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Н Е П О Б И Т Н И  Д О К А З И  З А  М А     К Е Д О Н И Ј А  И  З А  М А К Е Д О Н Ц И Т ЕН Е П О Б И Т Н И  Д О К А З И  З А  М А  

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ДЕНЕШНИТЕ МА   КЕДОНЦИ СЕ ГЕНЕТСКИДЕНЕШНИТЕ МА  
ПОТОМЦИ НА АЛЕ    КСАНДАР МАКЕДОНСКИПОТОМЦИ НА АЛЕ  

Не престануваат изблиците на 
шизофренија и фрустрација кај 
грчките политичари. Не се по-

права ниту ноншалантноста и ладно-
крвноста кај македонската страна. Тоа е 
сликата која ја дочекавме и на крајот од 
2007 година по прашањето за името на 
земјава во грчко-македонскиот спор. 
Додека Грците, тој ирационален про-
блем, како што нашите го нарекоа, го 
издигнаа на пиедесталот на нивната ди-
пломатија, нашиве политички номен-
клатури чекаа времето да го реши сл у-
чајот и й се препуштија на спонтаноста. 
Затоа од земја победник во спорот за 
името Македонија сега се доведуваме 
во ситуација да спасуваме нешто што 
може да се спаси. Стотици пати пов-
торивме дека Грција е иредентистот, 
асимилаторот и дискриминаторот кон 
нас, а не ние кон неа. Но, правдата не 
секогаш е достижна, особено таму каде 
што владее силата на помоќниот. Ма-
кедонија може да возврати само со сил-
ната свест на Македонецот, со исто рис-

"Грците одамна го имаат 
изградено својот национален 
идентитет, за разлика од Вас, 
кои сега тоа го правите. И јас 
имам разбирање за тоа. Но, 
немојте тој процес да го 
правите искористувајќи го и 
злоупотребувајќи го 
минатото". Вака, на прашањето 
на македонските студенти во 
Лондон, одговори грчката 
министерка за надворешни 
работи, Дора Бакојани, за 
време на нејзината посета на 
британската престолнина. И 
што може да се заклучи од 
еден ваков настап? Очигледно 
е дека кај грчката политичка 
елита постои страв од 
вистинското и правдољубиво 
решавање на македонското 
прашање, па по секоја цена се 
настојува да се жигоса 
спротивната страна. Тој страв 
Македонија и нејзините 
родољуби треба вешто да го 
искористат. Последните 
настапи на Бакојани и на 
нејзините соработници се 
доволен повод да се отворат 
архивите и да се проанализира 
кој навистина е крадецот, кој е 
иредентистот и асимилаторот? 
Ако постои сериозен пристап 
во разоткривањето на нештата 
од страна на светската 
заедница, тогаш Македонија 
нема од што да стравува во 
последната трка за 
зачувување на нашето 
милениумско име. На овие 
страници уште еднаш ќе 
покажеме и ќе докажеме кој е 
узурпаторот на историјата, на 
демографијата, на 
територијата, на генетската 
крв, на културата, на 
севкупната македонштина.

ките аргументи кои се на сосема сп ро-
тивна страна од оние на Грција, може да 
возврати со разбирањето кое й го пру-
жија 120 земји во светот признавајќи го 
нејзиното уставно име. Со овие и со 
слични елементи треба да се матира 
Метју Нимиц при неговата посета во 
Скопје. Очигледно е дека тој се изгуби 
во лавиринтот полн со предлози, кои 
еднаш одат во корист на едната, друг 
пат во полза на другата страна. Самиот 
се дисквалификува во процесот. Во Гр-
ција стана персона нон грата по изја-
вите за масакрите кои ги вршел Алек-
сандар Македонски, а полека но си гур-
но ги губи и симпатиите од македонска 
страна, која колку толку беше наклонета 
кон неговата работа во спорот. Имаат 
ли уште смисла новите предлози за 
името кога мнозинството држави во 
све  тот веќе нè признаа како Маке до-
нија? Паралелно со тоа, има ли смисла 
натамошното продолжување на прего-
ворите кога нештата почнаа да личат на 
циркус со трагикомични елементи? До а-

