МАКЕДОНСКАТА КУЛТУРА И ДРУГОТО

.МАКЕДОНСКО  
           ДРУГ ПОДОБАР ДОКАЗ НЕМА ОД ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА КОГО МАКЕДОНЦИТЕ ВО

     ,     ,    МАКЕДОНИЈА СИ ГОВОРЕЛЕ ВО СТАРАТА ЕРА НОВАТА ЕРА ВО ПРВИОТ ВТОРИОТ И ТРЕТИОТ
    .           МИЛЕНИУМ СЕ ДОДЕКА ЌЕ ПОСТОИМЕ СО ТОА ШТО ДОСЕГА КНИГАТА НЕ Е ПРЕВЕДЕНА НА

 ,        1997 -      МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК А ЈАС ЗА НЕА ЗНААМ ОД ГОДИНА ПРВПАТ В РАКА ЈА ДОБИВ
   ,         ДЕНОВИВЕ ДА ЈА КОПИРАМ Е ГОЛЕМ ДОКАЗ ЗА ПРЕДАВНИЧКИОТ ЧИН НА МАКЕДОНСКИТЕ

,  ,         ПОЛИТИЧАРИ ЛИНГВИСТИ ИНТЕКТУАЛЦИ ВО КОИ БИ ТРЕБАЛО ДА СЕ ВБРОЈАТ
  .АКАДЕМИЦИТЕ И ДРУГИ  
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  ,            БИЛО КАКО БИЛО МАКЕДОНСКИ НАИТЕН СПАС Е САМО КНИГАТА НА ЧУКЛА КОЈ ГО ГОВОРЕЛ
 .         (1815),   КОСТУРСКИОТ ГОВОР ВО ПРИЛОГ Е И КНИГАТА НА ПАСОФ СПОРЕД КОГО
   .   ,     ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ СЛОВЕНСКИ СЛЕДИ ЗАКЛУЧОКОТ МАКЕДОНСКАТА СУДБИНА Е ВО

   .            ,  РАЦЕТЕ НА НАС МАКЕДОНЦИТЕ СО ТОА ШТО ЗА КНИГАТА НА ПАСОФ И ЧУКЛА СЕ МОЛЧИ СЕ
     ,    ,   ПОТВРДУВА КАКО МАКЕДОНЦИТЕ ДА НЕ ПОСТОЕЛЕ ШТО Е СРАМНО ЖАЛОСНО И

-          ,    ЗЛОЧИНЕЧКО ИТНО Е ПОТРЕБНА КНИГАТА ДА СЕ ОГЛАСИ ВО ЈАВНОСТА И ДА ПРЕКИНАТ
   .ЕЛАДСКИТЕ ЦИГАНИ ДА ЛАЖАТ

Risto Jauleski Για να αποδείξει ότι η γλώσσα των Σλαβόφωνων βρισκόταν εγγύτερα στα αρχαία ελληνικά απ' ό,τι τα νέα ελληνικά, 
παρέθεσε κατάλογο περισσότερων από 4.000[εκκρεμεί παραπομπή] ομηρικών λέξεων και συνέκρινε πόσες εξ αυτών επιβιώνουν στη 
"λαϊκή", δηλαδή τη δημοτική, (650) και πόσες στη "σλαβοφανή Μακεδονική" (1260).[6] Το συμπέρασμα, για τον Τσιούλκα, ήταν ότι 
η "σλαβοφανής Μακεδονική ήταν Μακεδονική και αδερφή της ελληνικής" και ο "Μακεδονικός λαός" αυτόχθων και καταγόμενος 
από τους αρχαίους Μακεδόνες.[8] = (google translate) За да докаже дека јазикот на Славофоните беше поблиску до античката 
грчка отколку што новиот грчки, беше домаќин директориум на повеќе од 4.000 [очекување упатување] Хомер зборови и 
споредување колку од нив се преживее во "популарни", односно општината, (650 ) и колку во "slavofani Makedoniki" (1260). 
[6] Во заклучок, за Tsioulka беше тоа ", беше slavofanis македонски и грчки сестра" и "македонски народ" автохтони и мајчин 
јазик на античките Македонци. [8]
https://el.wikipedia.org/wiki/  Κωνσταντίνος  _  Τσιούλκας

          БИДЕЈЌИ ВАСИЛИЈ ВТОРИ МАКЕДОНСКИ СОЗДАЛ МАКЕДОНСКА ТЕМА БУГАРИЈА СО ГЛАВЕН
 ,        ,   ГРАД СКОПЈЕ А ВО ПОДУНАВЈЕТО ТЕМИТЕ ПАРИСТРИОН И ПАРДУНАВОН СЛЕДЕЛА ИТНА
  =    =  СМРТ ЗА БУГАРИТЕ ТАТАРИТЕ СО ТАТАТСКИ ЧУВАШКИ ЈАЗИК

  -  „       ВАСИЛИЈ ПРВИ МАКЕДОНСКИ ГОЛЕМИОТ ГО ПОМИНАЛ СВОЕТО ДЕТСТВО ВО БУГАРСКОТО
“,  „      “  (  , 1967).ЗАРОБЕНИШТВО КОЈ БИЛ РОДЕН ВО ОБЛАСТ МАКЕДОНИЈА ФИЛИП ШЕРАРД  

      ?    : ,   ПАШТО БИЛ ВАСИЛИЈ ПРВИ МАКЕДОНСКИ ЗА БУГАРИТЕ САМО ЕДНО БУГАРИН СПОРЕД
=    =  БУГАРИТЕ ТАТАРИТЕ СО ТАТАРСКИ ЧУВАШКИ ЈАЗИК  

           ,    ЗА БУГАРСКИОТ ЈАЗИК ДЕНЕС СЕ ЗАЛАГА БУГАРИЈА ТОЈ ДА СИ ГО ОФИЦИЈАЛИЗИРА И КАКО
            . ,   БУГАРСКИ ЈАЗИК ДА ИМ ГО НАМЕТНИ ДУРИ И НА СВОИТЕ БУГАРИ ВО Р МАКЕДОНИЈА ВО

  -   ...,       =  ШКИПТАРИЈА И ЧЕРКЕСКО ТАТАРСКО КОСОВО КАКО ШТО БИЛО И Е СО БУГАРИТЕ
     .ТАТАРИТЕ НА РУСКИТЕ И КАВКАЗКИТЕ ПРОСТОРИ  

               ОВА Е ПОВОД СИТЕ ОНИЕ КОИ СЕ МАКЕДОНЦИ ДА СИ ГО ЗАДРЖАТ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД
      ( = ,  = ,  -  ,  ПОСТЛЕДЕНО ДОБА СО СВОЕТО ДАТИВНО У КОЈ Н КОГО А КОМУ МУ НЕМУ МУ БРАТУЧЕД

[  ]  = )    ( , ...),  ( ... ... ЧЕДО БРАТУ И ЧИЈ Г ВО МАКЕДОНИЈА ФИЛИПУ АЛЕКСАНДРУ ИНДИЈА МАНУ МЕРУ
),   (  ...)  (  +  +  +  = -    ЗЕБУ КИНА БАТУ КАН ЈАПОНИЈА АИНУ В Л К ВЛАКИНУ АИНУ ВЛАКНЕСТА БЕЛА
).РАСА  

  ,         ,   ПОРАДИ СЕ КАЖАНОТО НА СИТЕ МАКЕДОНЦИ КОИ СЕ ГОРДИ НА МАКЕДОНСКОТО ВИ СЕ
  2018 ,  ... , ... ...   ЧЕСТИТА НОВАТА ГОДИНА СО ФИЛИП АЛЕКСАНДАР ЈУСТИНИЈАН ВАСИЛИЈ ПРВИ

...   ...      МАКЕДОНСКИ ВАСИЛИЈ ВТОРИ МАКЕДОНСКИ СО СВОЈОТ ХОМЕРОВ АСНОМСКИ ЈАЗИК
             = ПРОТИВ СЕ БУГАРСКО И ФАШИСТИЧКО ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ БЕЗ БИЛО ШТО БУГАРСКО

        .ТАТАРСКО СО НИВНОТО ПЕРЧЕ КАКО ДОКАЗ ЗА ТАТАРТСКО БЛАГОРОДИЕ  
        =     ВЕ ЗАМОЛУВАМЕ ДА НЕ ПИЕТЕ ОД ПЕХАРОТ НА БУГАРИНОТ ТАТАРОТ КРУМ КОЈ БИЛ

     ,          НАПРАВЕН ОД ЧЕРЕП НА КРАЛОТ НИКИФОР СО СВОЈОТ БУГАРСКИ КРВАВ БИФТЕК А ЗА НАС
       -      МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДО ДЕНЕС КРВТА НЕ Е ЧИСТА НАЈПРВО ЖИВОТНОТО ПОТПОЛНО МОРА ДА

,     ...   .ИСКРВАРИ ПРВОТО ВАРЕЊЕ СО КРВ СЕ ИСТУРА ИТН

  2018 !    !СРЕЌНА НОВА ГОДИНА ЗДРАВЈ Е И БЕРИЌЕТ
             СЕ ДОДЕКА БУГАРИЈА И ЕЛАДА НЕ ГИ ПРИЗНААТ МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВОЈОТ ПИРИНСКИ ДЕЛ
      ,        НА МАКЕДОНИЈА И ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА КАКО ШТО ТОА ГО НАПРАВИЛА СРБИЈА
            ,  ЗА ВО ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА ШТО БИЛО ОДМА ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА ВО

1945 ,        ,     ГОДИНА И ТОА ВО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОЈА СЕ ОДРЕКЛА
 „   1912/13 “,        ОД СПЕЦИЈАЛНИОТ ПЛЕН ГОДИНА СЕ СОЗДАДЕ ОСНОВА ДА СЕ ДОЈДЕ ДО

.     ,  ,   Р МАКЕДОНИЈА СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК МАКЕДОНСКА КУЛТУРА
.,   ИТН БУГАРИЈА И Е          ЛАДА ПРОДОЛЖИЛЕ ДА БИДАТ САМО ОКУПТАРИ НА МАКЕДОНИЈА И

.         ,      МАКЕДОНЦИТЕ ТОКМУ И ЗАТОА СЛЕДИ СО СРБИЈА ИМАМЕ ИСТОРИЈА А ИМА И НЕКОИ
 ,      .       НЕРЕШЕНИ ПРАШАЊА КАКО ШТО Е СО МПЦИТН НАПРОТИВ ДО ДЕНЕС БУГАРИЈА И ЕЛАДА
          ОСТАНАЛЕ САМО ЕДНО ОКУПАТОРИ И КРВОЛОЧНИ ЅВЕРОВИ ВРЗ НАПАТЕНИОТ МАКЕДОНСКИ

         (  НАРОД СО СВОЈАТА ПЕЛАГОНИЈА ОД КАДЕ ПРОИЗЛЕГОЛ ПОИМОТ ПЕЛАЗГ БРИТАНСКА
),              ЕНЦИКЛОПЕДИЈА А ПЕЛАЗГИ БИЛЕ ДУРИ И ЕЛАДЦИТЕ СО ЛИРАТА А НЕ СО ЦИГАНСКАТА

-           -   БУЗУКА ВО ПЕЛАГОНИЈА Е НАЈСТАРАТА КУЌА СО СИОТ КУЌЕН И КУЈНСКИ ИНВЕНТАР СО
  .            СВОЈОТ ХОМЕРОВ ЈАЗИК ПА ДО КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЈА
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     - ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. 
ΤΣΙΥΛΚΑ (1907).     ,   , ,   Е ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ИЗДАИЦИ МАКЕДОНСКИ ИЗРОДИ КЛЕТНИЦИ КОИ

  ...МРАЗИТЕ СЕ МАКЕДОНСКО

Stojmir Petrov Toa e golema rabota Risto i denes cetnistvoto gi prokolnuva komunistite, zosto e toa storeno togas. Toa moze da go 
stori golema nacija so siroki gradi, bez nikakvi zadni nameri i za toa koga davaat komentari na FB nekoi nasi makedonci, treba da 
pazat sto pisuvaat "na smetka na Srbija", zosto sepak toa ne smeeme da go zaboravime, zosto nemame golemi prijateli na Balkanot"...

СКЛАВИНИ (ТН.СЛОВЕНИ ) ИМАЛО ВО  МАЛА АЗИЈА - БЕЗ  ПОСЕБНИ  СЛОВЕНСКИ  НАРОДИ
Римјаните до 5 век не познавале Склавини, а склава означувала област на Хомеров јазик- тема на 
јазикот коине (тн.старо-грчки) кој бил наследник на староегипетскиот, само од 300 г.п.н.е. Значи, само
Александријски јазик.
Kyril Manco, Morgen des Abendlandes, Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin • Darmstadt • Wien, на стр. 
110, слика 58 стои: „Под владеењето на Михаил II, собрал Томас Славониер, еден војник од Мала 
Азија, војска од Арапи, Персијци и Ерменци како и Ибери и други народи од Кавказот...едно 
преставување во ракописот на Јоханес Скилица од 14. век...“. (На германски Словен е der Slawe, 
различно од Славониер, Р .И.)
Со тоа што Склавини имало до реката Рајна, во Шпанија..., а Скилица пишел на коине и црковно-
словенски јазик, и за словенските преселби нема никаков доказ/наод, историчарите биле и ќе си 
останат за навек само дудуци. До кога Македонците ќе страдаат како Дојденци од Џенемите...? До 
кога нив ќе ги владеат дудуците ?! 
Па Славониер + к = Склавониер, само склавин, никако Словен слово. Ова се потврдува и според 
пишувањето на цариградскиот патријарх Фотиос, Русите за првпат се изјаснале за Словени, само во 
860 година- пред тоа тие пишеле со рецки (руни), тие не биле коински Словени туку руски Рецкари: 
„рецки народ“, „рески народ“ итн.

ВМРО -ДПМНЕ  НЕ  Е  ГРАЃАНСКА  ПАРТИЈА  ЧИИ МОЌНИЦИ ПРЕДСРКО  ГОВОРАТ  ЗА ГРАЃАНИ  ТУКУ
САМО НАЦИОНАЛНА ПАРТИЈА  САМО ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ  ИНТЕРЕСИ  НА МАКЕДОНЦИТЕ . АКО 
ПАРТИЈАТА  САКА ДА БИДЕ  ГРАЃАНСКА , ТАА НЕ  СМЕЕ  ДА ИМА БИЛО ШТО СО ВМРО , НИКАКО СО
ДПМНЕ  (ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА  ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО )- НАЦИОНАЛНОТО Е  САМО 
МАКЕДОНСКО, А НЕ  ГРАЃАНСКО  ЗА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА  СО ЧЕРКЕЗИ , ТАТАРИ  И ШКИПТАРИ , СО 
ЦЕНТРАЛА КАЛЕТО

         ,      ,    СО ТОА ШТО СПОРЕД ЕДНИ ИЗВОРИ ИСУС БИЛ ВО ИНДИЈА А ЗА ДРУГИ ВО ЕГИПЕТ ИСУС БИЛ
       ,    = .    КАКО КРИШНА ВО ИНДИЈА И ХОРУС ВО ЕГИПЕТ А И СКЛАВИНСКИ ТН СЛОВЕНСКИ ХОРА НА

,    ,    ,  БАЛКАНОТ КОЛЕДАРСКИТЕ ОГНОВИ БИЛЕ ПОВЕЌЕБОЖНИ ПА ПОТОА ПРАВОСЛАВНИ ШТО
       ,        , САКА ДА СЕ ИСТРЕБАТ ОД СВЕШТЕНИЦИТЕ НА МПЦ КОИ СЕ ЧЕДА И ВО СЛУЖБА НА ВАТИКАН

   .УНИЈАТСКАТА ЦАРИГРАДСКА ПАТРИЈАРШИЈА ИТН

     МАКЕДОНСКИ КРВАВ БОЖИЌ ИЛИ КРВАВО КОЛЕДЕ
 , 06.01.2018, :      :Македонсканација наслов КРВАВ БОЖИЌ ИЛИ МАКЕДОНСКАТА КРВАВА КОЛЕДА

7  1945 ,    ,         јануари година првиотденна Божиќ по списоксоставен одЛазар Колишевскиво Вардарска
       1200 .  26  1944 ,    Македонија се убиенибез суд и пресуда луѓе На декември година неколкудена пред

 1945               100 Божиќ годинаво касарните во Скопје иШтип се побуниле неколкуилјадивојниции над
.офицери

          Тие не биле согласнисо дојдената заповедодБелградда замина       . т на фронт во заштита на Србија
         ,       Ја изјасниле својата желба војската да се насочи конСолун за да се ослободат сонародницитеод

 .Егејска Македонија
  ,   – ,    .   Пратеницитена Тито СветомирВукманович Темпо Лазар Колишевскии ген МихајлоАпостолски

,          "  ".   одлучуваат дека сега е моментот за пресметка со приврзаницитена бугарскиотокупатор Тие ги
            " ", собираат околу себе српските офицерии им кажуваат дека побунениците се некакви бугараши

" ", " - "  " ".Ванчомихајловисти ВМРО вци и фашисти
.            "   Ген Апостолскигипримамува на побунетите офицериво Офицерскиотклуб во Скопје за да

   ".    ,       разговараат за ова прашање Таму веднаш гиразоружуваат уапсуваат и гизатвораат во занданите
    " ".   ,        на старата турска тврдина Кале По краткоиспрашување воденоличноодТемпо само за неколку

    70 .       : "  , часа се стреланинад офицери Предиспрашувањето Темпона секојму велел Хочеш Солун еве
 ...".ти га

              Војниците коивеќе се прибрале во касарните почувствувале дека со нивните офицеринешто се
   1000         .     случува и околу однив повторносе насочуваат концентаротна Скопје Таму се пресретнатиод

   ,       доброзабарикадиранисрпскипартизани коизапочнуваат против нив безмилосна автоматска
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.стрелба
     100,  900      " ".    Убиените на плоштадот се околу над се уапсении затворениво Кале Таму се чуваат

     ,   .       .  6   повеќе одеденмесец без леб вода и ќебиња Речиси сите умираат од глади студ На ти спрема
7   1945      , , , ми јануари годиназапочналомасовноистребување на градоначалници свештеници учители

    .    " "  "    обичниселаниниз цела Македонија Тие биле нарекувани бугараши и помагачина бугарскиот
 ",    .         фашистичкиокупатор без суд и пресуда Се употребувал штотукуизгласан законза заштита на

 ".македонската чест

   -       ,СРЕЌНИ БОЖИЧНИ ПРАЗНИЦИ МАКЕДОНЦИ ДОМОРОДЦИ СО ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА
  ( )-      ,      , СО БОЖИК ИСУС ТОЈ БИЛ КАКО КРИШНА ВО ИНДИЈА ХОРУС ЕГИПЕТ И СКЛАВИНСКИ ХОРА

  ,       ОБЕДИНИТЕЛОТ АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ СО СТОИЦИЗМОТ БЕЗ РОБОВИ И МИТРА СОНЦЕ
,  II-144, : „   ,           Херодот под пиши Во тие колоси значи беа претставени такви луѓе и ми гипокажаа сите

, , ,      .      ,  што воопшто постоеле а ниеденнемал ништосо боговите А предвремето на тие луѓе рекоа
     ,     имало боговишто владееле со Египет но тие живееле заедносо        луѓето и еден однив секогаш ја

  .         ,   .  имал врховната власт Последниотоднив којвладеел со Египет бил Хор синотна Осирис Него
   .         .  Хелените говикаат Аполон Тој завладеал последеноткакогосимнал одпрестолот Тифона А

      “.Осирис на јазикотна Хелените е Дионис  
 = = = - ; =  ; =  .СледиДионис дианис пианис пианиш опианиш опиум опиум Еумен е умен

         .Па затоа попречувачот на повеќебожните традициие непријател на православието

Risto Ivanovski БОЖИК
„Сварог – единый бог вселенной, первое земное воплощение Рода. Отец первого поколения богов – Сварожичей...“.

 ,  1997 ,          ПРВИОТ ПОКУШАЈ ГОДИНА ШКИПТАРИЈА ДА СЕ ПОДЕЛИ НА ЈУЖНИ ПИТОМИ ТОСКИ И НА
    .         СЕВЕР ДИВИ ГЕГИ НЕ УСПЕАЛ ВТОРИОТ ПАТ ЌЕ УСПЕЕ СО КРАЈ НА ВЕЛИКА АЛБАНИЈА

   1997        ( )   Во Шкиптарија во годинамеѓусебно се бореле питомите јужниШкиптари Тоски против дивите
 ,     .   ,      северни Геги за неа да ја поделат Нивните меѓусебни разлики попотекло Европјани и Азијати

(   ),    ,        Черкези и Татари со јазицимеѓусебно неразбирливи со страни традициипоради кои тие не
     ,   општеле и не стапувале во бракови само во СФ   100%       РЈ на туѓи простори гиобединал католикот и
          19 ,       масонот Тито со шкиптарски јазик кој бил создаден само во век спореди со Ами Буе јазикот бил

  19       ,      1924 -   нов од век и Вук Караџиќ со Вукови гласови на когонемало школи до година нив ги
   .отвориле Австрија и Италија  

         (   )  90%,   10%, Ако се земе во предвиддека вонШкиптарија Геги Черкези и Татари се а Шкиптари
    ,           обединети со шкиптарскислужбен јазик Гегите се најобесправени не само во Шкиптарија туку и вон

.неа
     ,           Дека заложбите на Тито биле залудни питомите Шкиптари на југоти дивите Геги никогашне сакале

  ,   1997            да живеат заедно тие во година меѓусебно се судриле Шкиптарија да ја поделат на јужниТоски
   ( ),         ,      и северни Геги Гегалак што било спречено не само одИталија и Австрија туку и од Британија и

   .САД со својата НАТО
   ( ,   )     , Како што Арнаутите Черкезите Татарите иШкиптарите сакаат да гиистребат Православните

       . ,    Православните ќе мораат да гоподржуваат нивното распаѓање Секако Православните покрај свои
 , , ...             непријатели Ватикан Италија Австрија Британија и САД со НАТО ќе ја имаат и Бугарија со својот

      ,       ,   прв државнотворен крал кој не бил Православен исто така тој не бил ни Балканец чедо на
 ,    .  .германскиот род а Герман бил тн словенски бог

    -         ДО КОГА ЧЕЛНИЦИТЕ НА ВМРО ДПМНЕ И НА ДРУГИТЕ МАКЕДОНСКИ ПАРТИИ СЕ ПРЕДАВНИЦИ
         ,   НА МАКЕДОНЦИТЕ КОГА Е ДОКАЖАНО СКЛАВИНИТЕ НА ПЕЛОПОНЕЗ БИЛЕ ДОМОРОДЦИ КАКО

        -   100%  И ДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ЛЕРИН ИМАЛЕ РАН ХОМЕРОВ ЈАЗИК ЕЛАДЦИТЕ СЕ
.     ,        ЛАЖГОВЦИ БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ ИТЕН ПРЕКИН ЗА СЕ СО ЦИГАНСКА

.ЕЛАДА
     ,    ,     , Кога годобивЛетописотна Монемвасија во која се говори когадошле Аварите на Пелопонез

   ( . - = )   .  Аварите таму Склавините тн Словени склава област гинашле домородни Со летописо   т се
,      .   , потврдува Склавините на Пелопонез биле само повеќебожни Со нивнотохристијанизирање

 ,   .       Склавините изчезнувале Склавините станува Римјани Ова гонаведив во својата книга
= .     (2012),      Склавините тн Словенидомороднина Пелопонез која ја прифати Германската национална
,       .        библиотека и неа ја стави во својот каталог Кога за мојата книгадознала Баварската државна
,        ,  ,       библиотека однеа испратениотГерманецдојдекајмене дома во Битола ми ја купикнигата и таа

     .       .денес се најдува во нејзиниоткаталог Истото се гледа и во Европската библиотека
      (1907)    1997 ,    , За книгата на еладскиотлингвистЧулкас сум запознает од година во која се говори

-         4000  ,    Славо МакедонцитеодЛеринимале Ран Хомеров јазиксо Хомерови зборови а за книгата
  27.12.2017.објавив на
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          ,     Со овие две книгисо Елада со циганскиотмузичкиинструментбузуки одЦиганите населенина
  14- 15 , è  -   .       Пелопонес во век с се заврши Македонците се домородци Со ова состојбата се менува во

  ,      ,      .  полза на Македонците коисе ДНК блискина Критјаните а не на Заткарпатците и Подунавците Ова
     ,      /    се потврдува и со најбитниотдоказ во Македонијанема ниеденматеријалендоказ наодза преселби
     . ,     ,    на Словени одЗаткарпатите и Подунавјето Пак ако се земе во предвит Заткарпатите имаат четири

 ( , ,   ),    (11-12 )      страни исток југ запади север а споредНестор век Русите потекнале одИлирикна
   ,     .       Балканот со дунавскитрадиции само руските Заткарпатисе Балканот Акона ова се додадедека

  ,            (  споредЕремиј Русо Русите илиМосковитите се со истиот јазиккакои античкитеМакедонци Мавро
),          ,    Орбини само лудациили непријатели на Македонците гиводат македонскитепартии коидоденес
  ,       .  ,   никогашне истакнаа доста беа лагите и навредите врз Македонците Порадикажаното проклетида

   100%      .сте предавниции туѓиизмеќарисамо за личницели

       ,    ,БИДЕЈЌИ НОСИТЕЛИ НА СЛОБОДУВАЊЕТО НА ЕЛАДА БИЛЕ КОМНЕНИ КОИ БИЛЕ МАКЕДОНЦИ
       ЕЛАДЦИТЕ НЕ ЗНААТ КОИ СЕ И ШТО СЕ

       (1729- 1828)   (1793- Ослободувањето на Елада гозапочнале кнезовите Александар и Деметриус
1832) ,       ,   ,   Ипсилантис коипотекнале одедностарофанариотскосемејство одродотКомнени коибиле

     (  - 1981).      господарина Молдавија и Валахиа Волф Зајдл Нивните претходницибиле убиениод
.    ,  ,    ( . - 1972).Турците Тие потекнале одКомнени царскосемејство коибиле Македонци Р Ланге  

Како      ,        , нивнинаследниксо огроменимот Комненов а сета Шкиптарија била во поседна Комнените
   ( . )-           бил ГеоргКастриотис тн Скендербег тој бил само православен хероји се борел со двоглавиот

,    (   16 ).орел којбил источноримски византискиод век  
,          ,    :  Пак знамето на Елада било баварскосо одбаварскиотпринцОтон со два службени јазици коине

( . - )     .         тн старо грчки наследникна староегипетскии германски Какошто не се пишело на баварскиво
,             = . .  Баварија не се пишелои на народен јазикво Елада којбил само пелазгиски тн словенски Григор
   ,       ,      Прличев пишел на коине ноне на неговиотнароденбрсјачкиговор којбил бригискиодпостледено

.доба

   19    ( )ЕЛАДЦИТЕ САМО ОД ВЕК БИЛЕ КОИНИЗИРАНИ ЕГИПТИЗИРАНИ
               Во ниедна книгаза АлександарМакедонскине се наведува дека за негово време постоел коине

( . - ).            тн старо грчки Само во книгата за АлександарМакедонскина Квинт Куртиј Руф недостасувале
  .    „        1648  првите две книги Па следикако прво издание со суплементите на Френсхајмизлегува година

          1670 ...“.во Страсбурга уште еднотакво издание се печати во година  
      ,     17 ,  Само тој единствен Френсхајмпишиза коине што било само од век а нај    стар манускриптна

   9  -      15 .       книгата била од век век книгата била печатена само во век Следи авторотне бил античкитуку
,         .      средновековен а за јазикоткоинебило дело само на Френсхајм Токму тојфалсификат гизавел

  18  19    ,    ,     историчарите од и век тие да наведуваат Хелените говореле со коине иакокоинене постоел
 300-  . . . .,       ,    -пред та г п н е и тој бил создаденсамо во Александрија каконаследникна старо египет  ски
,   = .  .јазик неразбирлив со Хомеровиот тн словенски јазик

  , . .   (1830)  ,       , Ова било повод Ј Ф Фалмерајер да говори родотна Хелените во Европа бил сотрен
  ( )           .денешните Грци Хелени во текотна средниотвек се наследницина Словените и Албанците  
        ,     .  Фалмерајер во Елада видел дека се говорисловенски јазик ноне хеленскиот јазиккоине Бидејќи

   ( - 1815),    ,     споредгерманскиотлингвист Пасоф Хомеровиот јазикбил словенски коиненемал врска со
.         (1907),   -  Елада Ова гопотврдилдурии еладскиотлингвистЧулкас споредкогоСлаво Македонците

 -    4000 -         3500 говореле Ран Хомеров јазиксо зборови за добра книгада се напише биле потребни
.зборови
   , = ,    .    Најдобардоказ биле Албанците Арбанасите Арванитите коибиле одроденитн Словени со нов

-     19 .       ,     јазик тој бил само од век Ова гопотврдилфранцускиотавторАми Буе споредкогојазикотсе
    (19 ).      ,     создавал во негово време век Во прилоге и Вук Караџиќ спореднегонаречените Вукови

    ,     19 .    ?  100% гласови гисодржишкиптарскиот јазик а тој творел во век Што биле Шкиптарите Само
 . :    , .       .  одроденитн Словени гоимаат македонскотоѕ тн словенскитемен вокал и сите другитн словенски

 .гласови итн
     .   19 ,   -    КакоштоШкиптарите биле одроденитн Словениод век истотобиле Еладците тие гоимале

 ... ( ).    .    , словенскиотакцент Фалмерајер Дека Еладците говореле тн словенскипотврдиле повеќе автори
  (1904)...и Силвестер

 ( . - )     КОИНЕ ТН СТАРО ГРЧКИ ПОТЕКНАЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ ЈАЗИК
 ,    5. . . . . .  ,       Авторите наведуваат на крајот во ст пр н е тв темносиналфабет со којсе пишело во Милет

(  )           ( ).   јонскиалфабет гиистиснал останатите и постанал заедничкописмона сите Грци Хелени Со тоа
   ,           не придонелосамо стопанството туку во прв редво архајскотовреме на неоспорната културна

        . ( ,      надмоќна Милет какоседишен градна малоазиските Јонци Атина во која дотогашсе пишело
-  ,    403. . . . .).светло синоалфабет гопрезела темносин г пр н е
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        ,       „  403. Следи во Атина се пишело само на јонскијазик дурисо јонскописмоодМилет темносин
. . . .“.    = . ,   . .    г пр н е Јонскиот јазикбил пелазгиски тн словенски којбил тн Хомеров Хомеровиот јазикбил

 ( - 1815)   ( -1907).        ( ,словенски Пасоф имакедонски Чулкас Да не се изумиХелените биле Пелазги Хомер
, , ),    ( ...).    ,  Херодот Тукидид Платон какоиМакедонците Јустин Пелазгискиот јазикбил варварски а

      -    ,     .споредХеродотХелените во Јонија биле варвари варвари со мало в а Хелени со големоХ
        ...    Јонскиот јазикбил службен јазиккајмакедонските кралеви Архелај Филипи Александар

...  V  .           Македонски Филип и Персеј АлександарМакедонскија имал Илијада на јонскијазиксо јонско
    403 . . . .    ( . - )       403 писмоодМилет од г п н е Илијада на коине тн старо грчки со јонскислова одМилет од

. . . .     ,     3  . . .,      г п н е била преведена од јонскиот јазик што било само во век п н е кое се случило само во
. ,     ,          300-  Александрија Таа какои сите другидела биле преведении пишанина коинесамо по таа та

. . . .-           .г п н е тогашво Александријабиле составени граматиката и речникотна јазикоткоине  
       -  .     ТокмуАлександријскиотПтоломејов јазиккоине гозаменил старо египетскиот јазик За коинеда го

 ,       .     заменал староегипетскиот коинеморал да произлезе само одстароегипетски Ако коинене би
  ,        .произлеголод староегипетскиот тој не ќе бил разбирлив за Египќаните итн

  „  “, : „          МартинБернал Црна Атена пиши Четиригодиниработев должовие насокии останав уверен дека
           . ,   40-50дуриедна четвртина од грчкиотвокабулар би можела да има семитскопотекло Ова заедносо

     , è          процентикоисе чинеа какоиндоевропски с уште не нудеа објаснување за една четвртина доедна
   .            третина на грчкиотвокабулар Се двоумев дали овој несведлив дел конвенциалнода гогледам како

‘ ’       ,  -   -Прехеленски или да постулирамнекојтрет надворешен јазик анадолскиили какошто претпочитав
. ,     ,       хуриски Меѓутоа когапогледнав на овие јазици тие ми понудијаречиси никаков ветувачки

.   1979,            материјал Дуриво когафрлив погледниз еден примерокодКоптскиотетимолошкиречникна
,             . Черни јас се здобив со можност да извлечам извесен смисол оддоцноантичкиотегипетскијазик
 ,        .     ,  Речиси веднаш јас сфатив дека ова беше третиотнадворешен јазик Во рокоднеколкумесеци јас
     20- 25        станав убедендека на преостанатитите процентиод грчкиотвокалубар би можел да пронајдам

    ,           веродостојниетимологииодегипетскиот јазик исто какои за имињата на најголемиотдел од грчките
    .    - ,    , боговии за многутопоними Ставајќи гизаедноиндо европските семитските и египетските корени

   -   -      јас сега верувам дека со понатамошноистражување би можело да понудиме веродостојни
  80  90    ,          објаснувања за и процентиод грчкиотвокабулар што е пропорцијакоја е висока во односна

     . ,       ‘ ’ присутните надежи за било кој јазик Затоа сега воопштоне постоеше потреба од предхеленскиот
“.елемент

       ( . )-    ,  300- Се наведе врската на староегипетскиотсо коине тн грчки коинебил само Александријски од
 . . . .   ,            ,   та г п н е Ова било повод не само Илијада и делотона Херодотда се преведе на коине дурии

 .дотера итн

 27.12.2017          .  НА ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС ДО
            КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ

 -  ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ.  Ι.  ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?!    Е ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ
  ,  ...,         СИТЕ МАКЕДОНСКИ ИЗДАИЦИ ИЗРОДИ КОИ СТЕ САМО ЗА ЛИЧНА ПОЛЗА И НА ДУШМАНИТЕ

      ...   СО КОРА ОД БАНАНА СПРЕЧУВАЊЕ НА ЛУШТЕЊЕ НА КОЖАТА
    ,       .     По главата имав разнипојави засушување на кожата допојава на струпови Кога струповите ќе беа

      .поголемисо прополис тие гисушев итн  
     ,       ,  За псориаза сум користел разнисредства дуриеднопремногурекламиранона ТВ прогами од

,       ,   - .   Британија прескапокупеноодСкопје порачанопреку телефон донесено со Брза пошта Припрвата
    ,       .  употреба се појавинегативна реакција со што одма ја прекинав понатамошната употреба По

 извесно време      .          прекутелефон се јавија одСкопје Кога му се кажа за негативнотоделување на тоа
     ,    ,  - нерегистрираносредство кое диво се продава повеќе не се јавија едноставноизчезнаа

           .     страдалецот за спас секоја цена би ја платил за да си помогне Токму ова гозлоупотребуваат
   ,  .разните продавачи на лекарства воглавнонерегистрирани
       :       , Конечно почнав да ја применувам кората одбанана кората на банана се одвојува одплодот

                  , нејзините краишта се сечат за да не се оштети кожата на која се трие со внатрешниотдел на кората
  .                каде е оплодот Врвејќи со внатрешниотдел на кората на кожата без коса или со коса на целото
,           ,   тело преостанатиотдел одкората на кожата госпречува лупењето на кожата струповите се

             . смалуваат и состојбата се подобрува што не се случило со сите претходниупотребенисредства
 ,       ,          ... Исто така може кората со лајче да се истружи и добиената маса какокрема да си гимачка рацете

  ,   ...Состојбата се подобрува повеќе нема луштење  
    ,     ,     Бидејќикожата е најголеморган а нејзинотолечење е долготрајно ќе мора заинтересираниотдолго

  / ,    .       ,   да се мачка трие успехотнема да изостане Во надежда ви помогнемоето искуство какопаталец со
       .кора одбананиви посакувам успехи среќа                                                                                                  

ВКУПНО ФБ-ПРИЈАТЕЛИ НА 14.01.2018 ИМАМ 3186.
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   2018        СРЕЌНА И БЕРИЌЕТНА ГОДИНА НОВА ГОДИНА ВАСИЛИЦА СО СИТЕ СВОИ ТРАДИЦИИ

  ,  ,  ...  ...? ЗОШТО МАКЕДОНСКИТЕ ИСТОРИЧАРИ АКАДЕМИЦИ ПОЛИТИЧАРИ СЕ ИДИОТИ ЗАТОАШТО
     1907МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ ХОМЕРОВ ВО  ,ГОДИНА   А ПЕЛОПОНЕС  .   15ТН СЛОВЕНСКИ ВО  

ВЕК
      ,       Со годинипишувам декаМакедонците се домородци нивниот јазикбил Хомеров потврденоод

   (1907),     -    4000 еладскиотлингвист Чулкас споредкогоЛеринчаните имале Ран Хомеров јазиксо
.      (1815)     зборови МногупораногерманскиотлингвистПасоф истакнува Хомеровиот јазикбил

.словенски  
        Со тоа што поимотСловени ниеденавторне г  ,    .  о употребува словенскинародиникогашнемало Па
   ?  - .   :      ,што биле Словените Само едно лага Еве годоказот авторите пишат за Словените пишел Прокоп
  ,           .    што е лага затоашто Карпатос е острово во ЕгејскоМоре исто име какоКарпатите Прокопбил само
 -    . ,         прокоп нештода се прокопа Меѓутоа Прокопникогашне пишел за заткарпатскиСловени туку

   ,    .подунавскии балканскиСклавини а склава означува област
      ,      ,   . Па одподунавската Склавина бил царотФока чиј еден родител му бил Склавин а другиотРимјанин

    = = .     ,  Склавините биле повеќебожцисо варварски пелазгиски тн словенски јазиккојбил Хомеров а
       ( . - )    Римјаните само христијанисо христијанскиот јазиккоине тн старо грчки којпроизлеголод

,        .староегипетски и затоа тој за народотне бил разбирлив
      , , , ,    Споредавторите Склавиниимало на целиот Балкан Романија Унгарија Австрија Германија дурии
.     ,    ... ,  .  Шпанија АкоСклавините би биле Словени Словени би биле Германците дуриШпанците Па

.       ,    , , тн словенскитемен вокал постоиво португалскиот јазик сите јазициво Франција романскиот
  .       .  .   влашкиоти шкиптарскиот Следи сите тие јазицибиле одроденитн словенски јазици Ова се
    ,     ,      . .потврдува со коинеи латински коигонемаат темниот вокал којбил и останал само тн словенски

  (1941) ,      15 ,      Макс Фасмер пиши на Пелопонес имало Склавиниво век чиј говорбил сличен со
  -  .      ,   Словените во Либек денешна Германија Па со Склавинија владеел Цар Самуил чие семејство било
     .назначено за месникодмакедонската династија

    ,              Тешкона мојотмакедонскинарод во којнема маж да се справи со Циганите одЕлада со индискиот
  ,         14- 15 ,   музичкиинструментбузука пренесена одИндија со Индијцитена Пелопонес во век коине

.оспоруваат
   , ,   ...,  100% ,   Проклетида се историчарите академиците челницитена партии сите пробисвет ѕверови и

          ,    крвнициврз напатениотмакедонскинародсо мноштво говориодпостледенодоба со свои Бриги
( ),   ,       (7  . . .).Фриги постариодЕгиптјаните што гопишел египетскиоткрал Псаметих век п н е

    ДОДАТОК ЗА АВТОРОТ НА НАПИСИТЕ
       1991  1996 ,      Со мојот маратонскимонтиран судски процес од до година со когобев избркан од работа
 20.05.1991   ,  :        од домоето пензионирање направив грешки прва беше што на мојот прв братучед Борис

           400.000 ,   Зенго му овозможив само од една живинарска фарма да заработи чисти ДМ што беше само
 ,        . ,         моја работа а тој ни едена марка не ми плати Секако тој мораше да пропадне когане се разбира од

  ,     .  ,      исхранана животни зашто сум докторирал во Виена Исто така мојотбрат Крсте Крстевски којживее
   1988 ,        ,      . во САД од година ниедендолар не ми испрати јас да живеам а јас гокупив нивниот стан Така

        ,           .место тојда ми гиврати парите за живеење тој со семејството по судовиме влечкаше за да ме нема

        КАКО МЕ ОПЛАЧКА И НАВРЕДИ СЕМЕЈСТВОТО НА МОЈОТ БРАТ
   27.08.2017,   ,     : „Науме Крстевски на по долговреме ми ја испрати следнава пошта Еве да се допишиме

повторно за да ти споменам за клучевите од куќата.  Тие треба да ни ги префрлиш некако затоа што
ни требаат.  Сигурно најлесно е да ни ги испратиш по пошта или тука, или ако сакаш на Симе да му ги
испратиш по пошта ако е полесно.  Како што мислиш да е подобро кажи ни“.Па следат и други дописи.

    ,   , Со следниот допис Наум пиши куќата била нивна сè    , мое да си земам сè      нивно да оставам и да си
. ,          -        .бегам Меѓутоа тојмене нивата не ми ја понудида ја купам тие имале намера и куќата да ја продадат

 2000          - .   Од година се расправам со мојот брат Крсте Крстевски од Герфилд Њуџерски Па таа расправа
   03.09.2017,       -   - : конечно заврши на со мојата пошта донеговиот синНаум необјавена на ФБ страниците

„    ,     .       .    Таткоти ми се јави станот да го откажете Јас се одлучив него да купам Кога ги правевме
,  ( -   )       .     ,  документите Симе Шопов брат на снаата побара и тој стан да гокупи Ако тој негогокупеше тој ќе

 ,       .      100%  беше продаден и немаше со години да се расправаме Станот го купив со мои заробени
   -       .     девизи ДМ од Германија за ова има потврда од Стопанска банка Потврдата ја знаеше вашиот нов

          ...    полмоношник Ристо Шоферот и адвокатот со кого бевме на судска расправа Ако јас потврдата ја
,   ,               ,  немав а вие тужевте јас сум бил без работа и со ваши пари од САД сум го купил станот од станот
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  .         ,     ,  ќе ме исфрлевте Да не се заборави писмото на Шоферот до таткоти кој ми го испрати мене во кое
,    ,             , стои станот ќе го продадеме парите на братти за купување на станот и куќата ќе му ги вратиме а

   :         .  ,  остатокот ќе го поделиме половина за вас а половина за шоферот и адвокатот И така вие ќе
 .    -   .немавте стан За ова има докази писмата на таткоти

 ,      .     ,  ,  Исто така куќата на бавчата јас ја изградив Кога се расправавме за станот таткотинапиша куќата ја
   ,        .     -  направив без нивна дозвола и кога ќе дојдел ќе ја рушел итн Сите докази се кај мене писма на

.     -  ,      .таткоти Истото и ти гопотврди ти напиша куќата не ја правев за вас
       100%  . ,     .Следи станот и куќата на вашата нива се мои Значи јас ништоне сум украл

     ,    (     ),    Бидејќи за станот ме тужеа мајкати таткоти и брати ти се шкртна на картичката ти беше мој
.наследник

     .         .Ти напишав да ја користам бавчата Само токмуи затоа дозволив да се легализира куќата
,     ,     ,    Меѓутоа ти наполно отстапи од договореното и со легализацијата на куќата напиша итно да го

 , è         . дадам клучот с мое однеа да земам и заминам одбавчата
      .Порадинастанатата состојба ти гоизгубинаследството

    ,   ...      ...,   è “.Со тоа што ти напиша станот гоукрадов куќата на нивата била ваша ние со с раскрстивме
    ,   ,         Одма следниотденНауме одговори најдувајќиме виновен што јас нему не му гопрепишав станот

               42%,  без тојда се впушти во моите претходнирасправиидека јас земам минимална пензија само јас
       ...             од тој стан земам кирија со којаживеам За негобеше битно јас нему да му гопрепишам станот а тој

         1991        .и со братот и неговиот таткои мајка од годинакога јас бев без работен односитн сè  до годинава
2017      ,       .      не знаеа дали јас сум жив дали јас воопштоживеам и какоживеам Неговата дрскостшто е и на

         ,       (15000 )   неговиотбрат со таткои мајкашто не ме прашаа колку ти за станот имаш платено евра и за
 (  6000 )           (30000 ),     куќата преку евра ние тие да гивратиме или колку гопродаваш станот евра и да ми ја

            ,         понудатнивата за јас куќата да си ја озаконам таа да бидемоја и ако решам нивата со куќата да си
 ,        . ,       .гипродадам така да си гивратам парите за куќата Напротив тие нивата со мојата куќа гипродадоа

Следен допис од 19.11.2017.
Науме, вие многу убаво знаете каде што беа сандуците со пчели, до каналот имаше врби. Тој дел се исчисти- 
повеќе нема врби… Бидејќи каналот беше во нивата, тој го поместив кон другата нива. Така нивата си ја 
поврати својата кастарска површина. Каналот со камења…го оградив, повеќе да не може водата да ја носи 
земјата. За таа цел засадив лешници ... Нивата на патот ја оградив со цевки и жица, и посадивме сливи... Со 
боца ископав бунар во кого поставив пластични цевки... и цевка за пумпа...Посадив дрва... Исто така, и лозје, а 
и пенушки покрај двете огради на бавчата (исток и запад)...Јас сè тоа го правев како на своја нива, и до 
последен миг така и мислев. Јас бев свесен дека куќата на нивата в гроб нема да ја земам, што важеше и за 
станот ... Било како било, состојбата за миг се смена Науме со твојот прв допис клучот да го предадам куќата е 
ваша- тогаш за првпат ме избрка од нивата.
Инаку јас нивата само ја одржував, таа да не се наполни со капини, багреми…, како што е во соседните- до 
куќата секој година влегувам во соседната нива, и неколку метри ги чистам капините, багремите, сливите…Јас 
од нивата немав никаква корист- јас од јаболката правев само киселина, која бесплатно им ја делев на 
пријателите. Инаку, мене ми се потребни неколку гајби јаболка- до мене има пазар, оддалечен стотина метри. 
Пак, годинава потполно замрзнаа јаболката- немаше ни една гајба јаболка итн.
Ова е во спротивност на она што вие од мене баравте, јас да ви ја плаќам ќиријата за станот затоа што од 
нивата сум се обогатил- веројатно и така досега мислевте, иако нивите околу вашата се пусти, никој не ги 
купува и на никој од нив не им треба приход. Бидејќи нивата ја одржував, таа е чиста, и куќата на нива е 
најубава, секако ќе има купец, за вашата нива и мојата куќа со преку 6000 евра итн. 
Кога се расправавме со таткоти Крсте за куќата, за која пишеше, таа мене не ми е потребна, јас кога ќе дојдам 
неа ќе ја рушам, што и ти истото го потврди, јас таа не сум ја направил за вас туку за бабати, се ќе се решеше, 
кога јас на таткоти тогаш му пишев повеќе пати, на нивата метар квадратен чини 2 ДМ, а јас сакав да го купам 
местото каде е куќата: куќата е преку 20 м2 а јас барав околу 30 м2, ништо повеќе. Јас напишав, за тоа ќе 
платам по 4 ДМ, и сè ќе се решеше. Расправите ќе завршеа, куќата и станот в гроб немаше да ги земам. 
Грешката се одрази сè до денес и дојде до неврат од кого нема повраток.
Во врска со твојот допис за куќата, од неа сè мое да си земам, а вашето да го оставам, следеше одговор, „В 
ред“- ти бркањето со задоволство го повтори, и потврди, јас сум арамија. Ништо туѓо не ми требало, никако 
било што ваше туку се е обратно, потврдено со години по ред од пред 2000 година па се до денес...
Истото се спроведе: јас имав во куќата градежен материјал. Тој целиот го зедов. Се што беше мое големо си ги 
зедов, остана само ситно и она на мајками што како очите го чував итн. Во куќата остана сè што беше ваше без 
и тоа да го украдам: сандуци за пчели, центрифуга за мед, два точаци, приколка, две нафтени печки и антена од
станот. Па само тоа е ваше, ништо друго- вие купувавте само телевизори и коли, а јас станови. Сè друго од 
стариот стан кој го купи вујкоти Симо и новиот стан кој го купив јас се најдува кај вујкоти кој однесе во 
својата куќа. Значи, сè друго ќе си барате само кај него.