ВО МАКЕДОНСКИТЕ ВЕНИ ТЕЧЕ АЛЕКСАНДРОВА КРВВО МАКЕДОНСКИТЕ ВЕНИ ТЕЧЕ АЛЕКСАНДРОВА КРВ
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ДЕНЕШНИТЕ МА   КЕДОНЦИ СЕ ГЕНЕТСКИКЕДОНЦИ СЕ ГЕНЕТСКИ  
ПОТОМЦИ НА АЛЕ    КСАНДАР МАКЕДОНСКИКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

МАКЕДОНЦИТЕ И ГРЦИТЕ - ДВА 
РАЗЛИЧНИ СВЕТА

Многу интересни резултати се добиени при ис-
тражувањето на генетичките корени на Ма ке дон-
ците и на Грците, од страна на Националниот цен-
тар за биотехнолошки информации при Уни вер-
зитетскиот центар во  Мадрид. Шпанските на уч-
ници дошле до сознанија според кои денешната 
маке дон ска нација е директен потомок на Антич-
ките Македонци, дека таа не е во никакво срод-
ство со Бугарите, а уште помалку со Грците. Ге не-
тичката студија покажува дека кај де нешните Ма-
кедонци се пронајдени гени од Античките Ма ке-
донци што, пак, го нема кај денешните Грци. Ме ѓу 
заклучоците се и след ните:

1. Македонците припаѓаат на т.н. стара ме ди те-
ранска група на народи, вклучувајќи ги и Ибе риј-
ците, Баскијците, Северноа фри канците, Итали јан и-
те, Французите, Евреи те, Либанците, Турците, Ер-
менците и Иран ците;

2. Македонците немаат никакви врски со Грците, 
затоа што тие воопшто не припаѓаат на старата 
медитеранска група на народи;

3. Откриено е дека Грците припаѓаат на т.н. суб-
сахарска група на народи која, пак, одамна е ам-
путирана од медитеранската група. Она што е нај-
многу интересно е тоа што Грците имаат поблис ки 
крвни врски со жителите на Етиопија, отколку со 
денешните јужноевропски народи.

Во генетичките анализи публицирани од страна 
на научното списание на Американската асо ци-
јација за развој на науката, свое место заземаат и 
Македонците. Предмет на анализа било маке-
донското малцинство во Северна Грција, односно 
Егејска Македонија, споредено со Грците, во кон-
текст со другите европски народи. Истражувањата 
на американскиот институт покажале драстични 
разлики во т.н. хромозом Y од генетичката ком-
позиција меѓу Грците и Македонците кои живеат 
во тој дел од денешна Грција. Тоа е уште еден не-
побитен доказ дека населението кое е таму ге не-
тички е различно од етничките Грци. Тие се Ма-
кедонци по род, а грчката држава преку аси ми-
лација сака да ги прикаже како Грци. Истра жу-
вачите дошле и до заклучок дека Македонците 
кои се потомци на Александар Македонски немаат 
никакво сродство со де нешните Грци. Ак о Грците 
не се по томци на Алек сандар, тогаш кои се? Изум-

ХРОМОЗОМОТ Y ЈА ДОКАЖА НАШАТА ПОВРЗАНОСТ СО АНТИКАТА
ре ле, ги 
ис   тре би-
ле? Не. 
Тоа се де-
неш ни те 
Маке дон-
ци. Аме-
ри     кан ци-
те се свес-
ни за оби-
ди те на 
Гр  ците да 
ги пре вр-
тат ра бо-
тите во нивна полза, но затоа во извештајот, ме ѓу 
другото, запишале дека "населението во Егеј ска Ма-
кедонија, областа која грчката армија ја окупира во 
1913 година, не е грчко и никогаш не било грчко. 
Тие се потомците на Александар Македонски".
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ѓа времето кога Македонија треба да им 
каже збогум и на Нимиц и на грчките 
мегаломански идеи за прекрстување 
на народите.