202



Секако, нема да најдете друг човек кој во ваше име ќе купи стан и направи куќа на ваша нива, за чии пари не 
плативте ни едно евро камата за 10 години (до со 2001 година) кога мојот стан го префрлив на мое име и до 
вечност за преку 6000 евра за куќата- тие 100% ги присвоивте и од куќата и нивата ме избркавте. Па ова што го
имам со таткоти Крсте поради вас, а го немам со братми Васко, многу говори... 
Место јас со тие 100% мои пари да си купам било што друго и да немав никаква врска со вас (само така ќе си 
бевме добри...), ме влечкавте по судови станот божен сум го купил со ваши пари- јас сум би без работа- а јас од
вас не видов скршен долар; за мајками ни еден скршен долар не испративте за јас како без работа да не го 
потрошам што беше од 1991 година кога останав без работа и по нејзината смрт сè до 2001 година кога мојот 
стан го префрлив лично на мене; дури парите за гробот на мајками татко ти назад си ги бараше- тие се кај 
вашиот Борче Зенго. Не само тоа, уште му се заканувавте на нотарот, и што не друго... Па Симо во се беше 
вклучен за туѓото, а ништо негово- сестрата братот си го жали, но не деверот.
Бидејќи јас ги потрошив своите пари за станот и куќата, останав без пари за себе да се грижам. Место вие да се 
срамите од она што го направивте, останавте дрски и до денес, што значи сте биле и сте останале само едно: 
арамии. 
Секој ќе си го плати гревот што го направил- нема прошка за ништо. Па вие четворицата од САД, таткото 
Крсте и мајката Аница со двата сина Александар и Науме, не сте биле во состојба од 1988 година до денес еден
еднособен стан да си купите а мене ме влечкате по судови, според вас четворица ви сум го украл вашиот стан 
кој 100% го купив само со мои заробени девизи заработени од Германија каде бев научен соработник цели 4 
години (1972-1976), што важеше и за куќата на нивата од која на арамиски начин ме бркате... и избркавте. Само
ГРЕВ=ГРЕВ, зашто нема никаква прошка и било какво извинување. 
Следи и третиот грев: татко ти бараше да ми го плати делот од нашата куќа на баирот, на кого му реков, не ми 
треба дел од куќата јас имам стан, само под услов мајками да остане во куќата да живее со татко ти со 
семејството- вас четворица. Меѓутоа, бабати живееше со мене во станот, таа во него умре и јас ја закопав, а 
таткоти никако не рече, земи го делот од куќата оти мајками живееше со тебе и во станот умре. Па таткоти и 
тие пари од продадената куќа ги зеде: ваш полномошник во судот беше вујкоти Симо Шопов- кога беше првата
расправа затоашто на расправата на вујкоти не му беа дадени доларите, таа се одложи. Дури на следната 
расправа на вујкоти прво му беа дадени доларите за делот од куќата, за тоа тој да потпише за завршената 
судска расправа. Значи, троен грев: станот, куќата на нива и дел од куќата на баирот. Како што вујкоти ви ја 
продаде колата, направи договор со нејзиниот купувач, и овде за делот од куќата тој се појавува како продавач 
на делот и земање на доларите за продавање на делот на куќата како и со колата.
Да не се изуми, предмет на судска расправа беше само 1/3 од куќата- 3/4 од куќата со тестамент беше на 
братми Васко- Мелбурн. Тој дел 1/3 беше само на мајками со судско решение. Бидејќи мајками само јас ја 
догледував, таа од мене бараше, јас нејзинот дел да си го префрлам на мене. Договорот го направи вујкоти 
Симо. Јас тој не го спроведив затоашто не сакав да се делам со браќами. Наспроти ова, на судската расправа 
делот на мајками се подели на 1/3 на Васко, 1/3 за таткоти и 1/3 за мене- носител беше вујкото Симо. 
Ако јас немав потврда од Стопанска банка, вие мене ќе ме исфрлевте од станот и ќе немаше ништо да имам а 
јас како човек без работа од 1991 година живеев од 2001 година само со киријата 4000 денари кои се до денес 
ги земам- од 2005 година сум пензионер со минамална пензија. Па сè вас тоа ве радуваше потврдено со вашето 
однесување сè до денес.
Бидејќи вие не сакавте да ми платите за станот и куќата, ве замолив, секој година да ми испраќате по 5000 ДМ, 
со кои морав да живеам, сè додека не се исплати долгот. Со тоа што вас куќата не ви требаше, таткоти ќе ја 
рушел кога ќе дојдел во Битола, јас ви напишав, куќата да не ми се исплати туку само станот, што и тоа не се 
прифати, па следеше да ме влечкате по судови итн. 
Да не се изуми тоа што кога се расправавме за станот, вие ми напишавте писмо, ќе дојдете во Битола и за 
станот ќе се договориме. Тогаш одговорив, да ми го префрлите станот, никако во станот нема да влезете, оти 
вие ќе го продадете станот- тој беше на име на мајкати Аница и затоа јас ќе морав вас да ве тужам, а како што 
вујкоти беше адвокат па судија јас него ќе го изгубев, и ќе страдав. Па со киријата за станот ја допокривам 
мојата минимална пензија.
За потсетување, јас од вас барав да ми се плати само она што од мене беше платено, и тоа само според 
потврдата од Стопанска Банка каде беа моите заробени девизи, што важеше и за куќата на нивата. Пак, станот 
каде што вие претходно живеевте го купи вујкоти и одма тој двојно поскапо го продаде за да заработи без него 
да го тужите и навредувате како мене, никако и за семејниот имот на Шопови во Струмица и Битола итн. Ако 
јас дозволев и мојот стан тој да го купи, како што тој од мене бараше, и тој станот ќе го продадеше, многу 
убаво ќе заработеше. Само така, вие нема од мене никаков стан да барате, ние ќе си бевме добри, немаше да се 
расправаме и заневек мразиме. Жалосно, што вие никогаш не го преиспитавте вашиот став, само од мене 
баравте, ништо од вујкото, кој и е брат на мајкати. Ако вие се залагавте за имотот на дедоти Шопов во 
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Струмица итн., вие со тој дел на имот ќе имавте стан..., и немаше да го барате мојот стан, мојата куќа на вашата
нива и дел од куќата на баирот. 
Моето полномоштво го заменивте со она на Ристо Шоферот- претходниот сосед. Тој ми напиша, да го дадам 
клучот од станот за 8 дена, инаку ќе ме тужел. Нему му одговорив, се додека не се плати станот, никој друг не 
смее да влезе во мојот стан. Ако ти влезеш, ќе ти поднесам кривична пријава за влегување во станот кој 100% е
купен со мои пари за што има потврда од Стопанска Банка. Ако јас немав потврда од Стопанска Банка само 
тогаш вие ќе го украдевте станот. Па вие ме тужевте за да го украдите станот за кого не плативте ни еден 
скршен долар итн. А кога ме туживте за станот тогаш на полномошникот Ристо Шоферот му напишав, барам 
затезна камата- двојно повеќе пари ќе платевте. 
Следи Шоферот да ви испрати писмо, кое таткоти ми го испрати мене, коа до денес го имам, во кое стои: брати 
инатчија, ама ние поинетчии, ќе му ги платиме парите на брати за станот и куќата а разликата ќе си ја поделиме
меѓу нас- вие, Шоферот и адвокатот. Кога сфативте дека ќе останете без станот, по писмото на Шоферот кој ми
го испрати таткоти јас ви јавив, ако не ми го префрлите станот, ќе ве тужам. Тек тогаш следеше вие да го 
испратите доказот и јас да си го озаконам станот како свој.
Само за потсетување, бабати Марија на мајками и рече, таа вашите чаши ги видела кај вујкоти, и ја замоли неа 
да го заклучиме станот...Кога дојде мајката во Битола, таа нас не направи арамии за чашите, дури на гробот на 
мајками, бабата Станка, пред вујкото велеше, за станот сте плаќала такса. Бидејќи киријата не се смета за 
отплата, и денес има кираџии без свои станови, вие не дадовте ни една скршена пара, што важи и за куќата на 
нивата, која сакате да ја продавате без јас за тоа да знам- браво.
На 14.10.2017 ми се јави еден купец, брати Аце со слика од куќата пред една недела на интернет ја поставил со 
нивата да се продадат. Потоа следеле и други. Па тоа и не е изненадување, со десетици години идат луѓе нив да
ги купат- вујкоти Симо Шопов како адвокат и судија за тоа се залага, дури ме молеше куќата да се легализира 
за ова да се случи... Исто така, на 12.11.2017, еден мој внук (ти или брати Аце) со други бил кај нивата- тој им 
изјавил на комшиите, тој бил газда на нивата и куќата итн. Денес (19.11.2017) отидов на бавча, да доземам она 
што остана. За жал, бравата беше разбиена, куќата сте ја украле, што не е за чудење итн.
Со тоа што вие нивата мене не ми ја понудивте јас да ја купам, сте имале намера куќата со нивата на други да 
ги продадете, и така да купите стан во кого ќе можете во Битола да доаѓате, таткоти и мајкати да ги трошат 
пензиите стечени од работата во „Транскоп“- Битола итн. Следи во разлика на големината на станот, дали тој е 
нов или стар, станот за навек ќе биде од 1/5 до 1/2 мој итн. 
Да не заборавите, куќата чини преку 6000 евра. Со тоа што јас немам намера да ве тужам со сите писма од 
таткоти како доказ дека куќата 100% е само моја, како што вие ме бркавте од станот и тужевте, вие како 
арамии ја украдивте моја куќа... 
Брати Аце ми напиша после тебе кога ти го бараше клучот од куќата „повеќе да не ви пишам“, и тоа во име на 
вас четворица, што не е за чудење. 
Жалосно е кога вие четворица не сакате да платите секој по 1500 евра, вкупно 6000 евра, и само така вие неа 
како своја да ја продавате, без јас за тоа ништо да не знам- доказ за грабеж. Токму и затоа вие мора да се 
срамите за вашиот потег.
Па сè е јасно- вие останавте жедни за туѓа судбина. Сè до денес сум жив и здрав, туѓо никогаш не сум сакал, и 
никогаш ништо не сум украл, не дај боже од вас. 
Секако, Науме, ти благодарам што тие конечно се откри каква личност си.
Науме, ти имаш 46 години, и за мене ти знаеше само дека сум жив, и каде живеам и што имам. Ти воопошто не 
се потруди да научиш како сум јас, како живеам...Иако ти таму заврши факултет, убаво заработуваш и убаво си
обезбеден, а и сигурен во службата, што и ме радува, не испрати некое доларче за било што, барем да се частам
едно сокче. Пред некоја година ти со твојата сопруга дојдовте во Битола, само неколку дена кај мене 
престојувавте, по една недела се вративте во Герфилд. Како што пред тоа никогаш не се јави со пошта, 
телефон, и потоа не се јави никако. Пролетва се јави повеќе пати преку електронска пошта, си имал време да се
јавиш, да ти го препишам станот во кого има кираџии со чија кирија и живеам, одма нив ќе ги избркавте, и 
мене ќе ме устрамевте. 
Било како било јас сум во добро здравје, без да има потреба да составувам тестаментот. Кога ќе дојде време и 
тоа ќе биде на лице кое заслужува.

Следен допис.

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

Следен допис од 21.11 .2017.

Науме, како што му напишав на Шоферот Ристо, вашиот полномошник кој го презеде моето за сè за станот, да 
не си дозволил да влезе во станот без мое знаење и согласност ќе ти поднесам кривична пријава за пробивање 
на станот, истото важи за оној внук ѕвер кој ја пробил бравата на куќата на нива без мое знаење, што е казниво 
за секој сторител без да знае-л оној кој владее со станот или куќата. Тоа што твојот вујко Симо Шопов, адвокат 
и судија не го знае, не е за чудење. Како што Ристо Шоферот не можеше да докаже за сопственост на станот кој
100% го купив со свои заробени девизи, исто така и за куќата не можевте да докажете дека таа е ваша- таа 
100% ја купив со заробени девизи, а кога јас нив ги купив вие бевте во странство за да спечалите, оти во Битола
купувавте само телевизори и коли.
Јас можев да ве тужам за кривично дело, губење право на владеење, кое насилно и злочинечко ми го 
прекинавте. Исто така, имав право да ве тужам за грабеж за имот и богатство кое ми сте го украле со 
пробивањето на куќата... Бидејќи јас не сакам да ве влечкам по судови, арамија=арамија, сè е јасно.
Без мое знаење не само да влегувате, уништувате туѓ имот, негови ствари исфрлата а јас тоа никако не го знаев 
сè до 19.11.2017 кога ја видов разбиена бравата, комињата јабока од јаболчна киселина со најлонската вреќа 
исфрлени, што важи и јаболчната киселина со бурина, без вие да знаете, дали јас сум доиселен. Бидејќи јас 
нема да ве тужам, моите дописи ќе ги чита поширока јавност- за спомен.

 22.11.2017  : „     (      )    ...“.На испратив порака Тојшто е арамија украл станот и куќата на нивата да гоказниГоспод

 24.11.2017                14.11.2017.На Наум ми испратипорака со фотокопијана договордека бавчата со куќата ја продале на

 24.11.2017  : „На мое соопштение      6000          Вие ми сте должнипреку евра за куќата за која немате даденони една
 , ...            ,    ,     скршенденар долар која татко ти ќе ја рушел когатој ќе дојдел во Битола а ти ми напиша таа не сум ја

  .                 6000 подигнал за вас Е бе Науме сте биле ептем сиромавимојата куќада ја продадете и нејзините парипреку
         1988 ,     1991 .евра да гиземета во САД каде сте од година а куќата е од година

         3000 - ,         За ваквиот срам ќе им пишамна моите преку ФБ пријатели од коинекоиќе гичитаат моите дописи
  ,       .“испратенидотебе а такви имам и од Герфилдитн

,         ,     ,        Науме прекуФБ ќе гооткажам татко ти одбрат тебе и Аце каковнуци а со Аница никогаши не сум
    -       ,        ,  сакал да имам билошто таа од својот брат ништоне бара а одмене дел одкуќата на баирот мојот

      .        ,   :  стан и мојата куќа на вашата нива Таткотиникогашне сум госакал зарадимене и порадидруго тој
     ( )   ;         со нождупинаш комшија Стевче којодвај преживеа и еден гопретепа па лежеше затворИдризово
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          (      -   когокакобедникгопосетував и мајкатиоддома ја избркал Киро и Борче Зенго ја вратиле ова Борче
  ).   ,    ,        . ми гокажа Какошто гледаш работите излегоја одколосек затоашто вие со годинине сте на него

,    :   6 ,        ,  Науме само да те потсетам Кога пред месеци ти бараше јас да ти гопрепишам станот ти воопшто
  ,          ,      , не ме праша колкуплатив за станот за да ми гивратите парите и така добиете станот во владеење

    15.000 .          (6000 ),а сегашна вредност изнесува евра Ниту праша за куќата да ми гивратите парите евра
 21000 ,     -  30000 .      ,  вкупно евра ниту колку сега чини станот двојно евра Ова за тебе не беше битно туку

       ,   1995 -      , само да ти гопрефрлам станот какопоклон а од година дотогашгипотрошив парите за дуќан
          - куќа на вашата нива и стан којгобараш какопоклон сè  2005      до годинакога јас гладував безработен

       ...            со што ти се исмејуваше каконеспособен вие не ме прашавте дали сум жив без да пуштите барем
               -   .еден скршендолара бараш јас станот тебе да ти гопрепишам какода ме догледуваш срам и грев

 25.11.2017  : . ,         6000 ,  На допискако Крај Науме за куќата на нивата ми останувате должнипреку евра а
  и збогување засè   :   ,  ,       .когашсо сите со тебе Науме браттиАлександар татко ти Крсте и мајка ти Аница

      ,       - .Бидејќипонатаму бев навредуван одНауме лично му се јавив на братот Васко Ивановски Мелбурн  
Васко, со Наум нешто не е во ред. Станот јас во име на Аница ги купив 1992 година. Една година (2000) по 
смртта на мајкани на Крсте му пишав, да ми го платат станот онолку пари колку што сум платил за станот, што
се гледа во потврдата на Стопанска банка... Следи тие да тврдат, јас сум бил без работа, станот сум го купил со 
нивни пари и тие ме носеа на суд. Од судот тие се откажаа заради потврдата од Стопанска банка, со која се 
докажува, станот 100% сум го купил со заробени германски марки. Со години и без прекин тие станот го бараа
... Пред 6 месеци Науме се јави, станот да му го препишам него- не на Аце туку само него. Јас му одговорив, од
него земам кирија 4000 денари, и не сум во состојба, станот да му го предадам... Во септември го побара клучот
од куќата од нивата да се иселам...Се расправавме. И завчера му напишав: Науме, ти го бараше станот пред 6 
месеци, но не кажа, да ми ги платите парите кои сум ги платил за станот, сегашна вредност 15.000 евра, ниту за
куќата 6000 евра, или заедно 21.000 евра. Ниту сакате да го платите станот колку што му е сега цената 30.000 
евра. Денес (25.11.2005) тој ми јави, ако сакаме три стана ќе купиме, не ни треба станот, и повеќе да не одам кај
нивата која била продадена и со мене тие се завршиле. 
Бидејќи ние од 2000 година се до пред 6 месеци се расправавме само за станот, а сега пиши, станот не им 
требал, тие ако сакале три стана ќе купеле, со Науме нешто не е во ред, за станот се расправаме цели 17 години,
а тој тоа го заборави, како ништо да не било. Според се ова наведено, за мене тие биле се и ќе бидат само 
ѓупци, не баирски туку цигански за со черга.
Не само тоа. Пред некоја година му напишав на Маџорит, Аце да го жениме со една девојка, ќерка на мој 
пријател- уметник. Маџорит итно ми одговори, всушност Науме, на Аце не му требало жена, тој убаво си 
живеел како самец. Бидејкќи и Аце имал куќа, и онаа на Крсте, Науме се сакал да биде негово- тој за својот 
брат никако не жали тој да се вдоми да си има наследници. Се тоа не му било доволно, не успеа да го земе 
мојот стан, а ја продаде куќата. За неа му пишав: вие ми останувате должни за куќата 6000 евра. 
Следи заклучок, Науме своите ги ставил в еден чевел, се нивни сака да е негово. За жал, не успеа со мојот 
имот- тој повеќе не е наследник, дури му напишав, тебе, братти и таткотти ќе ве откажам преку ФБ за внуци и 
брат, и моите написи до него испратени ќе бидат објавени, и секој нив ќе може да ги прочита- ќе им оставам 
спомен. Бидејќи јас имам преку 3000 Фб-пријатели, и од Герфилд, нема тие кај да се скријат- тие покрај ќупци, 
биле и останале само арамии“.(Се извинувам на употребата ѓупци и цигани, што не е со етничко значење, Р.И.)

     ,            .     Ако тие ми ја понудеа нивата јас не ќе морав да ја купам за куќата моја да остане Со тоа што тие неа
   ,    ,  ,      ,     не ми ја понудија дошол еден одвнуците веројатноАце тојмене не ми се јави нивата ја продале а
  ,       ,       .  без мое знаење отсекогашимале намера куќата да ја присвојат и неа какосвоја да ја продадат И не

 ,     ,    ,      само тоа ѕилиндерот за клучот беше скршен па сменет со нов само бурињата за јаболчна киселина
  ,  извадениодкуќата а сè     ,  другошто не подигнав свое и сè        , одмајкамикакоочите си гочував внатре сè

  ,    .       ,      тоа остана внатре и ќе се оттуѓи Бидејќикуќата за мајкамибеше какоцрква а тие само за добивка ја
,     -         .продале тие направиле неопростив огроменгрев само за мојот стан и мојата куќата се расправавме

 (24.12.2017)      ,          .  Денес отидовда си гиземам бурињата коибеа извадени јас нив да си гиподигнам На
         .      ,   мое изненадување купецотбурињата назад во куќата си гивратил За за тоа да се убедам влегов во

,         ...       нивата и одпрозорецот гивидов бурињата ставенина приколката Вие сте ја продале нивата сосе
,    ,    ,    ,       куќата и сите ваши ствари кои јас гичував и не гиотуѓував дуристварите на мајкамикоитака многу

 .             ,        гичував Со тоа што вие не ми ја понудивте нивата јас да ја купам вие не сте ми ја продале за куќата
  .   ,          (15.000 ),  да ја продадете Тоа се потврди што вие не ме прашавте колкугоплатив станот евра колку
  (30.000 ),     (  6.000 ),     тој чини евра колкуме чинеше куќата преку евра за да се разреши сé  ,  меѓу нас туку
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              .   , вие одлучивте нивата да ја породадете за со неа куќата какосвоја да ја продадете Било какобило
      6.000 .    вие за куќата ми должите преку евра Па со нас сé ,      ...заврши нема да се видиме ниту слушниме

Науме, денес (10.01.2018) наведувам, што беше заборавено: во нашите расправии, ти неколку пати ми наведе, 
ти не си ме мразел, и затоа си ме канел кај тебе дома да бидам гостин. Со тоа што вие за станот ни еден долар 
или динар не дадовте, а мене ме судевта за да ме избрката од станот кој го купив со заробени девизи ГМ, 
потврдено од Стопанска банка, како и дека за куќата на нивата која 100% беше моја изградена со заробени 
девизи ГМ, потврдено со писмата од таткоти и твоите дописи, од која го изнесов градежниот материјал со кој 
сакав куќата да ја продолжам- сфатив дека нешто не е во ред, и затоа го прекинав понатамошното градење, од 
куќата ме избркавте, неа ја продадовте и така тие мои преку 6000 евра ти Науме ми ги украде. 
Бидејќи арамија=арамија, гревот за твојот арамилук ќе го платите уште. Само за потсетување, Борче ме 
оплачка, чиј грев го плати неговата ќерка со брак на Турчин, поради што тој со својата сопруга со неа повеќе и 
неопштат итн. Вие веќе гревот го плативте со брати Аце кој е без морал итн. Секако, гревот се уште не е 
доплатен...
Тоа што јас кај тебе не доаѓав не беше случајно- јас знаев дека вие не ме сакате. Твојата покана беше само со 
цел да ти го препишам станот, а за тоа тие ќе искористеше разни начини и средства. Па мене ми престојуваше 
јас да го спасам станот, одма да се вратам назад, или од тебе ќе бев избркан. Така тебе тие преостана куќата од 
бавчата да ја украдиш, неа преку 6000 евра да ја продадеш. Веројатно, имаш проблем со твојата куќа која е под 
кредит итн.
Науме, ти си бил со тапија арамија што се потврдува со доказот што јас тебе ќе ти го оставев станот кога ќе 
дојдеше време, оти јас од него се до денес живеам. Токму со моето бркање од мојата куќа, се потврдува, истото
ќе се случеше и со од станот. Вашата дрскост се потврдува и со доказот што вие до твоето идење со твојата 
сопруга каде кај мене престојувавте не знаевте дали уште сум жив, и до кога ќе живеам; вие од 1988 до кога ти 
со сопругата пред некоја година дојдовте, и се до денес, ниеден скршен долар не ми пуштивте; нивата не ми е 
продадовте, а куќата ја украдовте со разбивање на две брави- долен и горен спрат, продавајќи ја неа, заедно со 
мои недоземени работи, се што беше ваше за кое бараше тоа да го оставам а се мое да си земам и да ме нема од 
куќата му го оставивте на купувачот на куќата, дури сите ствари на мајками кои како очи ги чував, ти Науме 
како напастив и агресивен ќе ги искористеше сите средства станот да ми го украдиш итн. 
Еј Науме, да не заборавиш- јас немам намера бргу да умрам, до сега сум испратил многу непријатели во мир да
почиваат, што ќе се случи и со моите смртници од семејството на мајкати, кои ме избркаа од мојата куќа итн. 

Науме со сопругата Маџорит Индијанка од Еквадор, неговиот брат Аце неженет кој со мене се допишуваше на 
англиски иако учеше техничко училиште Битола, нивната мајка Аница и нејзиниот сопруг Крсте мојот брат од 
кого како дете доживував многу трауми... ме исклучиле од поштата, потврдувајќи се тие за договорни арамии- 
од 1991 г. Мене ништо не ми преостанува од братот со снаата и нивните синови и внуци да се откажам во за сè.