ГРЕШКИТЕ НА 
МАКЕДОНСКИТЕ 
СОВРЕМЕНИЦИ

Обидите на Грците да ги поистоветат 
Македонците со своевидни канибали 
на македонската историја е повеќе од 
шизофренична постапка. Но, тие денес 
вешто и смислено ги користат цитатите 

на поранешните македонски поли ти ча-
ри, меѓу кои и Киро Глигоров, кој истак-
на: "Ние сме Славјани кои сме дошле на 
овие простори во шестиот век од зад 
Карпатите. Ние немаме никаква врска 
со античките Македонци, никаква врс-
ка со Александар Македонски". Овие из-
јави на Глигоров од 5 март 1992 година 
и денес се адут на грчката дипломатска 
мрежа ширум светот. Тоа го оправдува 
денешното барање на Атина за преиме-
нување на аеродромот во Скопје, за из-
мена на учебниците по историја, за от-
странување на географските мапи од 
институциите на системот на кои е на-
цртана етничка Македонија и сл. Свое-

времено слични реторики имаше и по-
ранешниот македонски амбасадор во 
Ва шингтон, Љубица Ачевска, која во 1999 
година изјави: "Ние не се залагаме да 
бидеме потомци на Александар Вели-
ки. Ние сме Словени и ние зборуваме 
словенски јазик". Истата година иден-
тични размисли понуди и македонскиот 
амбасадор во Канада, Јордан Весели-
нов, кој кажа: "Ние немаме врски со Гр-
ците кои, пак, имаат сродство со Филип 
и Александар. Ние сме Словени и на-
шиот јазик е поблизок до бугарскиот". 
Нема апсолутно никаква потреба од ко-
ментар. Сè е јасно. Можеби затоа денес 
проблемот со името метастазира до 

Во 1994 година организацијата "Human rights watch" об-
јави извештај на 80 страници под наслов "Непри зна вањето 
на етничкиот идентитет - Македонците во Грција". По по-
сетата на Егејска Македонија заклучено е след ново:

"Иако етничките Македонци во северна Грција прет ста-
вуваат големо малцинство и имаат свој сопствен јазик и 
култура, сепак тие се соочуваат со непризнавање од страна 
на грчките власти. Слободното изразување е це лосно за-
грозено, неколкумина Македонци се прогонети и осудени 
за нивното мирољубиво изразување на своите погледи. 
Етничките Македонци во Грција се дискри ми ни рани и во 
поглед на употребата на својот мајчин маке донски јазик. 
Ова малцинство е постојано вознемирувано од страна на 
властите со методи на застрашување, вклучувајќи го и 
полицискиот терор. Врз Македонците се врши и економ-
ско-социјален притисок. Овие акции имаат цел да создадат 
клима на страв и тоа треба да ре зултира со намалување на 
бројот на оние кои се чувствуваат како Македонци, со што 
потоа би се оспорил и нивниот идентитет".

ЕДЕН ОД МНОГУТЕ ГРАФИКОНИ, КОЈ ГО ЕДЕН ОД МНОГУТЕ ГРАФИКОНИ, КОЈ ГО 
ДОКАЖУВА ДРЕВНОТО МАКЕДОНСКО ПОСТОЕЊЕДОКАЖУВА ДРЕВНОТО МАКЕДОНСКО ПОСТОЕЊЕ

 ПЛОЧА ОД ПОЧЕТОКОТ  ПЛОЧА ОД ПОЧЕТОКОТ 
НА Х ВЕК... ЕРАТА НА НА Х ВЕК... ЕРАТА НА 
САМУИЛ... ЈАСНО ПИШУВА САМУИЛ... ЈАСНО ПИШУВА 
МАКЕДОНИЦМАКЕДОНИЦ
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овој степен. Па, се гледа дека навистина 
сме имале "угледни" дипломати.

НОВ ГРЧКИ 
ИДЕНТИТЕТ ВРЗ 
МАКЕДОНСКИ 

ТЕМЕЛИ
А, вистината покажува нешто сосема 

друго. Стотиците документи и архео-
лошки пронајдоци ги демантираат грч-
ките пропаганди за непостоење на ма-
ке донска национална свест, а пара лел-
но со тоа и на Македонците. Во мина-
тите броеви ги објавивме неколкуте гео-
графско-демографски мапи, од кои се 
виде дека Грција никогаш немала дел 
од етничките територијални рамки на 
Македонија, ниту во петтиот, ниту во 
вториот, ниту во првиот век од пред на-
шата ера. За идентитетот на Маке дон-
ците и за постоењето на македонскиот 

јазик, како засебен од останатите во оп-
кружувањето, сведочеше мапата на па-
леобалканските јазици. Доказите дека 
денес Грците се обидуваат да осквер на-
ват сè што е македонско, се многубројни. 
Бакојани зборува за некаков идентитет 
кој ние денес го градиме насила и кра-
дејќи, а не сака да признае како неј зи-
ните предци и современици опустошија 
сè што беше македонско во Егејска Ма-
кедонија. Токму Грците денес градат 
нов идентитет во северна Грција, и тоа 
на коските и на темелите на македон-
ската свест, врз основите на древната 
македонска архитектура. Зошто денес 
не постои Лерин како Лерин, зошто де-
нес го нема Кукуш како Кукуш? Зошто 
Грците им градат нов грчки идентитет 

на овие градови кога се знае дека тие 
се македонски? Кој е тука крадецот и 
иредентистот? Изјавата која Бакојани ја 
даде во Лондон, како одговор на маке-
донските студенти, всушност е нешто 
што го прават токму Грците во обидот 
да го поразат македонскиот дух во Ма-
кедонецот.

ПРЕД ФАКТИТЕ И 
БОГОВИТЕ МОЛЧАТ
По 1913 година официјалните грчки 

власти се впуштија во процес на пре-
именување на сè што е македонско во 
Егејскиот дел на Македонија кој, според 
Букурешкиот договор, й припадна неа. 
Селата, градовите, реките и езерата од 
овој регион преку ноќ стануваа грчки. 
На пример, малата река која извира од 
планината Олимпус и која се влева во 

Ако појдеме од основата на нај-
старите податоци каде се спомнува 
името Македонија и за нас како 
Македонци, тогаш треба да се земе 
предвид глинената плочка од Гра-
дешница, на која јасно стои името 
на зетот Пир Македонски. Таа плоч-
ка датира од 5.000 години пред 
нашата ера. Без овие македонски 
археолошки пронајдоци, не може 
целосно да се комплетира севкуп-
ната светска историја.

Егејското Море доби ново име Мав ро-
нери (црна вода). Кукуш беше преи ме-
нуван во Килкис. Но, ова не се един-
ствените топоними кои беа погрчени. 
Станува збор за огромни 3.000 места од 
Егејска Македонија, кои го изгубија ав-
тентичното македонско потекло. Дури 
и македонските семејни имиња добиваа 
грчки корени, најперверзно униш тувај-
ќи ја македонската нит во нив. Оттука, 
госпоѓа Бакојани би ја прашале кој тоа 
гради нов идентитет, Грците или Маке-
донците? Зошто македонското битие го 
претворивте во грчко? Зошто врз ма ке-
донските темели создавате вештачка 
грч ка творба? Дали на госпоѓата минис-
терка й се познати злоделата на дик та-
торот генералот Метаксас во периодот 