Бидејќи Аница, мајката на Науме, на своите роднини им велеше, станот бил нивни, тој ми бил даден јас да го 
одржувам, и од него да ја земам киријата, што е наполно лага- станот е мој, киријата ја земам од сам почеток од
кога го префрлив станот на мое име, а нејзиниот брат Симе (адвокат и судија) како впуштен во судските работи
го одолжуваше и попречуваше станот да го имам во владеење, следи овој додаток за да се остранат навредите...
Ова најповеќе се огледа кога едниот внук (веројатно Аце) дошол на нивата, и на соседите, кои го прашале што 
барате (внукот со некои други), вникот дрско одговорил: јас сум газда на нивата и куќата, а не некој си Ристо.
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	Сварог – единый бог вселенной, первое земное воплощение Рода. Отец первого поколения богов – Сварожичей, славянский демиург, сковавший («сварганивший») мир. Именно Сварог метнул Алатырь в Великий Океан, благодаря чему из океанских пучин поднялась первая суша. А когда в подземной тьме родился Чернобог и стал плодить аспидов, Сварог несколько раз ударил своим кузнечным молотом по Алатырю и из высеченных искр родились первые боги – Даждьбог, Семаргл и Стрый. Бог Сварог – символ мудрого отца-воина, покровителя рода, его защитника и наставника. Это не только светский, но и духовный лидер, способный в случае опасности призвать себе на помощь весь род и единым ударом сокрушить врага непоколебимым единством расы. Сварог – кузнец, которого некоторые исследователи соотносят с древнегреческим Гефестом (кстати, подобные сравнения встречаются еще в «Ипатьевской летописи»). Но подобная аналогия несправедливо. Вышеупомянутые боги – боги-кузнецы, которым подчиняется огонь. Но у греков огонь – это сила разрушения, могучая и непобедимая. А у славян огонь – это очищающее пламя, это кровь Ра, физическое воплощение жизнь дарующего света Инглии. Огонь – основа мироздания, которая не способна к разрушению. Пламя обжигает лишь в своем земном аспекте и то, лишь при необходимости (или по глупости того, кто обжегся). С точки зрения сущностных черт, огонь – это тепло, это жизнь, это основа мира земного, рожденная в небе (в противовес воде, Великому Океану). А Сварог – владыка этого огня. Он способен повелевать самой жизнью, он волен выбирать течение ее потоков. Хотя, строго говоря, в изначальном мире, созданном Сварогом, никакого течения не было. Мир был статичен и неподвижен до прихода Велеса , великого бога мудрости, даровавшего Вселенной благо бесконечного вращения и изменения. Сварог творит не магией, не мыслью, но руками. Он – символ труда, он учит тому, что лишь собственным трудом можно создать что-то действительно значимое. А великим это «что-то» может стать тогда, когда приобретет значение в масштабах всего рода. Сварог также почитался, как покровитель небес (владыка небесного мира – Слави и божественного сада Ирия). Фактически данную функцию несложно уловить, если рассматривать этимологию имени этого бога, ведь в санскрите «сва» означает «небо». С другой стороны, в индоарийском языке «свар» значит «солнце» (отсюда «Сварга» - «солнечная дорога»). Сварог – основа материального мира. В мирное время он надевал простую льняную рубаху, закатывал рукава и брал в руки свой огромный молот, которым был выкован мир. Во дни войны этот бог облачался в темно-лазурные (либо багряные) доспехи и шел разить врагов света. Иногда его изображали с исполинским двуручным мечом в руках (Од Goce Mojan Makedonski) 
	Risto Ivanovski
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	БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ИМ СЕ ДНК БЛИСКИ НА ЕГИПТЈАНИТЕ ОД ЛЕВАНТОТ, ШТО ВАЖЕЛО И ЗА ЕВРОПЈАНИТЕ, МАКЕДОНЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ САМО ДОМОРОДЦИ.ПА ГРЦИЈА ИЗГУБИ Херодот (5 век п.н.е.) наведува, Траките живееле северно од реката Дунав, Заткарпатите...Тој никаде не пронашол живисуштества исправени на две нозе како луѓе Словени. Истото го потврдил и царот Адријан (2 век н.е.), во Мемоарите на Царот Адријан. Токму тој како војсководец во 5-тата македонска легија, северно од реката Дунав, каде бил преку 6 месеци во зимно време, не видел животно и човек- коњите ги напојувале со вода топена од снег и мраз. Следи од 5 в.п.н.е. до 2 в.н.е., цели 7 векови,тие не нашле живисуштества исправени на нозе, Словени. Бидејќи се говори, Русите биле Словени, а тие живеат Заткарпатите, откаде на Балканот „дошле“ неандерталските=мајмунските Словени,да видиме од каде потекнале Русите ?! Според киевскиот свештеник Нестор (11-12 век), Русите потекнале од Илирик, кој бил на Балканот. Сето руско народно творештво било поврзано само со реката Дунав, но не тн.словенски Заткарпати. Се поставува прашање, откаде потекнале тн.Словени ? За сите народи, Руси, Украинци, Романци, Унгарци, Чеси, Словаци, Полјаци...Словените потекнале од Заткарпати. Со тоа што Заткарпати има четири географски страни, исток, југ, запад и север, за да нема никаков спор меѓусебно сите нека си фрлат ждрепка- на кого таа ќе му падне, ним со среќа вечно нека им биде.
	Се кажа, Русите потекнале од Заткарпатите, каде биле населени Траките (Херодот). Следи Нестор бил во право- Заткарпатите биле руски, со руско потекло од Балканот, од Илирик, со традиции само од јужно од Дунав, од Балканот. Па за врската на Русите со Македонија говори Еремиј Русо, Русите или Московитите се со истиот јазик како и античките Македонци. Значи, ДНК преселбите биле од југ.
	Ова било повод, Македонците ДНК да им се блиски на Критјаните, но никако на Дунавците или уште подалеку на Заткарпатците. Со истражувањата на Арнаиз- Велена (Шпанија) и др., Македонците се со слични генетски фреквенции со жителите на медитеранските острови Крит, Корзика, Сицилија и Сардинија. Според направениот дендограм, Македонците му припаѓаат на постариот медитерански субстрат како и Иберците, вклучително и Баските, Северноафриканците, Италијаните, Французите ...
	Се говори за Европјани и Северноафриканци- Северноафриканци биле и останале Египтјаните. Во WEBTRIBUNE од 05.06.2017 беше објавено следново: „...Генетиката во Абсир ел- Мелек заедница не претрпела некои големи промени во текот на периодот од 1300 години кои ги проучувавме, што укажува дека населението генетски останало релативно непроменето со странските освојувања и владеење“, рекол водачот на групата Фолфганг Хак од институтот Макс Планк. Занимливо, древните Египќани заправо се поблиску поврзани со Европјаните отколку со Африканците. ‘Откривме дека древните Египќани се поблиску поврзани со неолитското и бронзеното доба во Левантот, како и со неолитските анадолски и европски популации’, напишале истражувачите. ‘Кога овој образец се спореди со модерните Египќани, најдуваме дека древните Египќани се поблиску поврзани со сите модерни и древни европски популации кои ги тестиравме, веројатно поради додатната афричка компонента во современата популација“.
	Се наведе, Македонците биле ДНК блиски на Критјаните, а југо-источно од него бил Левантот, каде белата раса престојувало за леденото доба. Во Ларуса стои: „Од почетокот на квартерот- пред некои два милиони години- Земјата поминала низ ледени периоди од кои останале појачани траги на таложења, и кои ги прати, над 35-тиот напоредник, голем пад на температурата. А имало и меѓуледени периоди, знатно посуви и местимични потопли...“.
	Токму тој 35-ти напоредник бил јужно од Крит. Следи белата раса во леденото доба со траење од 0,5- 1,0 милион години престојувала во Левантот, југо-источно од Крит, меѓу Сирија и Египет. Тој од некаде 10.000 п.н.е. почнал да се потопува, постанувајќи Средоземно Море. Нивото на морето околу 4000 г.п.н.е варира ± 3 метри. Доказ дека немало Средоземно Море била јагулата, која се мрести во Саргашко Море, а никако во Средоземното Море. За доказ дека имало потопи била рибата туна. Бидејќи пред 10.000 г.п.н.е. немало Англиски Канал, таа него како пократка патека не го користи.
	За доказ дека Белците биле еден народ е божеството на Ведите во Индија Кришна, на Египет Хорус и на македонските Склавини Хора.Се заклучува, Ведите, Египтјаните и Македонците имало едно исто потекло. Па што се тие Склавини, кои на Балканот се појавиле 6 век ? Тие биле само Повеќебожци со свој Хора. Следи Солунчаните биле Христијани со христијанскиот јазик коине од Александрија кој го познавал Апостол Павле- тој не го знаел службениот јонски јазик во Атина- Па Склавините биле само пагани со варварски=пелазгиски=склавински јазик на кој пишел Херодот (Пасов-1815...), Платон итн.
	Бидејќи поимот склавина означувал област на пелазгиски јазик, а тема на коине, никогаш немало склавински (повеќебожни) и тематски (христијански) народи. И Грција (Елада) ја изгубила битката.
	Се ова говори, под итно мора да прекинат разговорите за се македонско со Елада со својот индиски (цигански) музички инструмент бузуки- од Индијците (Циганите) населени на Пелопонез во 14-15 век.
	ЗА КОРУМПИРАНОТО ПРАВОСУДСТВО ИТН.ВИДИ И НА WWW.BRIGIEN.COM.ТОА МИ ГО УНИШТИ ЖИВОТОТ, И ТОА САМО ПОРАДИ ТОА ШТО БЕВ КАНДИДАТ ЗА ПРАТЕНИК НА ВМРО-ДПМНЕ. ОД 20.05.1991 ОСТАНАВ БЕЗ РАБОТЕН ОДНОС СЕ ДО МОЕТО ПЕНЗИОНИРАЊЕ- СДСМ МЕ УНИШТИ
	ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ САКАЛ ДА СЕ УПОТРЕБУВА БУГАРСКИ ЈАЗИК ТУКУ САМО НАШ- БРСЈАЧКИ
	БИДЕЈЌИ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГОВОРЕЛ СО БУГАРСКИОТ ЈАЗИК, МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ
	Македонија со своето огромно пространство имала мноштво говори. Токму и затоа тие такви говори меѓусебно се разликувале. Секако, тие како блиски биле разбирливи, како спротивност на далечните бугарски говори. Очигледен случај бил со говорот од Варна, кој бил службен бугарски јазик. Ова било повод Григор Прличев јазикот да не го рабира. Следи тој да пиши само на својот родителски брсјачки говор (јазик) и да ги советува другите и тие да не пишуваат на бугарски туку само на свој- брсјачкиот.
	Од изложеното се заклучува, македонските Македонци си биле само македонски Македонци со свои посебни говори далечни од бугарскиот книжевен јазик кој не го разбирале. Овде да се наведе само за потсетување како говорел Гоце Делчев. Тој говорел на бугарскиот книжевен јазик. Токму тој службен јазик на бугарското кнежество под султанот бил неразбирлив за Македонците. Во прилог се наведува и споменот на македонскиот револуционер Иван Атанасов (Грчето), кој сведочи за бугарскиот јазик: “Првиот впечаток од Делчев беше дека тој е чист и непорочен, а при тоа решителен човек. Тој зборуваше доста книжевно та не сите го разбираа. Луѓето сѐ прашуваа: аџаба убаво зборува, ама што, не можевме сѐ да разбереме."
	ПРАТЕНИКОТ МАНОЈЛОВСКИ НЕ Е АРНАУТ (ЧЕРКЕЗ, ТАТАР И ШКИПТАР) ТУКУ МАКЕДОНЕЦ- ТОЈ НЕ ГОВОРИ НА ЛИТЕРАТУРЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ТУКУ САМО МАКЕДОНСКИ ГОВОР СО Т
	Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) се дворасни тн.народи: Азијати (Черкези и Татари) и Балканци (Шкиптари). Бидејќи Шкиптарите го немаат крајното т за трето лице, кое не постои ниту во литературниот македонски јазик а постои само во наши македонски говори во западна Р.Македонија, се заклучува, наведениот пратеник по потекло бил само Македонец. По кој повод тој се одлучил да се изјасни за Албанец-Турците нив ги нарекувале само Арнаути, тоа е негово неотуѓиво лично право.
	Па само "денес познати како словенски јазици, засновани врз македонскиот". Бев изненаден кога сакав да видам дека место „словенски јазици“ некаде да стои македонски јазици или македонска јазична група, што никаде го немаше. За тоа од еден каде што тоа само кај него за првпат го видов пред 1998 година, кога ја објавив првата моја книга, од него бев упатен во Британската енциклопедија- тој наводно оттаму тоа го превзел. Во Битолската библиотека ја разгледав Британската енциклопедија, тоа никаде не го најдов за македонска група- тоа никаде и не се чита. Тоа е само лага, што се чита само кај него од негова лична табела, прифатено во Македонија- никаде на друго место. Ова се потврдува и со доказот што Британија се бори против се словенско што се до денес ние Македонците и го доживуваме.
	БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА СЕ ОТКАЖАЛА ОД ЕГЕЈСКИТЕ МАКЕДОНЦИ СО ИМОТИ... ПАСИШТА, ШУМИ И ПЛАНИНИ, БУГАРИЈА НЕМА ВРСКА СО МАКЕДОНИЈА- БУГАРИЈА ОСТАНАЛА НЕПРИЈАТЕЛ БР.1
	Бугарија тврдела, Македонија била бугарска и Македонците биле Бугари. Па следи Бугарија на сите македонски Бугари им била „мајка Булгарија“. Ако би било така, „мајка Булгарија“ би била, е и ќе биде обврзана таа се грижи за сите своите бугарски чеда и сета бугарска Македонија.Дали ова било така ?
	Бугарија потпишала договор за размена на населението и да не се меша во внатрешните работи со Елада. Што значи бугарскиот договор со Елада ? Само едно-Бугарија од Егејскиот дел на Македонија се откажала. Следи Бугарија повеќе не била „мајка“ на Македонците од Егејскиот дел на Македонија. Или инаку кажано, Бугарија како „мајка“ се откажала од нејзините Бугари во Егејска Македонија која е половина Македонија. Што ова говори ? Бугарија била и останала, а и за навек ќе биде, непријател број 1 за половина Македонија. Нејзината дрскост се содржи во тоа што таа ги купила нејзините чеда од Егејскиот дел. Ова било повод, Бугарија да ги обесправи своите чеда преселени во Бугарија, таа да не се грижи за нивните имоти како основно човеково право на сопственост. Таа заборавила дека на тие нивни имоти им следат и утрини, пасишта, шуми и планини. Таа од сè се откажала, со што таа ги изиграла своите бугарски чеда од Егејскиот дел на Македонија. Од изложеното се потврдува, Македонците од Егејскиот дел на Македонија од Бугарија биле изиграни и семејно уништени. Со тоа што вакви македонски Македонци во Бугарија се бугараши тие се заведени.Па Господ да им помогне.
	Наспроти бугарскиот став за Егејскиот дел на Македонија, во Вардарскиот дел на Македонија кој бил окупиран од Србија, Србите не потпишале договор со Еладците. За време на Втората светска војна Македонците комунисти, еснафи...и попови се бореле против фашистичка Бугарија и фашистичка Шкиптарија, давајќи многу жртви кои не смеат никогаш да се заборават, а и Бугарија и Шкипартија за сè да си платат. Тито е грешник што за ваквите бугарско- шкиптарски братски жртви Македонците сè до денес не се обештетени...Според Бугарија, Лазар Колишевски и другите биле србомани итн. Но било како било, Тито и за Бугарите македонските србомани никогаш не потпишале договор со злобна Елада да се откажат од имотите на Македонците од Егејскиот дел. Ова се потврдува со доказот што укажува, АСНОМ бил за ослободување и обединување на сите македонски делови,што не се оствари дури обединувањето на Пиринскиот дел на Македонија кон слободниот дел на Македонија желба на многу генерации на Македонци за обединета Македонија.За жал и денес Пиринците се под окупација.
	За да се потврди дека Бугарија била, е и ќе биде бр. 1 македонски непријател доказ е тајниот договор со Немакедонци и македонски измеќари, Македонците немале своја историја (Македонците во 21 век не смеат да бидат Македонци од бугарските лудаци) туку Бугари, и бугарските фашисти добротворци не биле масовни убијци на оние кои се бореле за македонска Македонија и не сакала да се бугараши.
	БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА БИЛЕ ФАШИСТИЧКИ, А АСНОМ БИЛ АНТИФАШИСТИЧКИ КОЈ СЕ БОРЕЛ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОД ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА, ДО ДЕНЕС БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА ОСТАНАЛЕ НЕПРИЈАТЕЛИ НА АСНОМСКАТА МАКЕДОНИЈА
	Бугарија не била држава до 1908 год. Па во Бугарија до 1908 година немало бугарски државнотворен народ.Како што Бугарија ја создале само големите сили,исто така и Албанија (Шкиптарија) ја создале големите сили. Во Бугарија живееле Православни и Муслимани. Муслиманите се изјаснувале само за Турци. Денес во Бугарија, како и во Романија, масовно е ромското население. Следи Бугарија за долг период да постане циганска држава... Токму и затоа во Бугарија со векови пребегнатото и протерано македонско население станало основа на бугарската држава-без нив Бугарија би била турско-ромска.
	Авторите пишат, Албанија била склавинска. Според Макс Фасмер (1941), Албанија била преполна со словенски топоними...Следи Шкиптарите имале словенско потекло. Ваков став имал и Р.С.Прајс. Ова се потврдува со шкиптарскиот јазик-тој како наследник на тн.словенски јазик ги има сите тн.словенски гласови, вклучувајќи го темниот вокал и македонското ѕ, тн.словенско крајно т и у во презимињата ... Јазикот бил нов од 19 век (Ами Буе, Вук Караџиќ...), што важи и за Власите- сите само тн.Словени.
	Како што Бугарија и Шкиптарија биле создадени од големите сили, тие биле обврзани во потполност да ги спроведат обврските на европските семејства кои владееле во Елада, Бугарија и Шкиптарија. Бугарија си била фашистички сојузник. Таа на Германците им ги испорачила Евреите во свои вагони од неа како фашистичка окупираниот Вардарски дел на Македонија. Фашистичка Бугарија изврши во од неа за време на фашизмот окупираниот Вардарски дел на Македонија масовен злостор, масовни жртви биле не само комунисти туку на стари и измоштени лица кои не можеле да бидат комунисти, а сите тие комунисти и некомунисти со попови се бореле за својата самостојна македонска држава со своја македонска црква, за да се возобнови само македонската Охридска архиепископија, што беше можно само во АСНОМ-ска држава Македонија. Против оваа држава се борела Бугарија која сакала да ја припои АСНОМ-ска Македонија, процес кој сè до денес не е дозавршен. Тој ќе се дозаврши само ако АСНОМ-ска Македонија повеќе не постои, туку братски да си ја поделат Бугарите и Арнаутите, на што укажувал и рускиот министер за надворешни работи. Бидејќи поимот арнаут означувал одметник, Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите) како одметници Македонците ги истребуваат не само во 19 и 20 век, туку и во 21 век, што ги подржува Бугарија која се залага во Шкиптарија да има Бугари, а не Македонци. Токму за оваа слободна АСНОМ-ска Македонија Македонците гинеле, чии гробови до денес се уништуваат, како што е со црквите, цркви не смеат да подигаат, а како печурки никнуваат џамии со исламски арапски пари, употребувани за купување на православни имоти и протерувања.
	Бидејќи Р.Македонија била 100% АСНОМ-ска, која била 100% антифашистичка, која се борела да се совладаат фашистичка Бугарија и фашистичка Шкиптарија, нејзината борба продолжува и во 21 век против двете фашистички држави, кои до денес не се презаситен со АСНОМ-ска македонска крв итн.
	Од изложеното се потврдува, Македонци имало не само од 1991 година, според бугарските крвници и нивните арнаутски браќа со черкеска и татарска=чувашка крв, имало и АСНОМ-ски, а и според еден искрен бугарин Стамболиев многу пред 1922 година, и во 1903 година кога Македонците се бореле против Бугарија која ги оставиле Македонците на цедило во Илинденското востание. Па Македонија била кланица, со единствена цел бугарското кнежество да си ја оствари својата цел, Македонија да ја прикаже бугарска. Од таа цела Македонија Бугарија се откажала од Егејска Македонија, Пиринска до денес е окупирана и нејзините Македонци се ропство,а АСНОМ-ска ќе ја делат братски со Арнаутите.
	БРАТСКИ БУГАРИЈА И ШКИПТАРИЈА ЌЕ ЈА УНИШТЕЛЕ МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА ВО ПОПИСИ КОГА БУГАРИЈА СОЗДАВА БУГАРИ А ЗА ШКИПТАРИТЕ МАКЕДОНЦИТЕ МУСЛИМАНИ ШКИПТАРИ
	Дури во 21 век братските Бугарија и Шкиптарија продолжуваат да го уништуваат македонскиот род, и тоа Бугарија се залага Македонците во 21 век на пописите да се изјаснуваат за Бугари. Само така во ова парче слободна македонска земја Р.Македонија бројноста на македонската нација ќе се смали, а во исто време соодносот на Македонците и Шкиптарите ќе биде сè поголем во однос на 100% турски колонисти Албанци, кои Турците ги викаат само Арнаути. Па Арнаути се 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари. Со тоа што ваква е состојбата, Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари) нема да се делат на три дела, со различно потекло черкеско од Кавказ, татарско од Црноморието и балкански Шкиптари, туку благодарејќи на македонскиот непријател број 1 Бугарија АСНОМ-ските Македонци ќе ги делат на Македонци само од 1991 година-според Бугарија-само оттогаш имало македонска држава без признает македонски народ и македонски јазик, и историски Бугари дури од времето на Татарите. Следи секој оној кој тврди дека Бугарија била братска на Р.Македонија гадно се излагал, што веќе сè до денес Бугарија го потврдила: Пиринскиот дел на Македонија до денес е уште под бугарска власт, а Пиринските Македонци се во национално ропство без да видат македонска виделина ни еден ден. Токму и затоа не е случајно што Бугарија се откажала од Егејскиот дел на Македонија-таа е половина
	Наспроти братската Бугарија за Шкиптарија, Шкиптарија македонска Р.Македонија не ја признала под уставното име, нејзините Македонци се обесправени, братски со Бугарија Македонците ги прогласува Бугари, и Шкиптарите отсекогаш тврдат, Македонците се православни, а Албанците муслимани. Па и затоа Македонците со исламска вероисповед кои говорат најизворни македонски говори што мора да биде гордост за нив, тие верски се изјаснуваат за Албанци. Непријателите на Р.Македонија никако не í излегуваат во пресрет, дозволуваат во 21 век Македонците со исламска вероисповед да се одродат од изворните македонски Хомерови (Пасов-1815,Чулкас-1907...) и Платонови (варварски=пелазгиски- Херодот, Тукидид, Платон...Приск...Прокопиј, Јордан...) говори,и нив да си ги монголизираат со најнов шкиптарски јазик само од 19 век (Ами Буе,Вук Караџиќ...). Следи тие грешат во тн.словенски родови...
	БУГАРИЈА ИГРА КЛУЧНА УЛОГА ЗА ДА СЕ ПРОГЛАСИ НЕВАЖЕЧКИ БУКРЕШТАНСКИОТ ДОГОВОР И МАКЕДОНИЈА ДА ГО ЗАПОЧНЕ ПРОЦЕСОТ НА ОБЕДИНУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКА МАКЕДОНИЈА
	Со распаѓањето на Македонското Царство под Рим, жителите на Римското Царство биле Римјани (Ромејци). Токму Македонското Царство беше возобновено во лицето на Источноторимско Царство, што било дело на балканците, а великан на великаните бил Илирот Диоклецијан- тој престолнината Рим ја преместил во Никомедија на Мраморно Море. Следен бил Константин, кој бил наречен Велики -тој прво ја посетил Троја во Мала Азија, каде сакал од Никомедија да ја премести својата столица во Троја. Му се јавил богот, упатувајќи го него Визант, кој бил освоен од Филип II Македонски. Па тогаш се појавила божицата Хекате, чиј лик на срп опстоил во Источноторимско Царство- полумесечината опстоила кај султаните Османите, кои биле само Комнени (Хамер, Ланге...) и Македонци (Ланге) итн.
	Римјани (Ромеи) опстоило населението во Елада (Фергусон- 19 век), што важело и за цел Балкан. Се донела одлука да не се возобнови Македонија и да се одбегне името Македонија. Големите сили се плашеле да не се возобнови Македонија.Бидејќи СФРЈ станала моќна, Ватикан, САД и Германија неа ја рушиле. До денес се оспорува името Македонија, македонскиот народ, македонскиот јазик и не се дозволува да се возобнови Охридската архепископија која била апостолска на Павле, споротивно на Римската црква на Апостол Петар. Тоа што Цариградската патријаршија била дело на Јустинијан I, која не била апостолска, што важи за Трновската и Печката црква, не е случајно.Пак,Атинска немало.
	Следи Македонија била поделена меѓу Елада, Србија и Бугарија, со делови и под најнова Албанија. Поделбата била со Букрештанскиот договор. Бидејќи до денес постои АСНОМ-ска Македонија,на која македонецот Георги Димитров, со мајка и татко од Банско и Разлог, сакаше да ја приклучи Пиринска Македонија, ако Бугарија сака да í помотне на Македонија, Бугарија треба да ги исполни заложбите на Георги Димитров. Само така Букрештанскиот договор ќе се прогласи неважечки за Македонците…
	БИДЕЈЌИ НАРОД=ЈАЗИК, ДВАТА БУГАРСКИ ЈАЗИКА СЕ НА ДВА БУГАРСКИ НАРОДИ ОД 19 И 20 В.
	Србите си имале свој српски јазик- тој од времето на Вук Караџиќ (19 век) опстоил сè до денес. Токму ова не важи за Бугарите. Тие во султановото бугарско кнежество го вовеле говорот од Варна кој бил службен јазик во новото султаново бугарско кнежество-тогаш султанот столувал во Цариград.И само така, во бугарското кнежество немало потреба повеќе да се употребува рускиот од крајот на 18 век, а прв русин кој со тој нов руски јазик постигнал успех бил Пушкин- тој се бавел и со руската митологија. Истото било, и за српскиот јазик од 19 век, на кого Вук Караџиќ собирал народни преданија и од наша Македонија, наведувајќи ги нив и на изворните македонски говори, кои според изворите, тие не биле бугарски.Па следи имало руски и српски јазик со своја употреба и во султановото бугарско кнежество.
	За доказ дека Македонците биле Македонци е нивната гордост- тие не сакале да го употребуваат за нив туѓиот и странски бугарски јазик. Ова било повод, Григор Прличев да ги советува неговите блиски и следбеници тие да пишуваат само на неговиот родителски брсјачки говор (јазик).Ова било и поради тоа што Македонците не го разбирале бугарскиот јазик кој како говор бил далечен за Македонците. Ова се потврдува со Гоце Делчев- тој како бугарски воспитаник се служел со бугарскиот јазик, а сите оние кого него го слушале, не го разбирале.Се потврдува: Македонци си биле само едно: Македонци.
	И што направиле Македонците, кои со векови бегале од турското ропство, кое било петвековно- тие го внеле нивните говори,кои според авторите,биле западен говор за да содејствува на источен говор. Така Македонците пребегнати и протерани во султановото кнежество од 19 век и бугарска држава од 1908 година успеале на Бугарите да им го наметнат својот јазик,и со него ги помакедончиле Бугарите.
	Бидејќи народ=јазик, двата бугарски јазика се на два бугарски народи од 19 и 20 век. Со тоа што во 19 и 20 век бугарските Бугари не успеале македонските Македонци да ги бугаризираат, Македонците од Бугарија со својот родителски македонски говор (јазик) службен во Бугарија од 2/2 на 20 век ќе се потрудат своите собраќа, македонски Македонци,во 21 век да ги побугаризираат.Бидејќи вакво нешто нешто не е можно, на бугарските лудаци во прав смисол ние Македонците им посакуваме успех...
	СИРОМАШКОТО БУГАРСКО ДЕТИШТЕ ЛУПЧО СО МЛАД СРБИН ЌЕ УНИШТЕЛЕ СЕ МАКЕДОНСКО 20 ВЕК. Н.ДИМИТРОВ 21 ВЕК ПОТПОЛНО ЌЕ ЗАВРШЕЛ СО МАКЕДОНИСТИКАТА- А И НА ГОРДИТЕ
	Сиромашкото бугарско детиште Лупчо Георгиевски успеа во своите редови да ги вклучи бугарашите. Таков бил и Младен Србиновски- негов бугарски собрат. Тој како млад србин и водач на УНБ “Свети Климент Охридски“ решил да ги уништи сите книги на македонски автори кои пишеле Македонците биле Македонци, кои ништо немале со Бугарите. Македонците си имаат своја македонска историја, која нема ништо заедничко со бугарската која започнува со Татарите како монголски јавачи со симбол коњска опашка, која се веела обесена на столб пред шаторот на ханот, без заедничко со Македонија. И следните настани немаат ништо заедничко со македонската Македонија. Тоа што во Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил наречен Rex. Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo, нема ништо заедничко со Македонија.Нас Македонците тие не ни се потребни. А и сите оние во 2/2 милениум н.е. немаат ништо заедничко со народот на македонските Македонци.
	Сиромашкото бугарско детиште Лупчо Георгиевски во својата бугарска банда си имал и други бугари. Таков бил Димитров. Тој си имал свое детенце да си продолжи со бугарската политика,да се уништат македонските книги за македонистика, и да се внесат бугарски учебници, Македонците биле Бугари, сета македонска историја била бугарска. Она што не успеал Лупчо со младиот србин, тоа ќе го остварел Заев без потекло. Токму тој со министерот Никола Димитров направиле свој таен договор со Аспаруховите чеда, водач Борисов,од Гaборис=габор ис=ос- габор татарот Борис кој дома говорел татарски=чувашки јазик. Дури историчарот Димитров никогаш не се појавува на наша ТВ-расправа со македонски и српски историчари, каде ќе имаше можност да им одговори на македонските и српските историчари дека сè било бугарско, освоено од Татарите кои го завладеале и Охрид, а подоцна сè повратено назад на оној на кого Македонија му припаѓала. Па тоа било Источноторимско Царство со своите македонски цара. Не само сè да било повратено на владеење, Василиј II Македонски владеел сè до реката Дунав, тој името Бугарија го избришал за да има други теми со други обласни народи.
	Бидејќи името Бугари било поврзано со Татарите и нивното владеење, кога тоа завршило, завршило со сè бугарско.Бугарско се појавило во султаново бугарско кнежество,со султанова бугарска егзархија и бугарска држава само од 1908 година. Од изложеното се потврдува, македонските Македонци биле и се и ќе си бидат горди на својата само македонска историја. Изјавата на Никола Димитров, дека Македонците ќе бидат горди, испраени бугаризирани се излагал поради македонската пролеана крв...
	Таквото бугарско детиште ја нападна Русија-таа се мешала во Македонија.Ќе следи одговор за име... Тој не говори, дека со Р.Македонија управува САД- амбасадорот, Народната банка на државава е на Ротшилд, САД со Ротшилдови 2001 год. врз Р.Македонија извршија агресија во полза на Арнаути- Македонците ја изгубија својата држава, ќе се смени името, нашата историја,дури рушат споменици...
	БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА НА ГАБОРИС (=ГАБОР ИС: ИС=ОС) ИМАЛА ЗАЕДНИЧКА ИСТОРИЈА САМО СО ФРАНКИТЕ И ИСТОЧНОТОРИМСКО ЦАРСТВО (16 В. ТН.ВИЗАНТИЈА), БУГАРИЈА БИЛА ОКУПАТОР НА МАКЕДОНИЈА ПРЕД И ПО ЦАР САМУИЛ. СЛЕДИ МАКЕДОНИЈА НА МАКЕДОНСКИ МАКЕДОНЦИ Историски Македонското Царство подпаднало под Римската Империја.Тоа било поделено на источно и западно. Источното било православно со свои цареви во Цариград, а западното брзо пропаднало и од него опстолил само папата кој бил истоветен на патријархот- овој бил под царот од Цариград итн. Бидејќи католицизмот бил на замрување, католички Рим направил пуч кај Меровингите, со потекло од Балканот- тие биле претходници на Франките. Следи Франките своето католичко царство го ширеле на исток.Тие се граничеле со бугарското владеење на габорот на габорите Татарот познат како Борис познато кај Источните Ромејци. Бидејќи тие биле во судир со арапскиот ислам и со Персија, Ромејите биле ослабени. Ова било повод Татарите како народ (булгар=вулгар...) да создадат свое владеење. Со цел Ромејите да ги изиграат габорските Татари, тие им дозволиле тие да имаат свој владетел со црква чиј поглавар бил само под патријархот на Цариградската патријаршија- тој бил само под царот. Бугарите=Татарите имале врска со Франките, кои владееле на Дунав, соседи на Бугарите=Татарите. Па поради умешноста на свештениците на Источноторимско Царство, Татарите го примиле нивниот православен правец. Како гранични со Франките, учениците на Кирил и Методиј дошле кај Татарите, а по желба на Климент и Наум ним им било дозволено тие да дојдат на крајбрежјето на Охридското Езеро. Во нивно време, Македонија била окупирана од Татарите. Па Бугарите биле само окупатори. Семејството на Македонската династија го назначила месник Никола, татко на Самуил. Тој жеден за власт, се одметнал од царството на Македонската династија,и оформил посебно кралство со старата Охридска архиепископија, а за цар неа ја воздигнал во патријаршија. Така Ватикан ја остварил целта Православното Царство да го подели на две царства- тогаш врз Ватикан владеел царот на Франките Отон I. Ова се потврдува што кај Отон I биле гости двајца синови на Никола (Самуил со еден брат- непознат по име). Браќата со Отон I говореле на склавински=тн.словенски јазик- Склавини до р.Рајна. Па Апостол Бонифациус (8 век) Склавините=Повеќебожците ги покатоличувал со латинскиот јазик ... Бидејќи бугарските простори и оние на одметникот и унијатот со војници богомили Цар Самуил биле уништени, бугарските и македонските простори биле повратени од сопственикот на Бугарија и наша Македонија. Тоа било семејството на Македонската династија, претставена од Василиј II Македонски. Бидејќи тој владеел сè до реката Дунав, со сè бугарско се завршило. Ова говори само едно: Бугарија имала заедничка историја само со Франките и Ромејците,никако со народот кој живеел во Македонија а тој останал македонски. Тој се борел со фашистичка Бугарија. Тој си има-л АСНОМска Македонија.
	ОМО ИЛИНДЕН ПИРИН

	ЖЕЛО ЖЕЛЕВ ВО СОФИЈА КАЖАЛ:„АКО ВО МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНЦИТЕ ГИ НАРЕЧЕТЕ БУГАРИ, ЌЕ БИДЕТЕ НАТЕПАНИ“. ЗА ТАКВИ ИЗЈАВИ НА БУГАРИТЕ, ТИЕ ВО МАКЕДОНИЈА БИЛЕ ТЕПАНИ
	Бидејќи во тајниот договор меѓу чедото на царот Гaборис=габор ис=ос- габор, Борисов со измеќарите, сакал разменски во Р.Македонија да именува во чест на Жело Желев улица, порано сум го напишал ова:
	„Претседателот на Бугарија во Софија Жело Желев изјавил: ако во Македонија Македонците ги наречете Бугари, ќе бидете натепани. Во Битола, кај чешмата кај Ѓавато како постојка и одморалиште, на пат за, Ресен- Охрид, бугарските туристи Македонците ги нарекувале Бугари. Следи тие таму биле многу убаво натепани. Вакво нешто се случило почесто. Токму и затоа Претседателот на Бугарите им укажал на последиците што тие ќе ги доживеат ако Бугарите Македонците би ги нарекле Бугари. Состојбата не се менала“. Ако истата глупост ја шират Габорите=Бугарите, тие ќе бидат тепани... од македонски Македонци.
	ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО Е СЕКОЈ ПОЕДИНЕЧНО ДА СЕ ИЗЈАСНЕ ШТО ТОЈ ЛИЧНО САКА ДА СИ БИДЕ- МАКЕДОНЦИТЕ ДО 1991 ГОДИНА НЕ БИЛЕ БУГАРИ ПОТВРДЕНО СО СИТЕ ПОПИСИ ВО 20 ВЕК
	Со векови султановото бугарско кнежество, султанова бугарска егзархија од 1870 година и бугарска држава само од 1908 година се трудат македонските Македонци да ги прогласат за етнички Бугари заборавајќи го најважното што Бугарите биле само Татари со нивниот габор на габорите (Гaборис=габор ис=ос- габор татарот Борис кој дома говорел татарски=чувашки јазик), а и со следната бугарска=татарска историја. Тоа што во Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил наречен Rex. Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo, нема ништо заедничко со Македонија. Нас Македонците тие не ни се потребни. А и сите оние во 2/2 милениум н.е. немаат ништо заедничко со народот на македонските Македонци. Да не се изуми Василиј II Македонски, по поразот на унијатот Цар Самуил со своите богомили, укинал сè бугарско во Подунавјето со бугарска Софија, и не само Македонија сè до реката Дунав си повратил, сè и припаѓаше само на македонската династија, и сè беше македонско.
	Василиј II Македонски ја повратил унијатската под папата Охридска патријаршија во свое владеење и тоа само како што било претходно како Охридска архепископија. Неа ја поставил директно под него- под него бил и Цариградскиот патријарх. Само под патријархот била Трновската патријаршија. Следи Охридската црква била самостојна, под царот, а Трновската црква потчинета на патријархот. Со ова се потврдува,Македонија отсекогаш имала своја црква Охридска црква-таа била под македонски цар. Наведеното говори, Македонија пред и по Самуил била под окупација на габорска Бугарија=Татарија.
	Службен јазик во Цариградската патријаршија бил македонскиот јазик коине кој бил од Александрија, и тоа за време на Птоломеите, христијански јазик на Апостол Павле, основач на македонска сè до црква Охрид. Народот говорел со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил Хомеров (Пасов-1815, Чулкас-1907...) -таков говор бил солунскиот кој го употребил Римјанинот (Ромеецот) Константин Филизоф за црковен јазик.
	Наспроти овој црковен јазик, народот си говорел на своите говори (јазици).Таков бил брсјачкиот,кој останал непроменет со милениуми. Токму овој јазик станал службен на АСНОМска Македонија, кој е и во употреба.
	Наспроти ова, во султановото бугарско кнежество и бугарската држава од 1908 година службен беше оној говор од Варна кој македонските Македонци не го разбирале. Во 2/2 на 20 век во Бугарија бил внесен втор говор(јазик) кој бил македонски со кого бугарските Македонци бугарските Бугари до денес ги помакедочиле.
	Македонци имало не само од 1991 година, според бугарските крвници со татарска=чувашка крв, дури АСНОМ-ски, а според еден искрен бугарин Стамболиев имало многу пред 1922 година- и во 1903 год.
	Да се потсетиме, АСНОМска Македонија била вториот македонски Илинден после оној првиот, кој бил само македонски, а и АСНОМскиот Илинден бил против фашистичка Бугарија. Па и затоа султаново-фашистичка Бугарија се труди со фалсификат Бугарија да се ослободи од фашистичките злостори врз нас Македонците а и со лага Преображенското востание во јужниот дел на Бугарија кое било подоцна од нашето Илинденско востание 17 денови да го поистовети со само македонското Илинденско востание-100% Бугарите си лажат.
	Од изложеното се потврдува, македонските Македонци си имале потполно одвоена македонска историја од двата бугарски народи со два посебни одвоени јазика од 19 и 20 век. Се заклучува, Македонци=Македонци.
	Бидејќи основно човеково право на секој поединец е тој без закана и доброволно самиот да се изјасне. Тој таа можност ја искористил на повеќе пописи- во АСНОМска Р.Македонија отсекогаш имало МАКЕДОНЦИ.
	Па со тоа што отсекогаш биле Македонците Македонци итно да се прекини за сè македонско со соседите.
	Со тоа што Н.Димитров за името со Елада говори за референдум, а за сè со Булгарија сè заскрива и молчи, тој си бил и ќе биде габор (монструм) на Габорите=Татарите со својот татарски=чувашки јазик различен од на Птоломеите антички Македонци со битолски говор кој бил народен јазик во македонски Египет-к.Розета.
	САД ДА ИМ СЕ ИЗВИНИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ЗА АГРЕСИЈА ВРЗ Р.МАКЕДОНИЈА ВО 2001 ГОДИНА, ГУБЕЊЕТО НА ДРЖАВНОСТА НА МАКЕДОНЦИТЕ И ПОСТАНУВАЊЕ НА АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) СО 14,7% ВТОР НАРОД ИАКО 100% СЕ ИСЛАМСКИ=ТУРСКИ КОЛОНИСТИ, ДУРИ И ЗА ВТОР МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЕН ЈАЗИК ШКИПТАРСКИОТ КОЈ Е И МОНГОЛСКИ- ГРЕВ...
	Македонскиот народ со своите племиња и говори од постледено доба доживеал многу страдања од Османите, кои биле муслимани Турци. Нивни најгнасни извршители биле Албанците. Бидејќи поимот Албанци Турците не го прифаќале, тие за нив се само Арнаути, чиј поим арнаут означувал одметник. Следи Османите Черкезите и Татарите во 19 век ги колонизирале меѓу Шар Планина и Врање, а само во еден потег по Кримската војна биле колонизирани 100.000 Татари и 500.000 Черкези (Г.Вајган- 1924). Бидејќи Шкиптарија била сиромашка, Шкиптарите масовно го примале исламот. Нив исто така ги колонизирале Османите на истите простори и западна Македонија итн.- в. Шкиптарска академија...
	Се разликувале Геги (Черкези и Татари) и Тоски (Шкиптари). Бидејќи тие биле со различно потекло, тие меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и до денес не се разбираат. Нив ги обединал само Тито во СФРЈ со шкиптарски јазик од 1972 година. За доказ дека Гегите и Тоските уште не се еден народ, во Шкиптарија во 1997 год. меѓусебно се бореа јужните Шкиптари против дивите северни Геги, за неа да ја поделат, а САД бандитите со арнаутската мафија се борат за Велика Албанија итн.
	САД од своја војна база во Косово, православен простор, врз Р.Македонија изврши агресија од копно и воздух, Македонците доживеале колеж..., а злочинците Арнаути денес се во власта, дури го водат Македонското собрание. Затоа само Македонците од САД ја изгубија својата државност во полза на 14,7% Арнаути- според здраствени книшки.Ова им го овозми САД подржувајќи ги арнаутските лаги во Р.Македонија имало 1.000.000 Албанци, па 400.000, па 35%, 25%, 20%, а тие се само 14,7%. Само така македонските Македонци со потекло од постледено доба ја изгубиле државноста од Арнаутите, 100% исламски=турски колонисти и ѕверови со пушки и ножеви, со кои со САД помош во сè успеале.
	Претседател, премиер, министер за правосуство а и сè друго во Р.Македонија е Амбасадорот на САД од гуштерската САД династија, кој гони сè македонско да позатвори, Р.Македонија да ја колонизира колонисти дело на САД гуштерите, дури со сила да постане шкиптарскиот јазик од 1972 година втор државен јазик на најмало шкиптарско малцинство со 10% (1,47%), со него да се монголизираат свои на своето македонските Македонци. За злосторот да се подржи, во Р.Македонија САД војска „вежба“.
	БИДЕЈЌИ ЉУБЧО ГЕОРГИЕВСКИ НЕ ГОВОРЕШЕ НИКАКО МАКЕДОНСКА НАЦИЈА, А ЗА ЗОРАН НЕ ПОСТОИ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, ВО ШТО Е РАЗЛИКАТА ?НАЦИЈА БИЛ САМО ЛАТИНСКИ ЗБОР
	Кога бугарашите на Драган Богдановски му го вметнале Бугаринот Љубчо Георгиевски за тој да ровари на македонско тло, за оние кои си го сакале својот македонски народ одма го воочиле Љубчо Бугарски, дека тој во сите свои говори ги истакнуваше само Македонците без да ја спомне нацијата.
	Зоран Заев како сонародник на Љубчета Бугарски, за Зоран Бугарски не постоел „македонски народ“.
	Па во што е разликата меѓу нив двата ? Само тоа што поимот нација е на латински- на македонски јазик има само македонски народ со свој македонски јазик и 100% македонска историја со сè друго само македонско со било што бугарско во македонска Софија (Р.Ланге), главниот град на Македонија Пловдив итн. Исто така, и во Ватиканскиот препис на Манасиевиот летопис, ханот Крум бил нарече Rex. Macedoniae, а Иван Александар- Sanctus Iones Macedo. Да не се изуми со Василиј II Македонски повеќе ништо немало бугарско. Па сета бугарска=татарка ханова=канова била само македонска.
	Во што е втора разлика ? За Љубчо имало само Македонци без македонска нација со години, а за Зоран кој не бил патриот што не ми личело немало „македонски народ“ досега (14.08.2017) 75 дена.
	Во што е третата разлика ? Во стекнатиот имот ! Четврта разлика е начинот на кој е стекнат имотот...
	САД ПОД НАЈИТНО ДА ГО ЗАБРАНИ УПОТРЕБУВАЊЕТО НА ТИТОВИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ОД 1972 ГОДИНА КОЈ Е И МОНГОЛСКИ ЗА МОНГОЛИЗИРАЊЕ БЕЛЦИТЕ НА БАЛКАНОТ-ГНАСОТИЈА...
	Ханс- Лотар Штефан (2004), Македонски јазол, пиши: „Во Албанија под комунистичкото владеење се поттикнуваше развојот на единствен национален јазик и се укина паралелната употреба на различни писмени јазици. Со ортографскиот конгрес во 1972 год. овој нов писмен јазик беше прогласен за официјален во- и што е особено важно- и надвор од Албанија. Со тоа Албанците на Косово се откажаа од Косоварскиот јазик да го развијат во свој сопствен јазик и со тоа да се дистанцираат од Албанија, што во рамките на Титова Југославија сигурно би било поздравено’“.
	Па каде се чуло видело и слушнало, шкиптарски јазик непознат во историјата во до 18 век,а нов само од 19 век,потврдено и од Аму Буе кој пиши јазикот се создавал во негово време, дури со Вукови гласа а Вук Караџиќ творел во 19 век, со сите тн.словенски гласови,само тн.словенски темен вокал, нашето само и само македонско ѕ, нашите завршетоци на презимињата дативното у и за трето лице еднина т, одбегнување на гласот х како што е кај Брсјаците (ајвар, ајвар, армоника, отел...), на тн.словенски изроди, да биде службен јазик во Р.Македонија, дури за надворешна употреба, потполна гнасотија, и невоспитаност на дрските и невоспитани 10% Шкиптари и 90% Геги (Черкези и Тартари), дело само на претседателот, премиерот, министер на сите министерства на Р.Македонија САД- амбасадорот, 100% грешник, 100% злочинец...врз напатениот македонски православен народ со постледен јазик.
	Па САД под најитно мора да го забрани употребувањето на Титовиот шкиптарски јазик од 1972 год., кој е и монголски (Г.Мајер), потврдено со Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари), арнаут=одметник, кои со своите монголски (черкески, татарски и шкиптарски) јазици грешат во тн.словенски род- Белци.
	БИДЕЈЌИ АПОСТОЛ ПАВЛЕ ГО ПОЗНАВАЛ АЛЕКСАНДРИЈСКИОТ ПТОЛОМЕЈОВ ЈАЗИК- КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ), А НЕ СЛУЖБЕНИОТ ВО АТИНА, КОИНЕ ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ
	Античките автори, кои пишеле за Александар Македонски, не го познавале коине (тн.старо-грчки)- тој до денес се изговара на македонски коине=којне, споредено со Дуден (1971...), каде стои: кој не. Еве го македонскиот доказ: Се прашува- кој дојде ? Се одговара- кој не дојде, со значење, сите дојдоа. И следи кој не до денес означува на македонски, на мојот мајчин и таков брзјачки говор, сите. Токму тоа сите означува општо, заедничко, за употреба за сите.Птоломеите била Македонци со битолски говор.
	Единствено остапување имало само кај Квинт Куртиј Руф, чиј најстар манускрипт бил само од IX век, а книгата била печатена само во XV век. За јазикот коине дека постоел за време на Алексанар било дело на еден фалсификат во 17 век. Бидејќи во книгата на Квинт Куртиј Руф недостасувале првите две книги, тие две книги биле германски фалсификат: „прво издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“.
	Се заклучува, коине за време на Александар Македонски не постоел. Ова се потврдува и со доказот што јазикот на Хомер, Херодот, Тукудид, Платон... немал врска со коине. Еве најбитен доказ- Хомер пишел на словенски (Пасов-1815, Чулкас- 1907...), а Илијада за прв пат на коине била преведена во Александрија само во 3 век п.н.е., што важело за сите дела на наведените автори Хомер...Платон...
	Според Х.Џ.Велс, Апостол Павле го познавал коине, но не службениот јазик на Атина итн. Па кој бил тој јазик коине ? Во Египет службен бил старо-египетки. Тој бил заменет со коине. За староегипетски да биде заменет од коине, коине морал да произлезе од него-инаку тој би бил претежок за употреба...
	КОЈ ГИ ПОДРЖУВА ДВОРАСНИТЕ АРНАУТИ (МОНГОЛСКИТЕ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СО БЕЛЦИТЕ ШКИПТАРИ) ? САМО САД СО СВОЈОТ ИСИС ТРЕНИНГБАЗА БОНДСТИЛ- ЗЛО ЗА ПРАВОСЛАВНИ
	Во Косово се најдува САД војна база, со површина од 404,7 ха „голем ареал кај Урешевиќ во близина на границата меѓу Косово и Македонија“, преземено од германски извор (јазик) од ФБ-страниците. Тој бил центар за трговија на дрога- САД дрога. Во него се говори и за организацијата на Тачи мафијата за трговија со органи.Тој со својата УЧК банда со покровителство на САД,се создаде втора арнаутска бандитска држава. Тоа не беше сè- државата САД со мафијашкиот хазарски капитал од САД Косово изврши агресија во 2001 година врз Р.Македонија, чиј водач беше бандитот Али Ахмети со сите свои УЧК- собандити, да се истребат православните Македонци, браќа на православните Срби и Руси, но не и на Бугари кои братски со Арнаутите се борат да изчезнат Македонците како народ, со свој јазик, своја црква, во која се испикале бугарчишта, за братска поделелба на Р.Македонија, зло на злостори.
	Ако се земи во предвид, дека Арнаутите се потврдени и докажани како кукавици, кои убиваат зад грб монголска одлика а не на белец кој како витез сака да го види својот непријател в очи за да го убие. За потврда дека Арнаутите се кукавици, тие никогаш не биле горди сами да се борат: за време на Османовото Царство биле заштитувани и наградувани од Османите; следи за време на фашизмот од Хитлер и Мусолини; за време на социјализмот Тито, Сталин и Мацетунг; по распадот на СФРЈ дело на Ватикан, Германија и САД, со САД поради рудно богатство и положбата, водач сидашот Клинтон.
	И што се Арнаутите ? Само сида нација- сидата била дело на САД да се истребат афричките Црнци.
	Бидејќи за последниот папа Православните биле умноболни, а за Европа праваславните биле злото за Европјаните, да се уништи Русија која ја ослободила Бугарија, чија Санстеванска Бугарија со сета Македонија, и Русите ги ранеле гладните Арнаути за време на Енвер Оџа, чедо на Тито, сè е јасно.
	Со тоа што Арнаутите никогаш не биле 20%-според здраствените книшки само 14,7%, Рамковиот договор бил злостор врз православните Македонци,што се потврдува со доказот во Франција се само 50% Французи, во Шпанија се повеќе народи, исто така Британија, САД е „казан“ на раси и нации, да се донесе Рамковен договор само за Р.Македонија САД, сите европски држави и Ватикан 100% се само мафијашки и бандитски. Па тие се нафрлиле врз Македонците во Р.Македонија, но не за Елада, Бугарија и Шкиптарија каде живеат повеќе народи без никакви права- најзагрозени се пак Македонци.
	Каде се чуло видело, само Арнаутите „чума“ на домородните Македонци и “краста“ на православните Македонци само во Р.Македонија да постанат втор народ,само со шкиптарски јазик кој е и монголски, дури тој да биде и втор јазик за надворешна употреба- Македонците мора самите сè да си преземат.
	Зошто сами Македонци сè во свои раце да преземат ? Затоашто врз Македонците е извршен заговор што тие се еден православен народ братски со српскиот и рускиот со својот православен календар- еве следен доказ: во Прибалтичките држави Русите се 30%, за кои нема Рамковен договор, руски да биде втор јазик, дури и за меѓународна употреба. Кој тоа не го дозволува ? Истите злосторнички овде наведени со Ватикан. Па сите тие заедно се борат за исламска=турска Велика Албанија (Арнаутија)- Албанија била на Кавказ. Велика Арнаутија би била со шкиптарски и монголски гнасен на гнаси јазик.
	Што од овде произлегува за мафијашкиот САД арнаутски тн.народ ? Тој народ бил кукавички, и 100% колонистички,сида, „чума“ на домордните Македонци, „краста“ на Православните со монголски гнасен јазик,порадишто Арнаутите кавказки Черкези,црноморски Татари и Шкиптари грешат во наши родови.
	АРНАУТИТЕ (МОНГОЛСКИТЕ ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СО БЕЛЦИ ШКИПТАРТИ) ПАРАЗИТИРААТ ВО Р.МАКЕДОНЈА- ГОРАТ ДЕПОНИИ ТЕТОВО И СТРУГА, НЕПЛАЃААТ СТРУЈА С.АРАЧИНОВО ИТН.
	За Арнаутите (монголските Черкези и Татари со белци Шкиптари) како муслимани важи исламското правило, ништо да не им се плаќа на неверниците. Па кои се неверници ? Православните Македонци кои со генерации и генарации ја бранеле нивната Македонија од Арнаутите=Одметниците, за која со крв плаќале. Македонците својата Р.Македонија ја изградиле. Бидејќи Арнаутите воглавно работеле приватно, тие за развитокот на македонската држава ништо не допринесувале. Па и тие било што да сакаат да допринесуваат според здраствените легитимации се само 14,7%. Со ваквиот најнизок удел, а на мафијашки начин се втор народ во Р.Македонија, очигледен злостор 14,7% да се рамноправни со мнозинството Македонци кои со генерации и генерации македонска Р.Македонија ја подигале од мафијашките невоспитани и дрски Арнаути да биде сè македонско исцицувано и уништени, подржано од непријателите на Македонците САД, Европа,Бугарија,Елада,Шкиптарија со сида Косово и Ватикан.
	Што се случува во Македонија ? Во арнаутските општини (Тетово, Струга...) горат и ќе горат депонии, селото Арачиново не сака да плаќа струја...Па со генерации генерации Арнаутиштата=Одметништата во државава не плаќале, не плаќат, ниту некогаш ќе плаќаат комунали, струја, вода итн.Кој за ваквите изроди плаќале, плаќаат и секогаш ќе плаќаат ? Само Македонците, чија држава е Р.Македонија, и за неа тие се обврзани сè за неа и да направат. А што прават Арнаутите ? Одметниците се Одметници. Зошто ова Македонците не го спречат ? Врз нив има заговор со векови од наведените злосторнички...
	ДА СЕ БИДЕ БУГАРИН НЕ Е ГРЕВ- ОСНОВНО ЧОВЕКОВО ПРАВО. ПАК, МАКЕДОНЦИТЕ КОИ НЕ САКААТ ДА БИДАТ БУГАРИ, БУГАРИЈА ГИ ПРОГЛАСУВА БУГАРИ- БУГАРИЈА Е ЗЛОСТОРНИЧКА
	Повеќе пати е пишувано, поимот бугарин е општ поим, кој никогаш немал етничко значење. Било како било денес живееме во 21 век, и секој лично може да се чуствува како што сака. Ова го потврдуваат и самите Бугари, кои не можејќи повеќе да го издржат заложничкиот живот во својата социјалистичка Бугарија, со примањето на Бугарија во Европа, нејзините Бугари масовно пребегнуваат во Европа. И така тие се откажуваат од заложничкиот живот во Бугарија која беше владеена од партиски луѓе, за одма да поднесат барање за државјанство во европските држави.Така Бугарите стануваат Германци. Бидејќи Германија не признава двојно државјанство, во Германија повеќе нема Бугари-само Германи.
	Иако ваква е состојбата, Македонската Бугарија со македонска Софија, главниот град на Македонија Пловдив со својот Филип Македонски, бугарските кралеви Крум и Иван Александар Македонци и од со Василиј
	Ј
	I Македонски повеќе немало Бугари со своја Бугарија, туку само Римјани (Ромејци), како што биле Еладците во 19 век (Фергусон...) со својот цигански музички инструмент бузуки од 14-15 век.
	Сведоци сме, бандитската држава Бугарија Македонците во Р.Македонија која им е своја држава со свој народ, свој јазик, своја црква, своја историја сè внесено во Уставот на Р.Македонија бандитите од Бугарија да оспоруваат сè македонско.Што ова говори ?Бугарија била и ќе остане само злосторничка.