ВАКВИТЕ ГРЧКИ МАПИ СЕ ПОВЕЌЕ ОД ВАКВИТЕ ГРЧКИ МАПИ СЕ ПОВЕЌЕ ОД 
ОБИЧЕН ИРЕДЕНТИЗАМОБИЧЕН ИРЕДЕНТИЗАМ

НЕСОБОРЛИВ ДОКАЗ ДЕКА И ВО СРЕДИНАТА НА XVIII ВЕК НЕСОБОРЛИВ ДОКАЗ ДЕКА И ВО СРЕДИНАТА НА XVIII ВЕК 
ПОСТОЕЛ МАКЕДОНСКИ НАРОДПОСТОЕЛ МАКЕДОНСКИ НАРОД



од 1935 до 1941 година, кога Маке дон-
ците беа изложени на најбрутална пре-
сија. Дали Бакојани знае и дека покрај 
сите фашистички методи, со кои се сл у-
желе нејзините политички предци про-
тив македонското население, сепак Гр-
ција своевремено признаваше постое-
ње на Македонци и на македонски ја-
зик? Доказ за тоа е публикувањето на 
"АБЕЦЕДАР" во 1924 година за потре-
бите на македонските деца во Егејска 
Ма кедонија. Бакојани не треба да ја 
гради својата политичка кариера со ла-
ги и иредентистичко-фашистички го во-
ри. Знае и самата колку е и до каде е Гр-
ција, колку е и до каде е Македонија!

ИСКОНСКАТА ВРЕДНОСТ НА 
МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Ова е табела на индо-европските јазици. Од неа јасно 
може да се види дали постои и во кој облик по стои маке-
донскиот јазик, на која група й припаѓа и кои јазици нему 
му се блиски. Нашиот јазик спаѓа во македонистичката јуж-
на група на јазици, во која уште се наоѓаат бугарскиот, срп-
скиот, хрватскиот и слове нечкиот. Во западната група се 
вбројуваат чеш киот, сло вачкиот, полскиот и вендискиот 
(гер  мански) ја зик, додека во источната се: рускиот, украин-
скиот и белорускиот. Од табелата се гледа дека маке дон-
скиот јазик постоел и во античкиот период и во ср едниот 
век, но и во денешното модерно време. Како што мо же да 
се види, македонскиот јазик е најстар од сите гру пи јазици 
прикажани во оваа табела. Од неговите корени произлегле 
многу други денешни современи јазици во Европа.

"...Зна чит, 
да се от ка-
жит једен 
народ от 
својот ја-
зик, се ве-
лит, да се 
откажит он 
и од сам се-
бе и својте 
интереси ; 
се велит, да 
престанит 
да гледат 
на себе со 
своји очи, 
да судит за 
себе и за 
друзите со 
својот ум и 
разум, а да 

чекат ука жајне за се от страна. Једен народ, кој шчо 
изгубил својот јазик, мјасат на једен чоек, кој шчо 
изгубил патот и не знајит от кај идир и кај одит, и кој 
шчо не знајит, зашчо одит вамо, а не онамо или тамо. 
Колко во по скоро време једен народ изменуат 
својот ја зик, толко по опасно и отчајао јет негоото 
положејне. Опасноста која угрожаат на нашијот 
народ и негоите интереси от страна на пропагандите, 
кој шчо упо требваат сите и дозволени и недозволени 
стредства, за да исчистат од Македонија нашијот 
јазик и со него нашите дуовни интереси, и да насадат 
на нивно мес то нивните јазици со нивни интереси, 
не само не задолжуат нас, но и ни даат полно прао да 
упо тре биме сите и дозволени и недозволени 
стредства, за да сочуаме нашијот народен јазик, и со 
него нашите народни интереси. При тоа није не 
сакаме туѓо, а си браниме својето".

Крсте Петков Мисирков

ЗА МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНЦИТЕ... ОД БОРИС САРАФОВ
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