	БУГАРСКИТЕ АКАДЕМИЦИ ПО ПОТЕКЛО МАКЕДОНЦИ СИТЕ БУГАРАШИШТА И МАКЕДОНСКИТЕ АКАДЕМИЦИ НЕМАКЕДОНЦИ,ВОГЛАВНО ВЛАСИ ГРКОМАНИ,СЕ РАСПРАВААТ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ
	Во Школата во Охрид, организирана од Претседателот на Р.Македонија проф. д-р Ѓорѓе Иванов, има предавач од Бугарија, академик, што на 27.08.2017 во вестите на програмата на СИТЕЛ во 16 часот, изјави, во Бугарија академиците биле од Македонија. Бидејќи според него, во Македонија во Втората светска војна била бугарската војска достонствено се однесувала, и Бугарија не била фашистичка, сè се кажува. Следи Евреите, сами влегле во бугарските вагони, тие одвнатре самите си се затвориле, со свој еврејски машиновозач, стигнале до одредиштето каде Бугарија поставила спомен плоча дека ги спасила Евреите од Бугарија, но никако од Р.Македонија која беше само под фашистичка Бугарија.
	Наспроти бугарските академици кои се Македонци, задоени со бугарштина против својот македонски народ, академиците во МАНУ, воглавно Власи, кои дома говорат еладски (тн.грчки) и го мразат овој македонски народ чии мани примаат за сè македонско да се мани, и од него да нема корен.Веројатно, МАНУ ќе постане и Македонска академија која ќе се грижи за македонштината, а не нејзина гробница.
	БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ИМАЛЕ СВОЈА МАКЕДОНСКА ЦРКВА ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА, БЕЗ НИШТО ЗАЕДНИЧКО СО ЦАРИГРАДСКАТА, ТРНОВСКАТА И ПЕЧКАТА ПАТРИЈАРШИЈА, КАКО И СО БУГАРСКА САМО СУЛТАНОВА ЕГЗАРХИЈА, МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ И ЌЕ БИДАТ МАКЕДОНЦИ
	Во врска со насловот, еве докази, дека Македонците биле свој црковен народ на Охридската црква:
	,,Ние Македонците не сме ни Срби, ни Бугари, ами просто Македонци. Ние ги симпатизираме и едните и другите, кој ќе ни помогне да се ослободиме, нему ќе му речеме благодарам, но Србите и Бугарите нека не забораваат дека Македонија е само за Македонците." рекол БОРИС САРАФОВ.
Еве го наводот и од Теодосиј Гологанов: ,,Ние Македонците немаме толку мака од Турците да ни е жив падишахот, колку од Грците, Бугарите и Србите, кои како орли на мрша се впуштија на оваа наша многустрадална земја и сакаат да ја расчеречат... Нашата Егзархија со својата црковна и просветна дејност тука во Македонија ја врши всушност најмизерната задача, му го одзема името на еден народ и го заменува со друго, му го одзема мајчиниот јазик и го заменува со туѓ, му ги одзема сите национални белези и ги заменува со туѓи... Турците земаат имоти и животи на рајата, но не посегнуваат по неговиот дух. Тие го уништуваат телото, но духот го почитуваат. А, нашата света Егзархија го убива ова другото, постојаното... Ние духовниците, по потекло Македонци, треба да се здружиме и да го покренеме нашиот народ да се разбуди, да ги отфрли туѓинските управи, да ги отфрли Патријашијата и Егзархијата, и да се обедини духовно во лоното на Охридската Црква, нивната вистинска мајка црква. Не е ли крајно време да се запре националното делење на ист народ само поради тоа што едниот ја признава Патријашијата, другиот Егзархијата, а третиот му се клања на Мухамед[4]
	Па ова било повод, Македонците да се борат да ја возобноват Охридската архиепископија со нејзијн црковен јазик, дело на Македонецот Константин (Кирил) Филозоф, и да го вклучат мајчиниот говор. Ова било остварено во АСНОМска Македонија, чиј брсјачки говор на Григор Прличев станал нашиот АСНОМски македонски јазик, многу далечен од бугарскиот од говор на Варна, неразбирлив за него... Токму брсјачкиот говор на Григор Прличев, македонскиот јазик, злочинечка Бугарија сака да го укини.
	НЕОДЛОЖНО ЈАЗИЧНО ОБЕДИНУВАЊЕ 350 МИЛИОНИ СКЛАВИНИ=ТН.СЛОВЕНИ, ОБОЖИТЕЛИ НА СКЛАВИНСКИОТ ХОРА, ЕГИПЕТСКИ ХОРУС ЧЕДО НА ОЗИРИС И ИЗИДА, САМО СО ЈАЗИКОТ НА МАКЕДОНЕЦ КОНСТАНТИН ФИЛОЗОФ, НАСЛЕДНИК НА АЛЕКСАНДРИЈСКИ КОИНЕ,ПОТЕКНАЛ ОД СТАРО-ЕГИПЕТСКИОТ. КОЈ ОДЛУЧУВА ЗА ОВА ? САМО РУСИТЕ И СРБИТЕ, ЧИИ ДРЖАВНИ ЈАЗИЦИ РУСКИ И СРПСКИ СЕ САМО НА ПАДЕЖНИОТ ЦРКОВЕН ЈАЗИК А НЕ НАРОДНИОТ ЈАЗИК
	Историјата не познава никакви Словени туку само Склавини. Па поимот Склавини Римјаните сè до 5 век не го познавале, а тој на Балканот се употребувал само од 6 век.Следи во Римско Царство имало само едно: Римјани=Христијани и Склавини=Повеќебожци- Склавините обожувале Хора, истоветен со египетски Хорус, чедо на Озирис и Изида.Склавини имало до река Рајна, кои Апостол Бонифациус (8 век) ги покатоличувал- Склавините како Повеќебожци биле одвратна раса, што како такви и Хитлер ги истребувал. Склавини имало насекаде, дури во Шпанија. Бидејќи латинскиот немал темен вокал, кој бил тн.словенски, а денес се употребува во сите јазици во Франција, португалскиот, романскиот, влашкиот и шкиптаркиот, Европјаните се одродени од тн.Хомеров јазик- тој бил словенски (Пасоф- 1815, Чулкас- 1907, Критјаните- 1913). Тој јазик, всушност, бил/е само склавински=тн.словенски јазик.
	Сакале или не,350 милиони Склавини=тн.Словени јазично ќе мораат да се обединат само со црковен јазик на Македонецот Константин (Кирил) Филозоф, кој произлегол од Александрискиот Птоломејов јазик коине. Коине го заменил старо-египетски. И како таков произлегол само од старо-египетски- тој не можел да потекнува од Атина и Атика, каде службен јазик бил јонскиот со јонско писмо, потврдено со Апостол Павле- тој го познавал коине но не и службениот јазик во Атина. Ова било повод, коине да биде христијански јазик. Како пишеле Македонците ? Со писмо како што било во Каменот Розета во Египет,чиј текст македонските автори го одгонетнале со битолскиот говор од 21 век,но не со коине.
	Кој одлучува за обединувањето на 350 милиони тн.Словени ? Само Русите и Србите, чии државни јазици се наследници на падежниот црковен јазик на Македонецот Константин (Кирил), а не народен. Ако тие го прифатат црковниот јазик како свој, ќе започне обединувањето. За ова никогаш не е доцна.
	ЕЛАДЦИТЕ ЗАХТЕВААТ ДА СЕ РУШАТ СИТЕ СПОМЕНИЦИ ОД АНТИЧКА МАКЕДОНИЈА, БУГАРИТЕ СПОМЕНИЦИТЕ НА ЗАГИНАТИТЕ БОРЦИ ПРОТИВ ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА А БЕЗ НА ЕВРЕИТЕ И АРНАУТИТЕ(ЧЕРКЕЗИТЕ,ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ) МАКЕДОНЦИТЕ ИЗВРШИЛЕ ГЕНОЦИТ. ПА БРАВО МАКЕДОНЦИ, ВИЕ СО ВЕКОВИ СТЕ ЈА ОКУПИРАЛЕ МАКЕДОНИЈА ОД НА ЦИГАНИТЕ СО БУЗУКИ, БУГАРИ СО ТАТАРСКО ПЕРЧЕ И НА БУГАРСКИТЕ БРАЌА АРНАУТИ (ЧЕРЕКЕЗИ/ТАТАРИ)
	Денес (13.09.2017), во моја Битола, по 13 часот, поминав покрај споменикот на Филип Македонски, а не еладски (од 10 век н.е. тн.грчки), долж Широк Сокак до Стив Наумов борец за слобода против она фашистичка Бугарија, која ги испрати Евреите да бидат истребени од Германците, за кои само во моја Битола има најголеми гробишта, и многу мал споменик кај Уредот за злосторот на Бугарите. За жал, никаде не видов споменик за на кралот на Македонија и Епир Ѓорѓи Кастриот (тн.Скендербег), борецот против Черкезите и Татарите (Сабри Годо), кој на свој внук од сестра Зарчин му ја откинал главата- овој соработувал со Муслиманите (Турците). Следи во македонската историја се учи за пет вековно турско ропство, а во последните векови најкрволочно од Арнаутите (Черкезите, Татарите и Шкиптарите), чии имоти до 1913 година се присвоени, грабнати православни имоти, до 1913 година без доказ на сопственост, што продолжило во целиот 20 век, дури и 21 век- од нив бегаат Македонци.
	СЕ ДОДЕКА МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГИ ПРОГЛАСАТ АРНАУТИТЕ (ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ И ШКИПТАРИ) ЗА МУСЛИМАНСКИ=ТУРСКИ КОЛОНИСТИ САМО СО ГРАЃАНСКИ ПРАВА СО МАКЕДОНЦИТЕ ЗАВРШИ
	Арнаутите ги подржува САД, Европа и Ватикан, непријатели на Македонците и Србите, православни народи, кои САД, Европа и Ватикан сакаат да ги истребат, на Македонците и сите други православни народи им се пишува многу лошо... Само за потсетување, врз Србија САД изврши инвазија, врз наша Р.Македонија во 2001 година агресија од САД Косово и САД војната база зло и смрт за православни, нас ни преостанува Арнаутите 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Шкиптари во Р.Македонија да ги прогласиме за 100% колонисти а не тие да се дури и черкеско- татарски Илири а ние за нив Словени. Па на колонисти им следат само граѓански права- пример арапски Марсеј со граѓански права. Бидејќи ниедна македонска партија тоа не го истакнува, во Р.Македонија нема национална партија-100% туѓо.
	ЗА ЕВРОПА МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ И БУГАРИТЕ СЕ ТРИ ПОСЕБНИ НАРОДИ, А ЧЕРКЕЗИТЕ, ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ ЕДЕН НАРОД АЛБАНЦИ- ЗА ТУРЦИТЕ АРНАУТИ=ОДМЕТНИЦИ. ПА СО ТОА ШТО ГЕГИТЕ И ТОСКИТЕ НЕ СЕ РАЗБИРААТ, НЕ ОПШТЕЛЕ И НЕ СТАПУВАЛЕ ВО БРАКОВИ, ЕВРОПА ОСТАНАЛА КРВОЖЕДНА КОН ПРАВОСЛАВНИТЕ БРАТСКИ НАРОДИ КОИ СЕ РАЗБИРААТ
	На Балканот живеел еден православен народ со варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил тн. Хомеров и тн.Платонов.Пак, коине (старо-грчки) бил Александријски Птоломејов јазик, само од 300-та г.п.н.е. Па само по таа година се преведени Илијада, Одисеја...делата на Херодот, Тукудид, Платон... Бидејќи коине го наследил старо-египетски, тој бил неразбирлив за нас. Бидејќи еладски (катаревуса) јазикот произлегол од коине, него ние не го разбираме- катаревуса службен во Елада само од 1868 г.
	На Балканот се живеело спокоен православен живот. Тој бил пореметен со навлегување на исламот на Османите, султаните, кои биле Комнени (Хамер, Ланге...) и Македонци (Ланге)- само муслимани. Се потврдува, имало само верски народи: Православни со црковен и Турци со Османов јазик од 13 в.
	Во Арбанија како 100% православна и со тн.словенски јазик масовно се врши исламизација. Нејзин посебен јазик никогаш немало, кој се појавува само по укинувањето на Охридската архиепискпија,чии чеда биле. Арбанскиот (шкиптарскиот) јазик се создавал во 19 век, што го тврди и Ами Буе, кој пиши, јазикот се создавал во негово време. И затоа во тој јазик ги има тн.Вукови гласови- Караџиќ (19 век). Бидејќи Османовиот јазик на султанот Мехмед Караман (13 век) бил персиски со персиско писмо тој за Черкезите и Татарите внел татаро-турски (монголски) зборови. Токму во Османовата војска имало Черкези и Татари, како и Шкиптари. Сè ова било повод шкиптарскиот јазик да е и монголски (Г.Мајер).
	На крајот на 18 век Османите во северна Арбанија населуваат Азијати. Следи во северна Арбанија живеат диви Геги, а на југ питоми Тоски (Шкиптари според скиптар и Арбани=ар бан и земјоделци). За доказ дека тие не биле еден народ,во 1997 година тие меѓусебно се бореа за Арбанија да ја поделат.
	Во 19 век, меѓу Шар Планина и Врање, биле колонизирани околу еден милион Черкези и Татари, а во еден потег, по Кримската војна 100.000 Татари и 500.000 Черкези (Г.Вајганд,1924). Па во Македонија има-ло 90% Геги (Черкези и Татари) и 10% Тоски (Шкиптари=Арбани=ар[=ор-аница] и бан управител).
	За доказ дека денес живеат посебни два арнаутски народи е тоа што Гегите и Тоските меѓусебно не се разбираат, не општеле и не стапувале бракови.Нив ги поврзал само исламот и албанската мафија.
	Со тоа што Арнаутите=Одметниците ги подржува Ватикан, Европа, САД со НАТО, кои се крволочни непријатели за тн.Хомерови православни чеда (Македонци, Срби и Бугари), наведените се злобници.
	БИТОЛСКАТА ПЛОЧА ЗА ИВАН ВЛАДИСЛАВ ФАЛСИФИКАТ 13 ВЕК- СЕ ГОВОРИ ВО ТРЕТО ЛИЦЕ
	Хрватот Стјепан Антолјак пиши: „По старост втор од ова време е кирилскиот натпис од 996 год. на мраморен столб, кој се наоѓа во манастирот Св. Аранѓел во Прилеп.
	На овој би можеле да се придружи и онаа искршена плоча, пронајдена 1956 при уривањето на Чауш- џамија во Битола.(бев присутен на рушењето како ученик во баирското училиште „Тодор Ангеловски“) Денес се наоѓа во тамошниотНароден музеј.На неа пишува дека ‘Иван...самодржац блгаром...блгарин ...син на Арон...’ Иако за неа пишувале А. Бурмов и Вл. Мошин, овој извор заслужува да се подложи на што построг научен критериум од палеографско-дипломатичко- филолошка страна, бидејќи постојат извесни сомневања во нејзината оригиналност врз основа на споредбата со Самуловата плоча од 992/3 г.“.
	Според Хорас Лант и Р.Матисен, плочата не е поставена од Иван Владислав, туку таа била од 13 в. Најбитно било што се говори во трето лице, во минато време- Македонија окупирана од Бугарите кои само како Татари дома говореле татарски- чувашки јазик-Македонците со повеќе говори како и денес.
	Немало народ Бугари=волгар=волг ар;волг=волк=Volk=фолк=полк-а народ=мноштво; октонос=октоно с: октово=октоно=октото, окто окото окати Водоча, Слепче...На ниеден јазик октонос не значи убиец...
	Што бил Цар Самуил ? Нека одлучи јазикот кој кај него бил кралски а и царски ? Само тн.византиски коине (тн.старо-грчки) со потекло од македонска Александрија ! Па кој бил црковен јазик ? Црковниот од Солун!- тој бил македонски, како што бил Константин Филозоф. Јазикот произлегол само од коине.
	КАТАЛОНЦИТЕ СЕ ДОМОРОДЦИ- ЧЕРКЕЗИТЕ, ТАТАРИТЕ И ШКИПТАРИТЕ САМО КАКО АРНАУТИ =ОДМЕТНИЦИ СЕ МУСЛИМАНСКИ КОЛОНИСТИ БЕЗ ДОКАЗ ЗА СОПСТВЕНОСТ НА ИМОТ ДО 1913
	На Балканот Православните живееле петвековно турско ропство, а најкрволочно од Арнаутите, само како турски колонисти и одметници во 19 век- тогаш меѓу Шар Планина и Врање биле колонизирани околу 1 милион, а во еден потег после Кримската војна 100.000 Татари и 500.000 Черкези. Денес тие се познати како Геги. Бидејќи Геги немало до 19 век, Григор Прличев во Скендер-бег не ги наведува, а тие се појавуваат дури во Сердарот. Како доказ дека Гегите и Шкиптарите се со различно далечно генетско-географско потекло тие до денес не се разбираат, не општеле и не стапувале во бракови. А ова се потврдува што во Шкиптарија питомите Тоски (Шкиптари) се бореле против дивите Геги тие неа да ја поделат на југ Шкиптарија и север Гегија. Ваквите борби биле во минатиот 20 век- 1997 год.
	Самото име Арнаути означува Одметници. Тие како такви со пушка, нож...Православните ги убивале, силувале, масакрирале дури во 20 век трговија со органи извадени од живи Православни. Само така нивниот имот е украден православен имот за кого тие немаат доказ за соптсвеност до 1913 година. Следи тие како арамишта до денес имаат најмоќна мафија, која ги водат Арнаутите подржани од на нив слични кавказко- црноморски браќа Черкези и Татари Хазарите,чеда на САД со САД база Косово.
	Бидејќи Арнаутите се само исламски колонисти, тие немаат ништо заедничко со Македонија за било каков референдум, затоашто за референдумот имаат право само доморните- само ние Македонците.
	Нивните тврдења дека биле Илири, а Македонија не била илирска, е без основа затоашто Гегите се 90% како Черкези и Татари имаат монголско потекло од Кавказ и Црноморието никако не можат да се Илири, а Илирик бил северно од Црн Дрим (Марин Барлети- 16 век). За да се потврда овие наводи да се видат моите книги за Арнаутите во www.brigien.com и ФБ- страница Gorgi Kastriot t.n. Skenderbeg чиј родителски јазик бил 100% наш, убиец на Муслимани=Турци, дури на свој внук од сестра Зарчин.
	Бидејќи ниедна партија во Р.Македонија Арнаутите не ги прогласила за колонисти, нема национална.
	БЛАГОДАРНОСТ КОН ВАШИТЕ ЧЕСТИТКИ ЗА МОЈОТ РОДЕН ДЕН
	Моите книги и написи му ги посветив на својот македонски народ, што ќе продоложи и во иднина. Иако бројот на книги е 100,а сум инвестирал без да претерам околу 25.000 евра,откинувајќи од својот живот, кој од 1991 година ми остана горак, признает вон Р.Македонија, но не во својата матична земја и држава Македонија. На почетокот бевме само петмина кои успешно поминавме,а и бројот се зглеми а состојбата останала непроменета како во 1991 година. Ова се потврдува со доказот што сите книги и трудови на сите македонски автори на античка Македонија досега македонската власт не ги зела во предвид, преведувајќи од другите светски јазици на македонски, а ниедна наша книга на англиски... Што ова значи ? Сите соседи нас не оспоруваат,нас ќе ни пишуваат историја, таа прочачкат и што не.
	Како се работи, ќе наведам само еден пример:кога сакав да ја пишам првата книга за Ѓорѓи Кастриот, тн.Скендер-бег, за него имаше само две книги на македонски јазик, финансирани со македонски пари за Велика Албанија. Бидејќи тие беа ништожни, го замолив еден мој пријател битолчанец кој живее во Берлин, да пронајде книга за него- да ми ја донесе. Тој пронајде една книга Скендер-бег на Сабри Годо- на германски јазик. Па таа книга од шкиптарски државата Шкиптарија ја превела на германски, за неа сè финансирала, и таа ја има во сите библиотеки, со која се тврди, тој бил Албанец, а целта на книгата била само една- единствена за Велика Албанија на Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари).
	Бидејќи досега на ниеден македонски автор ниедна книга државата не презела, таа да биде достапна за секој Македонец неа да може да ја добие, нешто со сите власти во Р.Македонија не во ред. За она некоја книга на македонски автор да биде преведена на некој светски јазик, не може да се замисли...
	ДА ЖИВЕЕ 11-ТИ ОКТОМВРИ ДЕНОТ КОГА БУГАРИТЕ ЈА ОСЛОБОДИЈА Р.МАКЕДОНИЈА ОД СИТЕ МАКЕДОНЦИ ТУКА И ВОН ДРЖАВАТА ПОТВРДЕНО ОД ЧОВЕЧКИ ИЗРОДИ ЗАЈКО И ДИМИТРИКО
	СЕКОЈ НАРОД Е СО ЕДЕН ЈАЗИК. БИДЕЈЌИ САМО ЕЛАДЦИТЕ ИМААТ 4, ТИЕ СЕ ТРАГИКОМЕДИЈА
	Секој народ има по еден јазик. Ова правило не важи само за Еладците (тн.Грци). Според Еладците, тие имале четири јазици (Хомеров, коине[тн.старо-грчки], катаревуса и димотики).Па што значи ова ? Само комедија ! Со тоа што ако четири тн.Грци говорат со по еден тн.грчки јазик, тие меѓусебно нема да се разберат. Ова значи само трагедија. И што е денешниот тн.грчки народ ? Само траги-комедија.
	Кои биле први еладски (тн.грчки) државни јазици ? Баварскиот принц Отон како крал на Елада имал два службени јазици, и тоа: како прв коине (тн.старо-грчки) и како втор јазик бил германскиот. Првиот бил православен јазик од АпостолПавле,а вториот протестантски на Лутер со кого се обединале сите Германци од кои има католици со службен латински јазик. Па имало само верски јазици без етнички.
	ИМА ДОКАЗ ДЕКА 100% ЕВРОПЈАНИ ГОВОРЕЛЕ САМО СО ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК. КОЈ БИЛ ТОЈ ДОКАЗ ? ТЕМНИОТ ВОКАЛ- ТОЈ ДО ДЕНЕС, ЗА ЖАЛ, Е САМО НАШ ТН.СЛОВЕНСКИ!
	Европската наука се зафатила да го одгонетнува јазикот на Европјаните. Европјаните по правило, се служат со своите јазици со потекло од второто илјадолетие на новата ера настанати во католичка па потоа и протестанска, со своите католички и протестантски јазици, наследство на латинскиот јазик но не народниот јазик варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик кој бил тн.Хомеров на Херодот,Тукудид, Платон, Аристотел, Филип и Александар Македонски...Па дали има докази дека во Европа била само тн.словенска ? Најдобар доказ бил темниот вокал- го употребувала белата раса, денес тн.словенски.
	Бидејќи Европа била населена само со бела раса со свој темен вокал, кој денес е само тн.словенски, а го нема во Александријскиот Птоломејов јазик коине, во 19 век прогласен старо- грчки, што важи и за латинскиот, наследникот на коине не од Римјанинот и Латинот туку Греикот Лив Андроник од 240 г.п.н.е., тој се содржи во сите јазици во Франција (во неа 50% Французи), португалскиот (Португалија е на крајот на Европа- па Португалците биле Белци, никако Црнци, Индијци и Монголи), романскиот (Романија била домовина на Склавините=тн.Словени, а склава означувало област), шкиптарскиот, па влашкиот итн. И што се денес тн.Не-словенски народи ? Само изроди на својот тн.словенски род, кои како крволочни ѕверови се нафрлиле да си го уништат својот род. Трагично е што ова вечно си трае.
	ЕВРОПЈАНИТЕ НЕ МОЖАТ ДА ГО ОДГОНЕТНАТ ЈАЗИКОТ НА КРИТЈАНИТЕ И ЕТРУРЦИТЕ, КОЈ БИЛСАМО ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ=ТН.ХОМЕРОВ.РИМЈАНИТЕ ГОВОРЕЛЕ ТН.СЛОВЕНСКИ
	Авторите со тн.не-словенски јазик не можат да го одгонетнат јазикот на Критјаните и Етрурците, кој бил само варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик, на кого пишел Хомер, Херодот, Тукидид, Платон, Аристотел...како татков и мајчин јазик на Филип Македонски, Александар Македонски и сите следи генерации сè до денес, потврдувајќи се дека антички=етнички Македонци со битолски говор од 21 век одгонентнати од македонски автори Каменот Розета во Египет а и другите наоди. Еве и други докази:
	Еванс го познавал српскиот јазик, Вентрис имал врска со полскиот јазик, Георгиев бил Бугарин итн. Тие се бавеле со одгонетнување на јазикот на Критјаните. Не надминат бил Русинот Г.Гриневич, како и други тн.словенски автори. Најзабележителен бил успехот на Србинот Билбија, само со криличните вредности се читал етрурскиот јазик, а Етрурците како и Русите пишеле со руни во кои има мноштво тн.Кирилични слова. Па не случајно, Етрурците и Русите како Венети со руни го обожвале бог Перун.
	Бидејќи Етрурците го создале Рим, на кој јазик говореле Римјаните ? Одговорот го дал Дионисиј од Халикарнас-тој живеел во 1 век во Рим. Според него, тие говореле варварски и пелазгиски.Ова значи само тн.словенски, како што била сета Европа со најмасовните Венети со свои руни со тн.Кирилици.
	МАКЕДОНЦИТЕ, СРБИТЕ, ЦРНОГОРЦИТЕ, БУГАРИТЕ И СИТЕ ДРУГИ ТН.СЛОВЕНИ СЕ ЕДЕН ТЕ ИСТ НАРОД СО ЈАЗИК НА БЕЛАТА РАСА,СПРОТИВНОСТ НА САД САМО КАКО НАЈГОЛЕМ „КАЗАН“ НА РАСИ НАЦИИ КОЈА ЈА ВОДАТ ЕВРЕИ ХАЗАРИ СО ЈИДИШ ЈАЗИК ТН.СЛОВЕНСКИ ИЗРОДИШТА
	Бригискиот-брсјачкиот како македонски говор и припаѓа на белата раса од постледено доба, со јазик кој во еднина прво, второ и трето лице еднина ги содржи м (јас сум), с (ти си) и т (тој ет=ит), како што е во санскритскиот јазик на Ведите во Индија, со дативното у (кој-Н, кого- А, кому му[нему му]- Д и чиј- Г) Филипу, Александру..., во Индија (Ману, Меру, Зебу...), Кина (Бату- кан), Јапонија (аину + в + л + к = влакину- влакнести луѓе) со вегетеријанската крвна група А на Белци 38%, со ген прилив за 40% итн.
	Бригискиот=брсјачкиот бил/е службен во Р.Македонија на Македонците кои се еден те ист народ со сите други тн.словенски народи, 350 милиони, најброен народ како што според Херодот (5 век п.н.е.), најброен народ после Индијците биле Траките, со традиции како на Склавините до реката Рајна, кои апостол Бонифациус ги покатоличувал од кои подоцна произлегле Французите и Германците. Да се земи во предвид дека темниот вокал бил на белата раса, кој денес е само тн.словенски. Па тој го има во сите француски јазици, португалскиот, романскиот, шкиптарскиот и влашкиот. Следи Европјани имало тн.словенски народи и изроди на тн.словенски народи другите тн.не-Словени, потврдени крвни злочинци врз својот јазик на белата раса, пелазгиски=тн.словенски, гордост на Белците во цел свет.
	Ваквите изроди на јазикот на белата раса, тн.словенски, со векови го попречуваат обединувањето на најбројниот народ во Европа, а нивна сметка се шират народи со повеќе расни јазици: романски како дворасни јазици на Белци и Црнци, наследници на Александријскиот Птоломејов јазик коине, од 19 век таканаречен старо-грчки, кој произлегол од старо-египетски од 300-та г.п.н.е., и неговата копија латински од Греикот Лив Андроник (240 г.п.н.е.), и готски трорасни со монголски Пекинг=пе (град) кинг =кениг (владетел-но никако крал), што се среќава кај Викинг=вик кинг со рогови на бригиското говедо.
	Европа и Светот ги владеат Евреи Хазари, со својата Хазарска Кирилица и јидиш тн.словенски јазик, повеќе струки изроди, поради кои крварат тн.словенски народи кои никогаш не можат да се обединат. Пак, обединувањето зависи само од Русите и Србите. Бидејќи рускиот и српскиот јазик се само едно- наследство на падежниот црковен јазик, тој ќе ги обедини Русите, Србите и другите народи во еден народ со еден јазик дело на Константин Филозоф- за јазичното обединување никогаш не е доцна.
	ПРВА КНИГА ВО СВЕТОТ ДЕКА КОИНЕ (ТН.СТАРО-ГРЧКИ) ПРОИЗЛЕГОЛ ОД СТАРОЕГИПЕТСКИ, НО НЕ ОД АТИНА, АТИКА И ЕЛАДА,ЗАРАДИШТО ЕЛАДСКИТЕ ЈАЗИЦИ ЗА ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ НЕ СЕ РАЗБИРЛИВИ, КАКО 33 КНИГА ЈА ПРИФАТИ ГЕРМАНСКАТА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА
	Со наведената моја последна книга, објавена на 17.10.2017,а прифатена од Германската национална библиотека денес (30.10.2017), и поставена на својот католог под реден број 2- под број 1 е Дворасни Албанци на германски јазик, објавена на 01.06.2017, и благодарам. Благодарност не заслужува во Р. Македонија ниедна македонска установа, македонски партии, македонски здруженија итн.Сите тие се изгубени во просторот, затоашто сите тие се водат исклучиво само од свои лични интереси, никако било што национално. Едговорот е едноставен- бидејќи ние Македонците сме свои на своето, никако дојденци, завршувајќи се сите преговори за било што македонско со Елада со својот индиски музички инструмент бузуки на Циганите населени на Пелопонез, и тоа во 14- 15 век- во Македонија од 1913 г.
	Наспроти, Циганите на Пелопонез, Аварите се населувале на Пелопонез. Кога тие дошле таму, тие таму ги нашле Склавините=тн.Словени кои биле домородни на Пелопонез. Што биле Склавините, а склава означува само област- на коине тема ? Само Повеќебожци, а Римјаните само Христијани. Што говори ова ? До 5 век Римјаните не познавале никакви Склавини, а тие на Балканот за првпат се појавиле само во 6 век. Склавински=тн.словенски јазик бил Хомеров и Платонот-коине бил јазик само Александријски Птоломејов јазик, од 300-та г.п.н.е.,кој произлегол од староегипетски.Бидејќи тој само го наследил староегипетски, коине без никакви тешкотии го наследил староегипетскиот. Македонците во Египет си говореле на своите говори,а таков бил и битолскиот чиј текст на Камен Розета во Египет бил одгонетнат. Следи Македонците говореле на Хомеровиот јазик, потврдено од еладскиот лингвист Чулкас (1907),според кога Славо-Македонците во Лерин говореле Ран Хомеров јазик-ние домородци.
	Бидејќи досега нема ниеден материјален доказ за преселби на Словени, такви преселби немало. На Балканот биле колонизирани само Арнаути (Черкези и Татари), и тоа во 19 век меѓу Врање и Шара, а со нив биле колонизирани и Цигани. Ова може да се види во Дворасните Албанци и мои други книги.
	Што беше и е мој предлог ? Книгата да се преведе на англиски, и таа да се испрати секаде.Само така ќе прекинат сите текоби на измачениот македонски народ. Секако,постојат и други македонски автори кои пишат, Македонците се домородци. За жалење е, што Р.Македонија не делува како соседите итн.
	ДЕЈДИ, ДЕЈДИ МАКЕДОНЦИ, ЗА ВАШЕТО ИМЕ МАКЕДОНЦИ, ЗА ВАШАТА МАКЕДОНСКА НАЦИЈА, ЗА ВАШИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО МНОШТВО ГОВОРИ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА, СО СВОЈАТА МПЦ-НАСЛЕДНИЧКА НА ОХРИДСКАТА АРХИПИСКОПИЈА... НА РЕФЕРЕНДУМ ЌЕ ГЛАСААТ ДУРИ КРВОЛОЧНИТЕ АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИТЕ ОД КАВКАЗОТ, ТАТАРИТЕ ОД ЦРНОМОРИЕТО И ЕПИРСКИ ШКИПТАРИ),И ДРУГИ НЕ-МАКЕДОНЦИ. ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ СИТЕ МАКЕДОНЦИ КОИ СЕ ЗАЛАГААТ ЗА РЕФЕРЕНДУМ ЗА СЕ МАКЕДОНСКО ШТО НИКОГАШ И НИКАДЕ НЕ СЕ СЛУЧИЛО ВО СВЕТОТ.
	ДО КОГА ЌЕ ЈА КРИЈАТ ВИСТИНАТА- ИТАЛИЈА БИЛА ВАРВАРСКА=ПЕЛАЗГИСКА=ТН.СЛОВЕНСКА
	Сета Италија била венетска и илирска, само тн.словенска, со јазик кој бил варварски и пелазгиски, а латинскиот јазик не бил народен туку само едно-службен,тој денес е мртов јазик,како што бил/е коине (тн.старо- грчки) кој потекнал од староегипетскиот. Па се разликува народен и службен (мртов) јазик.
	Бидејќи Хелените во Јонија со остров Милет биле варвари (Херодот), тие како Хелени според поимот Хелен од Тесалија, сосед на Македонија, а никако на Елада, биле само едно- Пелазги како што биле Македонците (Јустин). Се заклучува, Хомер пишел само на пелазгиски јазик. Па тој бил варварски, а варвари биле Македонците.Херодот пишел на јонски говор, што било за Тукидит,Платон, Аристотел... -тој бил службен кај македонскиот крал Архелај...Филип и Александар Македонски...Филип V и Персеј.
	Делата на Хомер од јонскиот со словата од Милет биле преведени на коине, само во Александрија, и тоа по 300-та г.п.н.е.кога за коине бил составени речник и граматика.Значи,преведувањето на делата на Хомер било само во 3 век п.н.е.- само во Александрија. Бидејќи Греикот (Гркот), но не Латинот или Римјанот, Лив Андроник сакал да има дела за народот во Италија, тој во 240 г.п.н.е. создава латински јазик, кој бил само вулгаренкоине (в=б, народенкоине)- во коине внел народни (тн.словенски) зборови и така преводите биле поблиски до народот. Значи, од во египетскиот дворасен јазик коине на Белци и Црнци внел само венетски=илирски зборови, а Италија била само венетска и илирска-тн.словенска.
	Се говори, Римјаните вршеле латинизирани на Балканот, од кои произлегле и Романците (Власите), што е само лага. Ова се потврдува и со Дионисиј од Халикарнас кој во Рим живеел 1 век н.е. Според него, Римјаните говореле варварски и пелазгиски. Па Римјаните говореле само со тн.словенски јазик.
	Дали има најмеродавен и најнов доказ дека Италија била само варварска=пелазгиска=тн.словенска ? Само на пример, Јан Колар докажал дека Италија била словенска. И што станало со неговото книга ? Била забранета- неа Ватикан ја отстранил. Сите книги кои пишат како Јан Колар (1824) се забранети. Што уште пишел Колар. Според него, Словените се еден народ и тие треба да се обедини- тие се 350 милиони, за што јас се залагам веќе со децении. Ватикан е прв непријател на нашето обединување.
	Најдобар доказ за заговор врз нашиот варварски=пелазгиски=тн.словенски јазик биле/се Етрурците. Тие се основачи на Рим, оставштината на Рим биле етрурска, а Етрурците биле Венети како Русите со своите руни кои содржат тн.Кирилични слова, а го обожувале богот Перун. Со тоа што за авторите Перун бил словенски бог, тој го обожувале Етрурците и други, тн.словенски народи се само најголема лага.Важен доказ за тн.словенски народи бил јазикот на Етрурците.Бидејќи според авторите тие биле Пелазги, тие говореле пелазгиски=тн.словенски. За да се заскрие вистината, како што Европјаните од Дионисиј сè за Римјаните препишуваат, само не реченицата, тие говореле на варварски и пелазгиски јазик, јазикот на Етрурците го споредувале со јазици на Централна Африка каде живеат само Црнци, но без нашите јазици, никако словенскиот и далматинскиот хрватски говор, како соседни говори, што говори, врз тн.словенски народи со векови има заговор чиј јазик треба да се истреби- ова денес трае.
	СУМ ЗАПОЗНАЕТ ДЕКА ВО МЛЕЧНИТЕ ПРОИЗВОДИ СЕ СТАВА ПАЛМЕТИНСКА МАСТ, ШТО ЌЕ ГО ЗАГРОЗИ ЗДРАВЈЕТО НА НАШИОТ НАРОД, КОЈ ТРЕБА ДА СЕ ИСТРЕБИ. ИМА ЗАПРАШУВАЊА...
	ЕВРЕЈСКИОТ НАРОДЕН ЈАЗИК БИЛ САМО НАШ НАРОДЕН- ПЕЛАЗГИСКИ=ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК
	Кога некој Европјанин објаснува што значи некоја митолошка личност, тој тоа не го прави истогласно: а=а, б=б, в=в ... туку описно. Овде би навел само некои библиски имиња: Мојси=мој си (син); Јосиф=ј осиф=осип го осипаа (насипаа) во бунарот. Исто така, Јаков= јак ков, а никако силен- јак е животно на Хималаите; Давид=давит со лав да се давит; Голиат=голит- гол...Кумрам=к умрам-само Мртво Море. Еве докази: мр е само пелазгиски= тн.словенски збор, со умре, замре, премре...мр т ов...Најдобар пример е тн.еврејско име Елизабет=ели забет=савет=совет, што ништо истогласно на тн.еврејски (сириски арамејски) не значи. Како тоа се објаснува, во Der Große Duden, Rechtschreibung (1971), страна 115: „Elisabeth (w. Vn.) <hebr, |Gott [ist]> mein Eid’>“. Превод: „Богот [е] мој завет“. Кој бил тој бог: ели=хели=Хелиос=Илиос, основа Ил: „Ил врне ил грме“. А Eid=завет, заветување, заклетва. Или инаку кажано, само савет=совет. Па само Стар завет. И па токму ова истогласно толкување на Елизавет=Елисавет нема ништо со еврејскиот јазик, затоашто никогаш немало етнички еврејски народ туку само Еврејство=Еднобожество, спротивност на Повеќебожеството- види ги моите книги за Евреите и нивниот јазик, зашто имам повеќе книги- тие се најдуваат на мојата www.brigien.com.
	ДО КОГА РИМ ЌЕ ГИ КРИЕ КНИГИТЕ ОД АЛЕКСАНДРИЈСКАТА, ПЕРГАМЕНТСКАТА И НА ПЕРСЕЈ (ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНСКИ КРАЛ) БИБЛИОТЕКИ, КАКО И ЗА ПРВИОТ И ВТОРИОТ МИЛЕНИУМ- РИМ НАРЕДИ ДА СЕ УКИНИ ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОПИЈА, СО ШТО СЕ УНИШТИ МАТИЧНОТО КНИГОВОДСТВО ЗА ПОВЕЌЕМИЛЕНИУМСКОТО ПОТЕКЛО НА МАКЕДОНЦИТЕ- И СМЕ БЕЗ КОРЕН
	Рим не ги победил македонските кралеви, наследници на Македонското Александрово Царство, туку тие борејќи се меѓусебно кој да зграпчи поголем дел од соседното кралство,сите потпаднале под Рим Така Рим ги завлаеал просторите на Македонското Царство. За тој цел период Рим сè оплачкал, дури и уништил. Така тоа било со Библиотеката во Александрија со книжен фонд од 700.000 книги и тоа на Александријски Птоломејов јазик коине- тој произлегол од староегипетскиот. Следи коине и неговите наследници (катаревуса и димотики) да не се разбираат со Хомеровиот јазик кој бил само словенски (германски лингвист Пасоф- 1815), еладскиот лингвист Чулкас (1907), според кого Славо- Македонци во Лерин говореле Ран Хомеров јазик итн. Со уништувањето на Библиотеката во Александрија нема повеќе доказ за говорите на Македонците,за кои има оставштина на разни камења на битолски говор.
	Како што Рим ја уништил и оплачкал Библиотеката во Александрија, тој истото го направил и со онаа во Пергам со книжен фонд од 300.000 книги.Тој на тоа не застанал: Рим ја уништил и оплачкал и онаа Библиотека на последниот македонски крал Персеј-досега не сум нашол податоци за бројот на книги.
	Со тоа што Рим сè оплачкал и уништил, тој можел да ја крои историјата онака како што тој тоа си го сака. Во прилог наведувам, како тој злочинечки Рим на Македонците им го избришал нивното потекло старо со милениуми- по налог на Рим се укинува осиромашената Охридска архиепископија, не само што нејзиниот книжевен фонд беше уништен и оплачкан, беше уништено нашето најсвето матично книговодство водено со милениуми, и сега повеќе никој не знае какво потекло има. Па со султановата Бугарска егзархија презимињата беа според дедото, татко на таткото,и со Македонците сè се заврши.
	Исто така, никаде ги нема и авторите кои ги наведува Мавро Орбини (1601) за Македонците со јазик словенски-тн.Словени биле Склавините кои биле само Повеќебожи,а Римјаните биле Христијани итн.
	ЗАРАДИ САД- И ЕВРОПА- ЅВЕРИШТА СО ТН.ЧОВЕЧКИ ЛИК НИЗ ЧИИ УСТИ ТЕЧЕ ПРАВОСЛАВНА КРВ БЕЗ ПРЕКИН ДЕЛО НА ВАТИКАН ОД 1071 ГОДИНА...И ДЕНЕС ВО ПОЛЗА НА ЕЛАДЦИ ЦИГАНИ СО ИНДИСКИ МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТ БУЗУКИ ОД 14-15 ВЕК СО СВОЈ ЕЛАДСКИ ЈАЗИК САМО СО ПОТЕКЛО ОД СТАРОЕГИПЕТСКИОТ, БУГАРИТЕ НА ГАБОРИС ГАБОР ТАТАРСКИОТ СО СВОЈОТ ТАТАРСКИ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК И АРНАУТИ КАКО ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) 90% И ШКИПТАРИ 10% ДВА ПОСЕБНИ НАРОДИ КОИ МЕЃУСЕБНО НЕ СЕ РАЗБИРААТ... ЗАЕДНО СО ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК КОЈ Е МОНГОЛСКИ (ГУСТАВ МАЈЕР) ПОРАДИ ШТО АРНАУТИТЕ ТЕШКО ИЗУЧУВААТ РОДОВИ НА БЕЛЦИ (ПЕЛАЗГИ=ТН.СЛОВЕНИ) САКААТ 100% ДА ГО ИЗБРИШАТ МАКЕДОНСКОТО, ДУРИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА ДА ГО ВНЕСАТ КАКО ВТОР СЛУЖБЕН ЈАЗИК МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК ИЗЕДНАЧУВАЈЌИ СЕ СО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КОЈ СЕ ГОВОРЕЛ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЕГИПЕТ ЗА ВРЕМЕ НА БРИГИТЕ=БРСЈАЦИТЕ СО БИТОЛСКИОТ ГОВОР 21 В., ПОТВРДЕН ОД МАКЕДОНЦИ
	КАЈ СЕКОЈ НАРОД СО СВОЈА ДРЖАВА ИМА ИДЕОЛОШКА БОРБА. ТАКВИ БОРБИ БЕА МЕЃУ ОНИЕ ЗА КРАЛОТ И КОМУНИСТИ. КАКО ВО СЕКОЈ ДРЖАВА ТАКА ИМАЛО И ВО КРАЛСКА БУГАРИЈА. ВО ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ КРАЛСКА ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА А И ПРОТИВ КРАЛСКА ФАШИСТИЧКА ШКИПТАРИЈА- ПРВАТА САМО СО ФАШИСТИЧКА ГЕРМАНИЈА, А ВТОРАТА САМО СО ФАШИСТИЧКА ИТАЛИЈА. МАКЕДОНЦИТЕ КАКО ЗАНАЕТЧИИ, ТРГОВЦИ, КОМУНИСТИ, СВЕШТЕНИЦИ... СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ ФАШИСТИТЕ ЗА СВОЈА НАРОДНА ДРЖАВА СО СВОЈА САМОСТОЈНА ЦРКВА ВО ОЧИТЕ НА ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА, ПРОТИВ ЦАРИГРАДСКАТА ПАТРИЈАРШИЈА, СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА И СРПСКАТА ЦРКВА- ЕЛАДЦИ (ТН.ГРЦИ) И ШКИПТАРИ КАКО НАРОДИ БЕЗ СВОИ ЦРКВИ НЕ СЕ ИСТОРИСКИ НАРОДИ
	СУЛТАНОВОТО БУГАРСКО КНЕЖЕСТВО ИМАЛО САМО КНЕЗ ВО СОФИЈА И СУЛТАНОВ ЕГЗАРХ ВО ЦАРИГРАД НА БУГАРСКАТА ЕГЗАРХИЈА. БУГАРСКА ДРЖАВА СО БУГАРСКОТВОРЕН НАРОД ИМАЛО САМО ОД 1908 ГОДИНА. БУГАРСКАТА ДРЖАВА БИЛА КРАЛЕВИНА, А КРАЛОТ БУГАРИТЕ ГО НАРЕКУВАЛЕ ЦАР. ТОЈ ЗА ЕВРОПЈАНИТЕ БИЛ САМО КРАЛ НА КНЕЖЕСТВО КОЕ ПОСТАНАЛО КРАЛСТВО. БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА НИКОГАШ НЕ БИЛА СТАРА ДРЖАВИ ТУКУ САМО ОД 1908 ГОД., КРАЛОТ БИЛ САМО КРАЛ- НИКАКО ВРЕДЕН ЦАР. КРАЛОТ СО БУГАРСКОТО КРАЛСТВО БИЛЕ ВО СОСТАВ НА ФАШИСТИЧКА ГЕРМАНИЈА ВО СИТЕ ПРЕВИРАЊА, ДУРИ И ЗА ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА. ОВА БИЛО ПОВОД БУГАРИЈА НА ГЕРМАНИЈА ДА ГИ ИСПОРАЧА ЕВРЕИТЕ КОИ СИТЕ ЗАВРШИЛЕ СО СМРТ НА РАЗНИ НАЧИНИ. ТАКВИ БИЛЕ ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, САМО НЕ ОД БУГАРИЈА КОЈА ДО ДЕНЕС ГО ИМА ПОД ОКУПАЦИЈА ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА СО СВОИТЕ МАКЕДОНЦИ. ЗА ГЕНОЦИТОТ ВРЗ МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ ИСПОРАЧАНИ СО СВОИ БУГАРСКИ ВАГОНИ НА ФАШИСТИЧКА ГЕРМАНИЈА Е ПОТВРДЕНО И ДОКАЖАНО. ЗНАЧИ, САМО ЕДНО: КРАЛСКАТА ДРЖАВА БУГАРИЈА ОД 1908 ГОДИНА ОСТАНАЛА ФАШИСТИЧКА. ТОКМУ ЗА ОВА СЕ ПОЈАВИ ЕДЕН СУДИР МЕЃУ Р.МАКЕДОНИЈА И Р.БУГАРИЈА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ КОГА Р.МАКЕДОНИЈА ПОСТАВИ СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ.ПА НАПРОТИВ, ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА ГИ СПАСИЛА БУГАРСКИТЕ ЕВРЕИ. ОД НАВЕДЕНОТО СЕ ЗАКЛУЧУВА, Р. БУГАРИЈА БИЛА ФАШИСТИЧКА ЗА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ И МАКЕДОНЦИТЕ ОД Р.МАКЕДОНИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА БРАТСКИ ИСТРЕБУВАЈЌИ ГО МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СО ФАШИСТИЧКИ АРНАУТИ (ЧЕРКЕЗИ, ТАТАРИ И ШКИПТАРИ), СО СВОЈА КОНЕЧНОСТ 2017 ГОД.
	БУГАРСКИОТ ЈАЗИК Е ПОМЛАД ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК. ОВА СЕ ОБЈАСНУВА ДВОСТРУКО: 1) МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК БИЛ БРИГИСКИ=БРСЈАЧКИ КОЈ СЕ ГОВОРЕЛ ВО ЕГИПЕТ-МАКЕДОНЦИ ПТОЛОМЕИ ПОТВРДЕН ВО КАМЕН РОЗЕТА ВО ЕГИПЕТ... КАКО БИТОЛСКИ ГОВОР ОД 21 ВЕК...И ДРЖАВНОТВОТВОРЕН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО АСНОМСКА МАКЕДОНИЈА КОГА МАКЕДОНЦИТЕ СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА- ВО ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА СЕ УПОТРЕБУВАЛ БУГАРСКИ ЈАЗИК СО ГОВОР ОД ВАРНА КОГО МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ. ПА И ЗАТОА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ИМ ВЕЛЕЛ НА МАКЕДОНЦИТЕ ДА СИ ПИШАТ НА БРСЈАЧКИ ГОВОР, НИКАКО НА БУГАРСКИ КОЈ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ БИЛ САМО СТРАНСКИ ЈАЗИК. ВАКВИОТ ЈАЗИК БУГАРСКИ НЕРАЗБИРЛИВ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ БЕШЕ ДУРИ ЗА АСНОМСКИТЕ МАКЕДОНЦИ АНТИФАШИСТИ КОИ КРВАВО И ЖЕСТОКО СЕ БОРЕЛЕ ПРОТИВ БУГАРСКИТЕ ФАШИСТИ. 2) ЗАРАДИ ТОА ШТО МАКЕДОНЦИТЕ НЕ ГО РАЗБИРАЛЕ ВТОРИОТ БУГАРСКИ ЈАЗИК СО ГОВОР ОД ВАРНА- ПРВИОТ БИЛ НА ГАБОРИС ГАБОР ТАТАРСКИ ТАТАРСКИ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК- ВО 2/2 НА 20 ВЕК БУГАРИЈА РЕШИЛА СВОИТЕ ФАШИСТИЧКИ БУГАРИ ДА ГИ ПРИБЛИЖИ НА АСНОМСКИ АНТИФАШИСТИЧКИ МАКЕДОНЦИ СО ТРЕТ ЈАЗИК ПОБЛИЗОК НА БРИГИСКИОТ=БРСЈАЧКИОТ ГОВОР (ЈАЗИК). СЛЕДИ „БУГАРСКИОТ ЈАЗИК Е ПОМЛАД ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК“- ПА Е ГЛУПАВИ БУГАРИ БЕЗ РАЗУМ
	МАКЕДОНСКИ ИСТОРИЧАРИ ИМА ТРИ ГРУПИ: 1) МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ СЛОВЕНИ. СЛОВЕНИТЕ ДОШЛЕ ОД НЕАНДЕРТАЛСКА ЕВРОПА, А НЕАНДЕРТАЛОТ БИЛ МАЈМУН СО ЧВРСТ ЧЕРЕП САМО НА ОДРАСНАТ ЦИЦАЧ А НЕ ФЕТАЛЕН МЕК НА ЧОВЕК- СИТЕ ВИДОВИ МАЈМНУНИ ИМААТ ПО 48 ХРОМОЗОМИ, А ЧОВЕКОТ 46. БИДЕЈЌИ ДОСЕГА НЕ СЕ ДОБИЛ МЕЃУПРОИЗВОД, МАЈМУНИТЕ СО ЧОВЕКОТ НЕМАЛЕ ВРСКА. СИТЕ КРВНИ ЧОВЕЧКИ ГРУПИ СЕ МАЈМУНСКИ ОД САМИОТ ПОЧЕТОК А ПРВА ЧОВЕЧКА ГРУПА БИЛА САМО 0- ПОТОА СЛЕДАТ А, ПА Б И ВО НОВАТА ЕРА АБ. БИДЕЈЌИ ВО ЕМРИОНАЛНИОТ РАЗВИТОК ЧОВЕКОТ НЕ ЛИЧИ НИКОГАШ НА МАЈМУН, ДАРВИН НАПРАВИЛ ОГРОМНА ГРЕШКА, ДУРИ НА ЧОВЕКОТ ДУША МУ ВДАХНАЛ БОГОТ. БОГОТ БИЛ ЕВРЕЈСКИ, КАКО ХРИСТИЈАНСКИ И ИСЛАМСКИ. 2) МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ДОМОРОДЦИ СО ОЛИМПИСКИ БОГОВИ, ОД 6 ВЕК СО СКЛАВИНИ КОИ ГО ОБОЖУВАЛЕ ХОРА, ИСТОВЕТЕН НА КРИШНА И ХОРУС. ТАКВИ ИМАЛО ДО РЕКАТА РАЈНА.СПОРЕД АПОСТОЛ БОНИФАЦИУС (8 ВЕК) СКЛАВИНИТЕ (СЛОВЕНИТЕ) БИЛЕ ОДВРАТНА РАСА КОИ ГИ ПОКАТОЛИЧУВАЛ. ТИЕ БИЛЕ СО ТРАДИЦИИ НА ТРАКИТЕ ЗА КОИ ПИШИ ХЕРОДОТ. ТАА ОДВРАТНА РАСА ЈА ИСТРЕБУВАЛ И ХИТЛЕР, ШТО И ДЕНЕС ВАЖИ. ДУРИ СКЛАВИНИ ИМАЛО ВО ШПАНИЈА (АРАПСКИ ИЗВОРИ). 3) НАЈПАМЕТНИ БИЛЕ ОНИЕ КОИ ПИШАТ. ВО МАКЕДОНИЈА ДОШЛЕ СЛОВЕНИТЕ И ГИ НАШЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ. И ШТО ПОТОА ? ПА ТИЕ СИ ИМАЛЕ ГРУПЕН СЕКС,И ТОА НА ЕКС И СЕ ДОШЛО ДО ЕДЕН КОМПЛЕКС ОД КОГО НИ НЕМА СПАС
	БИДЕЈЌИ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ ПОЗНАВАЛ ТАТАРСКИ=ЧУВАШКИ ЈАЗИК НА ГАБОРИС ГАБОРОТ ТАТАРСКИ, НИТУ БУГАРСКИОТ СО ГОВОР ОД ВАРНА НА СУЛТАНОВОТО БУГАРСКО КНЕЖЕСТВО СОСЕ СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА, ТОЈ СО СВОИТЕ БРСЈАЦИ НЕ МОЖЕЛЕ ДА БИДАТ НИКАКВИ БУГАРИ. ПА ТОЈ ИМ ВЕЛЕЛ НА СВОИТЕ ДА НЕ ПИШИТЕ НА БУГАРСКИ ТУКУ БРСЈАЧКИ. БРСЈАЧКИ БИЛ И БИТОЛСКИОТ ГОВОР НА КОГО ГОВОРЕЛЕ МАКЕДОНЦИТЕ ПТОЛОМЕЈЦИ ВО ЕГИПЕТ. ЈАЗИКОТ БИЛ НАШ БРИГИСКИ, А БРИГИСКА ОСТАВШТИНА ИМА ДУРИ ВО ТЕТОВСКО. БРИГИСКИОТ БИЛ ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА НА КОГО СЕ ГОВОРИ ВО АСНОМСКА Р.МАКЕДОНИЈА. БИДЕЈЌИ БУГАРИТЕ ИМАЛЕ И ТРЕТ БУГАРСКИ ЈАЗИК КОЈ БИЛ ОД 2/2 НА 20 ВЕК, НАШ ГРИГОР ПРЛИЧЕВ ОВОЈ НЕ ГО ДОЧЕКАЛ. СО ТОА ШТО СЕКОЈ НАРОД ИМА САМО ПО ЕДЕН ЈАЗИК А БУГАРИТЕ ТРИ ЈАЗИКА, ЗА ГРИГОР ПРЛИЧЕВ НЕ ДОСТАПНИ, ТОЈ И МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ САМО МАКЕДОНЦИ СО СВОЈОТ МАКЕДОНСКИ БРИГИСКИ=БРСЈАЧКИ ЈАЗИК ОД ПОСТЛЕДЕНО ДОБА
	Borislav Krstovski Vo Tetovsko posebno vo selata (ponaglasen vo severo istocniot del), koj malku se razlikuva od gradskiot, se govori na jazik i akcent skoro identicen kako Bitolskiot so mnogu mala razlika. Koga slusam Bitolski duri i da nema razlika osim vo zvukot kako da odi malku na poblag pevliv nacin.
	ПОИМОТ БУГАР ОЗНАЧУВА ЈАЛОВ. БУГАРИТЕ ОСТАНАЛЕ ЈАЛОВ НАРОД БЕЗ СВОЈА ИСТОРИЈА, СВОЈА КУЛТУРА...ЗА БУГАР КАКО ЈАЛОВ НА МАКЕДОНСКИ СЕ ВЕЛИ ИЗБУГАРИ КОБИЛАТА. ОВА ЗНАЧИ ТАА ДА ПОМЕТНИ. ЕВЕ ГО ДОКАЗОТ: БУГАР=Б(В)УГАР- УГАРОТ Е НЕПЛОДЕН, И ЗАТОА НЕПЛОДНАТА ПОВРШИНА СЕ УГАРИ ЗА ТАА ДА СТАНЕ ПЛОДНА. ВО ЗАВИСНОСТ ОД ВРЕДНОСТ НА ПОЧВАТА, ТАА СЕ УГАРИ ЕДНА ИЛИ ПОВЕЌЕ ГОДИНИ. СЛЕДИ ДОКАЗ- ИСТОРИСКО УГАРИТ, ШТО Е БРИГИСКИ=БРСЈАЧКИ- НИВАТА ДА СЕ УГАРИТ (УГАР ОСТАВИ). ДУРИ ВОЛГАР=ВОЛГ АР: ВОЛГ=ВОЛК=FOLK=ФОЛК=ПОЛК ДО ПОЛКА (НАРОДЕН ТАНЦ), А ФОЛК=ПОЛК Е САМО НАРОД. ДА НЕ СЕ ИЗУМИ ВУЛГАРЛАТИНСКИ (НАРОДЕНЛАТИНСКИ)- ЛАТИНСКИОТ ИЗМЕШАН СО НАРОДЕН
	ЗОШТО БУГАРИЈА Е МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛ БРОЈ 1 ? ЗАТОАШТО СО СВОИТЕ БУГАРИ ВО Р. МАКЕДОНИЈА, БУГАРСКИТЕ ПАСОШИ...И УНИШТУВАЊЕТО НА СЕ МАКЕДОНСКО, МАКЕДОНЦИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА БИ ТРЕБАЛО ДА СЕ СНИЖАТ, А АРНАУТИ (ТАТАРИ, ЧЕРКЕЗИ И ШКИПТАРИ) ДА БИДАТ 50%- ЖЕЛБИ АРНАУТСКИ. ПА МАКЕДОНЦИТЕ ПОВЕЌЕ НЕМА ДА БИДАТ МНОЗИНСКИ НАРОД, И МАКЕДОНЦИТЕ СО СВОЕТО ПРАВОСЛАВИЕ ЌЕ ЈА ИЗГУБАТ СВОЈАТА МАКЕДОНСКА ДРЖАВА. АКО ВАКВИТЕ ЖЕЛБИ БИ ГИ ОСТВАРИЛА БУГАРИЈА, НАСЛЕДСТВО НА ГАБОРИС САМО ГАБОР ТАТАРСКИ, МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК КАКО ТН.СЛОВЕНСКИ ЌЕ БИДЕ ПОРАЗЕН, СО ШТО И БУГАРИТЕ СО СВОЈОТ ТН.СЛОВЕНСКИ ЈАЗИК СЕ ГУБИТНИЦИ. СЛЕДИ ЕДНО: БУГАРИ=ЛУДАЦИ
	БУГАРИЈА СЕ ОТКАЖАЛА ОД МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА КОЈА БИЛА ПОД ОХРИДСКАТА АРХИЕПИСКОЈА, СЕ ОТКАЖАЛА ОД ИМОТИТЕ НА НЕЈЗИНИТЕ МАКЕДОНЦИ, ЗА КОИ ПОТПИШАЛА ДОГОВОР СО ГРЦИЈА ДА НЕ СЕ ГРИЖИ ЗА НИВ- ТАА Е ЗЛОСТОРНИЧКА, И КАКВА ДРСКОСТ, БЕЗ СРАМ И ОГРОМЕН НЕОПРОСТИВ ГРЕВ БПЦ САКА ДА БИДЕ МАЈКА НА МПЦ ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА,А НЕЈЗИНИТЕ ЧЕДА ОД Р.МАКЕДОНИЈА И ЕЛАДА ГИ ДОСОТРУВА
	БУГАРСКАТА ДРЖАВА И ЦРКВАСО БУГАРАШИТЕ ОД Р.МАКЕДОНИЈА ЗА БУГАРИЗАЦИЈА НА МПЦ  Во Makfax od 25 ноември 2017 го објави насловот:: „Патријархот Неофит до Радев: Ќе бараме позитивно решение со МПЦ“: „Бугарската држава и Бугарската православна црква се обединети во желбата за развојот и продлабочувањето на односите меѓу Република Бугарија и Република Македонија. Ова бил заедничкиот став на претседателот Румен Радев и бугарскиот патријарх Неофит, кои по иницијатива на претседателот, одржале средба во текот на денот, пренесува БГНЕС. За време на средбата била истакната важноста на потпишаниот билатерален Договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Бугарија и Република Македонија, којшто ја зајакнува меѓусебната доверба, го поттикнува развојот на билатералните односи и претставува позитивен чекор во процесот на европска интеграција на Република Македонија. Патријархот Неофит го запознал претседателот со писмото на Македонската православна црква, кое беше испратено до Канцеларијата на Светиот синод на бугарската црква за евхаристичкото единство на БПЦ со МПЦ и го уверил во добрата волја од страна на Бугарската патријаршија. Ова прашање треба да биде разгледано на состанок на Св. Синод на БПЦ, а темата за автокефалноста на МПЦ ќе биде разгледана и со останатите помесни православни цркви“. Била само една цел:„Бугарската држава и Бугарската православна црква се обединети во желбата за развојот и продлабочувањето на односите меѓу Република Бугарија и Република Македонија“. Следи ова дело било поттикнато од бугарски историчари, академици... и политичари, што било подржано не од Македонци туку од бугарашите во Р.Македонија кои оспоруваат сè македонско, Македонците биле српски производ, од Коминтерната и од Тито, а Бугарите само од Габорис само едно- Габор татарски.
	ДА СЕ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ВО 21 ВЕК, ОСПОРУВАЧИТЕ ВО БУГАРИЈА СЕ ЛУДАЦИ
	Основно човеково право е секој да биде она што тој сака. Македонци имало во старата ера и новата ера. Нивните говори од старата ера се задржале во новата ера. На пример со Бригите денес Брсјаци и Пеонци Мариовци-според Мара. Иако нивни симбол бил богот Арес=јарес=јарец, со негови рогови е претставен и македонскиот крал Пир, што било и со Ѓорѓи Кастриот=тн.Скендербег, до денес постои говорна разлика- Мариовците немаат датив (кој=Н, кого=А, кому му-нему му братучед [=чедо брату] =Д и чиј=Г)...Следи Македонците до денес си ја почитуваат својата историја. Токми затоа тие ја учат својата историја, не на Бугарите: Аспарух...султаново Бугарско кнежество, Бугарска држава од 1908 година со службен јазик со говор од Варна кој не го разбирале Брсјаците, порадишто Григор Прличев им велел, тие да не пишат на бугарски јазик кој не го разбираат туку само на брсјачкиот= бригискиот.
	Бидејќи со АСНОМ, кој бил за во борба против фашистичка Бугарија и фашистички Арнаути, брсјачки станал македонски службен јазик, тој до денес е службен. Нашиот македонски јазик кој бил бригиски= брсјачки говорен во Египет- Розета..., тој немал врска со било што бугарско. Тоа што Бугарите велат, „немало македонски јазик, туку дека е писмено- регионална“, е произволно, затоашто таков термин не постои во лингвистиката, потврдено од лингвисти, а не само Бугари, бугараши и бугаристи од полза.
	Бидејќи Македонците биле, се и ќе бидат Македонци со свој јазик, оспорувачите се потполно лудаци.
	ШКОТСКА ДВОЈНА ВРСКА СО МАКЕДОНИЈА И НЕЈЗИНИОТ МАКЕДОНСКИ НАРОД
	За врските на Македонците е пишувано повеќепати, посебно за 7/8 ритам во Македонија- Шкотска...
	Дејвид Ливингстон (2011), Тероризам и илуминатите, пиши: „Темпларскиот избор на Шкотска не бил случаен. Тие мошне добро пресметале дека токму во Шкотска ќе бидат безбедни од раката на Католичката црква, и тоа под закрила на Роберт Брус, иако заедно со шкотскиот народ, тој подоцна бил екскомуницирал поради војната против англискиот крал Едвард II. Но, можеби за поврзување со остварениот брак на Маргарета, ќерката на Агата (ќерката на Гаврил Радомир, син на цар Самуил), и шкотскиот крал Малколм III“.
	БУГАРИТЕ НА БУГАРИЈА И БУГАРАШИТЕ ВО Р.МАКЕДОНИЈА ГИ ОСТВАРУВААТ ЗАЛОЖБИТЕ НА ВАНЧО МИХАЈЛОВ ОД КНИГАТА МАКЕДОНИЈА ШВАЈЦАРИЈА НА БАЛКАНОТ БЕЗ МАКЕДОНЦИТЕ А САМО СО БУГАРИ И АЛБАНЦИ. САМО ТОЈ КУТРИОТ ВАНЧО (ИВАН) СО СИТЕ КУТРИ БУГАРИ И БУГАРАШИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА СОЗДАВААТ НОВ ТН.НАРОД АРНАУТИ КАКО ГЕГИ 90% МЕШАНЦИ НА ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ СО ШКИПТАРИ 10%, КОИ МЕЃУСЕБНО НЕ СЕ РАЗБИРААТ, НЕ ОПШТЕЛЕ, НЕСТАПУВАЛЕ ВО БРАК,БУГАРИТЕ И БУГАРАШИТЕ ГО ПОДРЖУВААТ НИВНОТО ОБЕДИНУВАЊЕ А ВО Р.МАКЕДОНИЈА ГО ДЕЛАТ МАКЕДОНСКИОТ НАРОД ЗА ДА БИДАТ ПОБЕДНИЦИ АРНАУТИ. БУГАРИЈА НА ГАБОРИС ГАБОР ТАТАРОТ БИЛА, Е И ЌЕ БИДЕ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ЗЛОЧИНЕЦ БР.1
	Bobby Gorgioska Strashno shto napravi belata rasa vo SAD,
	АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ ИГРАЛ ТОПКА; ТОПКА ИГРАЛЕ БАСКИТЕ И МАИТЕ- СО ИСТ ЈАЗИК
	Ние учиме, топката била донесена од Англика.Пак, Британија имала илирски традиции кои укажуваат на балканско потекло. Ова го потврдуваат домашните животни- со потекло од Балканот. Таква била овцата, од чија кожа се прави гајда, а Шкотите со ритам 7/8 како нас, со фустани но не со панталони што било традиција во Пелагонија. Шкотското може да се спореди со она во с.Кукуречани-Битола. Не случајно, Скотите го слават Алексадар Македонски кој играл топка, што било со Баските и Маите. За потсетување, флотата на Александар Македонски изчезнала во Patifik=пат тифик=тивик=тивок- тих...
	Бискупот Диего де Ланде, кој живеел во шестанесеттиот век и бил главен хроничар за необичните традции на Маите забележал дека многу баскиски зборови имаат исто или слично значење и кај Маите. Токму затоа „Еден Баскиец- запишал бискупот Диего де Ланде- можел убаво да се разбере со припадниците на овој необичен народ“. Следи според Олга Луковиќ- Пјановиќ: „српскиот е близок на санскритскиот јазик, со кого се потврдува дека 3.000 зборови од времето на ‘Рг-Веда’ па сè до денес без да се променат ни по облик ниту по смисол“. Етрурците се разбираат со српскиот јазик, а „можат да бидат најмалку 30 до 40% заедничко лексичко благо во баскискиот и српскиот јазик“. Па авторката се потврдува дури со тн.словенски темен вокал кој го имаат сите јазици во Франција, и португалскиот.
	БИДЕЈЌИ ЕВРОПЈАНИТЕ ДУРИ ВО 16 ВЕК БИЛЕ КАНИБАЛИСТИ, А ЕВРОПЈАНИТЕ ОД 15 ВЕК ДО ДЕНЕС ИНДИЈАНЦИТЕ ГИ СОТРЕЛЕ И СТАВИЛЕ ВО РЕЗЕРВАТИ, ТИЕ СО НИВНАТА САД НАТО И ХАЗАРСКИ КАПИТАЛ СО ВИСОК МОНГОЛСКИ УДЕЛ НА МОНГОЛИ ТАТАРИ И ЧЕРКЕЗИ ДЕНЕС СЕ ПОЗНАТИ ГЕГИ 90% СО СВОИТЕ 10% СОБРАЌА ШКИПТАРИ И ТАТАРСКИТЕ БУГАРИ ЖЕСТОКО СЕ БОРАТ НИЕ МАКЕДОНЦИТЕ САМИ ДА СЕ УКИНИМЕ,БЕЗ ДА ПОСТОЈАТ РЕЗЕРВАТИ-БАНДИТИ
	ЕВРЕЈСКИОТ НАРОДЕН ЈАЗИК БИЛ САМО НАШ НАРОДЕН- ТН.СЛОВЕНСКИ (СКЛАВИНСКИ) ЈАЗИК
	Склавините на Балканот се појавиле во 6 век н.е.- склава означува област. Склавините го обожувале Хора кој бил Кришна во Индија и египетски Хорус-таму бил тн.Мојси.Затоа словенски народи немало.
	Кога некој Европјанин објаснува што значи некоја митолошка личност, тој тоа не го прави истогласно: а=а, б=б, в=в ... туку описно. Овде би навел само некои библиски имиња: Израил=изроил- само се роел=селел; Ное + н = Нове; Ветил= ветил; Аврам=Абрахам=а брахам=брахом=браком; Иска=иска; Исак=исака, иска=и ска=сака; Милка-милка; Мамре=ма мре; Исто така, Јаков= јак ков, а никако силен- јак е животно на Хималаите; Исав- влакнест без исав=и сав (цел влакнест); Исмаил=исмеал; Јосиф=ј осиф=осип го осипаа (насипаа) во бунарот; Јуда=ј уда; Тамара=та (таа) Мара; Мара; Тавера=та вера; Мојсеј Мојси=мој си (син)- кога фараонката го кренала детето, рекла мој си син;Арон=а рон-и; Амон=а мон=ман (човек)=мин (мина=луѓе), Амин=а мин;Аман=а ман;в-н-т Надав(=нада)-Надан-Надат; Итамар =и тамар=та мар и ита мар;Мирјам=мир(јам);Амрам=а мрам-умрам;Давир=да вир-Вирсава=вир Сава; Силом; Ангел=а н(а) гел=желва-само желба; Самсон=сам сон; Салмон=сал мон; Илиј=Илиос=Хелиос; Самоил=само ил=Ил(иос); Јахве - х = јаве (богот се јаве); Елијав=Илијав; Елисеј=елис...хелис; Давид =давит со лав да се давит; Голиат=голит- гол; Соломон=сол о мон; Сива=сива; Витсавеа=вит савеа; Авијам=а вијам...Захарија, з=с, сахар сè до Сахара=схара (в-г-х-к)=свара-сгара-схара-скара: Сахара= скара + пе = пескара, песка=паска=Пасха по песок одат; сахар=захар=шакар=шекер во вид на песок... Тиква=тиква, Малух=малу х, Малкија=малкиа, Малка=мал ка, Амал=а мал, Веселеил=веселе ил=Ил...
	Апостол=а по стол-столица; Апостол=а постол=Постол (с.Постол)-претходно Пела мак. престолнина.
	Најбитен останат Кумрам=к умрам- Мртво Море. Амрам=а мрам до умрам; Мамре=ма мре=мр е само пелазгиски= тн.словенски збор, со умре, замре, премре...мр т ов...Во прилог е и Лепра=леп пра, леб пра права- лепрата е бела како леб тек изваден од печење. Овде се наведени само поедини имиња.
	Најдобар пример е тн.еврејско име Елизабет=ели забет=савет=совет, што ништо истогласно на тн.еврејски (сириски арамејски) не значи. Како тоа се објаснува, во Der Große Duden, Rechtschreibung (1971), страна 115: „Elisabeth (w. Vn.) <hebr, |Gott [ist]> mein Eid’>“. Превод: „Богот [е] мој завет“. Кој бил тој бог: ели=хели=Хелиос=Илиос, основа Ил: „Ил врне ил грме“. А Eid=завет, заветување, заклетва. Или инаку кажано, само савет=совет. Па само едно: Стар завет. И па токму ова истогласно толкување на Елизавет=Елисавет нема ништо со еврејскиот јазик, затоашто никогаш немало етнички еврејски народ туку само Еврејство=Еднобожество, спротивност на Повеќебожеството- види ги моите книги за Евреите и нивниот јазик, зашто имам повеќе книги- тие се најдуваат на моја www.brigien.com. Се наведија тн.Словени, а според авторите Русите го обожувале Перун. Меѓутоа, него го обожувале и жителите во Палестина и пошироко. Ангелија Станчиќ Спаиќ (Спасиќева) пиши: „Приказната вели, како Илија при создавање на човекот рекол: ‘Нека биде како еден од нас’. Значи, дека тоа прво верување било верување во многу Богови, од кои Илија бил прв, перви, значи Первун“- без Словени. 
	БИДЕЈЌИ ЕЛАДЦИТЕ БИЛЕ ОДРОДЕНИ ПЕЛАЗГИ (ТН.СЛОВЕНИ), ИТЕН ПРЕКИН ЗА СЕ СО ЕЛАДА
	Од Тибет сè до со Египет имало македонско колонии. Таква е и она во Пакистан, со свои Македонци. Македонците во Пакистан обожува-ле бог Арес=јарес=јарец- тој бил бригиски: бриг=бриж=брз=брс= брсјак=брс јак. Па Ханзите и Калашите биле Бриги со бригиски традиции- правење на вино, сирење...
	Нивниот јазик има оставштини од нашиот пелазгиски=тн.словенски јазик. Според Херодот, Тукидид, Платон..., Хелените биле Пелазги, а оние во Јонија варвари како што биле и Македонците. Варварски јазик бил пелазгиски- Пелазги биле и Македонците (Јустин). Откаде бил поимот Пелазг? Британската енциколопедија наведува, Пелазги произлегол од Пелагонија, чија Пелагонска куќа е најстара сосе целокупен куќен и кухински инвентар. Следи клучот на Пелазг произлегол од нашата Пелагонија, што нема ништо заедничко со Елада,на чиј Пелопонез во 14-15 век се населиле Цигани со својата бузука.
	Во Илијада не се употребувал поимот варвари, а Хомеровиот јазик бил само наш словенски. Ова го тврди германскиот лингвист Пасоф (1815), еладскиот лингвист Чулкас (1907). Што тој Чулкас пишел ? Славо- Македонците од Лерин говореле Ран-Хомеров јазик. Внимавајте, никако доцен туку само Ран- Хомеров јазик. И што станало со Чулкас ? Тој никако доцна туку многу рано и рано си се „самоубил“... Па Џон Тоуб од Торонто (Канада) во Атина соопштил, Македонците во Пакистан говореле словенски- тој бил отруен со кафе. Бидејќи отровот бил органски, тој се најдувал во органските ткива на телото. И што станало со него ? Десет години телото не му се предавало на семејството. Кој бил виновен ?! Гробот кој бил на суво тло, а без влажност микроорганизмите не можеле да го разгратат органскиот дел. Ние си чекаме за во Европа и НАТО со децеднии, а САД и Европа одвнатре нас не дораспаѓаат.
	Зошто коине (тн.старо-грчки) со Хомеровиот тн.словенски јазик не се разбира-л ? Затоашто тој јазик бил со потекло од Египет- коине произлегол од староегипетски. Па и затоа коине како Александријски јазик бил семитски јазик. Еве го доказот: Мартин Бернал „Црна Атена“, пиши: „Четири години работев долж овие насоки и останав уверен дека дури една четвртина од грчкиот вокабулар би можела да има семитско потекло...“- повеќе во моја книга „Коине (тн.старо-грчки) произлегол од староегипетски“.
	Бидејќи коине никогаш не бил народен јазик, во Елада се говорел само нашиот тн.словенски јазик, потврдено од Фалмерајер (1830)...Силвестер (1904)... -тие мислеле, Хелените биле словенизирани. Со тоа што тие таму го имале нашиот словенски акцент (Фалмераер), дури темниот вокал (М.Фасмер, 1941 ), кој бил само тн.словенски, Еладците биле само едно- само одродени Пелазги=тн.Словени. Па се поставува прашањето- што биле Македонците во Пакистан ? Херман Бергер во 1935 година ја исклучил можноста за сличноста на тој јазик со грчкиот. Со тоа што Македонците не го познавале коине, тој како јазик никогаш не се говорел во Елада, туку тој бил Александријски Птоломејов јазик, и тоа само од 300-та г.п.н.е. Токму и затоа сите дела преведени и пишувани на коине се само по 300-та г.п.н.е.- ниедна дело не било постаро од таа година. За коине за време на Александар Македонски се говори само во книгата за Александар Македонски на Квинт Куртиј Руф, на која и недостасувале првите две книги. Следи како „прво издание со суплементите на Френсхајм излегува 1648 година во Страсбург а уште едно такво издание се печати во 1670 година...“ со јазикот коине- фалсификат 17 в.
	Поради изложеното,под итно мора да се прекине да се разговара за сè со Елада, чии Еладци останаа само одроден Пелазги=тн.Словени, чиј Хомеров и Платонов јазик бил само пелазгиски=тн.словенски.
	ВО Р.МАКЕДОНИЈА ВТОР СЛУЖБЕН ЈАЗИК ЌЕ БИДЕ МОНГОЛСКИОТ ШКИПТАРСКИ ЈАЗИК САМО ОД 19 ВЕК ПОТВРДЕНО ОД АМИ БУЕ ЈАЗИКОТ СЕ СОЗДАВАЛ ВО НЕГОВО ВРЕМЕ (19 ВЕК), ДУРИ СО ТН.ВУКОВИ ГЛАСОВИ А ВУК КАРАЏИЌ ЖИВЕЕЛ И ТВОРЕЛ ВО 19 ВЕК, ЈАЗИКОТ БИЛ ДЕЛО НА ВИЕНА СО ПРВИ ШКОЛИ 1924 Г. НА МОНГОЛСКИ ЈАЗИК СО СИТЕ МАКЕДОНСКИ ГЛАСОВИ, ДУРИ СО МАКЕДОНСКОТО Ѕ, И ТЕМНИОТ ВОКАЛ КОЈ ОСТАНАЛ САМО ТН.СЛОВЕНСКИ, ЧИИ РОДОВИ АРНАУТИТЕ 90% ГЕГИ (ЧЕРКЕЗИ И ТАТАРИ) И САМО 10% ШКИПТАРИ СО СВОИТЕ ЈАЗИЦИ КОИ ДО ДЕНЕС НЕ СЕ РАЗБИРААТ МНОГУ ТЕШКО ГИ УЧАТ КАКО ТУРЦИТЕ. ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ СИТЕ САД-ЏАНИ, ЕВРОПЈАНИ,БУГАРСКИ БАНДИТИ И ГРЧКИ ЦИГАНИ СО БУЗУКА СО НАШИТЕ ИЗРОДИ
	ЃОРЃИ КАСТРИОТ НЕ БИЛ АЛБАНЕЦ ТУКУ САМО РИМЈАНИН=РОМЕЕЦ (16 ВЕК ВИЗАНТИЈА)
	Па Ѓорѓи Кастриот бил само Георгиус Кастриотус=Кастриотис со имот од царското семејство Комнени чија била Арбанија- неговиот татко, по дедо, не бил богат итн.
	БИДЕЈЌИ БУГАРИЈА БЕШЕ ПОРАЗЕНА ЗА МПЦ ОД СТРАНА НА СПЦ И ЕПЦ, ТАА МОРА ДА ИМ СЕ ИЗВИНИ НА МАКЕДОНЦИТЕ ШТО НЕЈЗИНОТО ПОКУШУВАЊЕ МАКЕДОНЦИТЕ ДА ГИ ПРОГЛАСИ ЗА БУГАРИ СО „МАЈКА БПЦ“ НАПОЛНО БЕШЕ ПОРАЗЕНО. ОВА БЕШЕ ДУРИ И ПОРАДИ ТОА ШТО МПЦ Е НА СРПСКИТЕ ОКУПИРАНИ ТЕРИТОРИИ, А ПИРИНСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА И ДЕНЕС Е ОКУПИРАНА ОД СТРАНА НА РУСКАТА БУГАРИЈА СО СУЛТАНОВАТА БУГАРСКА ЕГЗАРХИЈА И ФАШИСТИЧКА БУГАРИЈА ОД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА,БРАТСКА СО ФАШИСТИЧКИТЕ АРНАУТИ
	БИДЕЈЌИ МАКЕДОНЦИТЕ ДО ДЕНЕС КАКО СЛОВЕНИ СЕ ОСПОРУВААТ, СИТЕ МАКЕДОНЦИ КОИ ТВРДАТ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ СЛОВЕНИ, СИТЕ СЕ МАКЕДОНСКИ НЕПРИЈАТЕЛИ. СО ТОА ШТО ДО ДЕНЕС НЕМА НИКАКОВ ДОКАЗ/НАОД ЗА ПРЕСЕЛБИ НА СЛОВЕНИ СЕВЕРНО ОД РЕКАТА ДУНАВ ВО МАКЕДОНИЈА, СИТЕ КОИ ТВРДАТ МАКЕДОНЦИТЕ БИЛЕ ДОЈДЕНЦИ (СЛОВЕНИ),ТИЕ СЕ БИЛЕ И ЌЕ ОСТАНАТ ЛУДАЦИ. СО ТОА ШТО ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК БИЛ САМО СЛОВЕНСКИ (ПАСОФ- 1815, ЧУЛКАС- 1907, КРИТЈАНИТЕ ГО РАЗБИРАЛЕ БУГАРСКИОТ ЈАЗИК НО НЕ ЕЛАДСКИОТ ОД 1868 ГОД., ВИДИ И ЧЛЕН 5 ОД БУКУРЕШТАНСКИ ДОГОВОР СО КОЈ БУГАРИЈА БИЛА ПРЕНУДЕНА ТАА ДА СЕ ОТКАЖЕ ОД ОСТРОВОТ КРИТ ШТО СЕ СЛУЧИЛО), АВТОРИТЕ ПОД ИТНО В ЛУДНИЦА
	КОЈ ДЕНЕС ГИ ОСПОРУВААТ МАКЕДОНЦИТЕ ? ВО ЕЛАДА НЕКОЈ СИ КАМЕНОС КОЈ ДО ДЕНЕС СИ ОСТАНАЛ КАМЕН, А КАМЕНОС=КАМЕНИС ДЕНЕС Е САМО ДА СИ ГО КАМЕНИШ ТОЈ КУТАР КАМЕН НИКОГАШ ДА НЕ МОЖЕ ГЛАВА ДА СИ КРЕНЕ.ЗОШТО Р.МАКЕДОНИЈА НА КАМЕНОТ САМО МУ МОЛЧИ ? ЗАТОАШТО НЕАНДЕРТАЛСКИТЕ СЛОВЕНИ СО ПОТЕКЛО СЕВЕРНО ОД РЕКА ДУНАВ ВО МАКЕДОНИЈА НЕ ДОНЕЛЕ НИЕДЕН СЛОВЕНСКИ КАМЕН- Р.МАКЕДОНИЈА СЛОВЕНИ=КАМЕЊА
	НА 27.12.2017 ОБЈАВИВ ЗА ХОМЕРОВИОТ ЈАЗИК НА ЛЕРИНЧАНИ ОД КНИГАТА НА ЧУЛКАС. ДО КОГА ПОВИКАНИТЕ МАКЕДОНЦИ ЌЕ МОЛЧАТ И НЕ ЌЕ ЈА ПРИФАЌААТ КНИГАТА НА ЕЛАДСКИОТ ЛИНГИВИСТ ЧУЛКАС- ΔΙΓΛΩΣΣΙΝ ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Κ. Ι. ΤΣΙΥΛΚΑ (1907) ?! Е ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ СИТЕ МАКЕДОНСКИ ИЗДАИЦИ, ИЗРОДИ..., КОИ СТЕ САМО ЗА ЛИЧНА ПОЛЗА И НА ДУШМАНИТЕ

