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Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

По поделбата на етничката ма ке-
донска територија во 1913 го ди-
на од страна на нејзиното опкру-

жување, реално се постави прашањето 
каде отидоа Македонците? Кој ги про-
тера, кој ги уништи, кој ги ликвидира? 
Или тие останаа тука, во своите вековни 

 "Тие љубеле да се 
нарекуваат Македонци, што 
всушност и биле" - Павсаниј, 
древен грчки писател

Македонија е поделена од 
страна на соседите пред нецели 
сто години. И денес кога Европа 
ги издигнува и ги поттикнува 
цивилизациските и 
демократските вредности на 
живеењето, Балканот сè уште е 
заложник на мракот од 
минатото. Голем дел од неговите 
државни ентитети живеат под 
страв од македонското постоење 
и македонското воздигнување. 
Всушност, така и ги поминаа 
вековите наназад. Опседнати од 
македонизмот настојуваа трајно 
да го збришат македонскиот дух, 
не само од пишаните хартии, 
туку и од душата и од умот на 
секој оној кој се чувствува како 
Македонец. Дека не успеаја во 
злобните намери е евидентно, 
но тоа што и натаму 
продолжуваат тенденциозно да 
го градат својот хистеричен и 
шизофреничен однос кон 
Македонија и Македонците е 
предмет на длабока 
психолошко-трауматолошка 
анализа. Доказите за постоењето 
на македонштината во нас и 
нашите предци растат секој ден. 
Несоборливи се наодите кои 
вистинските патриоти му ги 
презентираат на светот. Паѓа 
моќта на грчката држава, се кине 
превезот ставен врз лажното 
лице на Атина. Се губат и 
бугарските позиции кои го 
оспоруваат идентитетот на 
македонската нација. Европа 
почнува да им се смее в лице. 
Ноншалантно Грција ја нарекоа 
"бившо грчко кралство", како 
синоним на она што таа сака да 
ни го наметне нам со кратенката 
ФИРОМ. Часот ги отчукува 
најважните секунди за нас. Не 
смееме да ги прокоцкаме и да 
им ги препуштиме на 
непријателите и на нашите 
негатори. Едноставно, само да ги 
искористиме, да ги насочиме во 
вистинска насока, на 
вистинското место. Потоа сè ќе 

биде полесно.

огништа, но беа асимилирани, дискри-
минирани, избришани, преименувани, 
сатанизирани. Кој беше јунакот од тоа 
време кој кажа дека исчезнаа Маке дон-
ците, античките Македонци? Која земја 
се отвори за да ги проголта, која сабја 
помина, та до еден ги сотре? Многу гнас-

ГРЦИТЕ ГИ МРА   ЗЕЛЕГРЦИТЕ ГИ МРА  
МАКЕДОНЦИТ   Е ИМАКЕДОНЦИТ  
ГИ ДОЖИВУВА   ЛЕГИ ДОЖИВУВА  
КАКО ОКУПАТ   ОРИКАКО ОКУПАТ  
КОИ ВРШЕ ЛЕКОИ ВРШЕ ЛЕ
МАСАКРИ ВРЗ    НИВМАСАКРИ ВРЗ  

НЕ БИЛ ОСЛОБОДИТЕЛ НА ГРЦИТЕ
Кога Александар Македонски со својата фаланга навлегувал во 

Персија, очекувал дека грчкото население кое живеело во повеќето 
грч ки градови окупирани од Персија, ќе го дочека како нивни ос-
лободител. Но, напротив тие него го сметале за нов поробувач и затоа 
воено му се спротивставиле со своите сили кои ги имале на рас по-
лагање. Грците воделе жестоки борби против Македонците, но набрзо 
биле поразени од македонската фаланга. Оттогаш, Алек сандар не са-
кал повеќе да ги ослободува Грците од персискиот по робувач, па се 
наметнал како македонски освојувач. Тој изгубил многу војници во 
битките против Грците, но заради тоа сите за ро бени Грци биле убивани 
на монструозен начин. Затоа, Александар и Филип биле "варвари", а 
Македонците народ кој Грците најмногу го мразеле.
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ни работи измислија нашите соседи во 
изминативе сто години. Време е да се 
разбијат нивните болни умови. Разни 
нешта се измислуваа и се пишуваа де-
цении наназад. Античките Македонци 
изумреа, исчезнаа, се преселија, се по-
делија. Тезите на грчко-српско-бугар-
ски те пропаганди личи на оние од на-
учно-истражувачките тимови за откри-
вање на остатоците од праисториските 
диносауруси, кои исчезнале за време 
на ледениот период. Колку смешно, но 
и трагично истовремено. Сè сторија, сè 
направија само за да му покажат на све-
тот некакви квазидокази и фалси фику-
вани факти дека на Балканот нема по-
веќе Македонци. Во ниту еден дел од 
светската историја досега не постои  
запис дека цел еден народ изумрел и го 
снемало од земјените простори. Веро-
јатно, полуостровот не го зафатила апо-
калипса за да се случи тоа. Наспроти сè 
ова, се накотиле Грците, Србите и Бу-
гарите. Македонците исчезнале. Ниту 
ге нетиката, ниту биологијата не позна-
ваат вакви анализи. Тие постојат само 
во шовинистичките умови на повеќе 
генерации Татари, Субсахарци и сло-
венски Срби, кои темелите на својата 
историја ги градат само врз основа на 
негирањето на македонскиот иден ти-
тет. Доколку тој постои, тогаш половина 
од нивната географија, историја и по-
литичка теорија паѓаат во вода. А, би-

мес тото. Доаѓа период кога тие ќе мора 
да се ревидираат во многу општествени 
сфери.

ЗАРЕМ АЛЕКСАНДАР 
ШИРЕЛ ПОНИСКА 

КУЛТУРА ОД 
СВОЈАТА?

Првите археолошки истражувања во 
Егејскиот дел од Македонија од страна 
на Грција беа направени пред трие-
сеттина години. Дотогаш местата само 
ги евидентираа. Грчките археолози ко-
га го пронајдоа сонцето во Филиповата 
гробница напишаа дека станува збор за 
стара и типична македонска култура, 
високоразвиена и автохтона. Потоа, 
Грците почнаа да ги извитоперуваат 
нао дите. Александар низ светот ширел 
хеленистичка култура. Се поставува 
пра шањето, ако Александар и Филип 
имале толку високоразвиена култура и 
цивилизација, зарем низ светот ќе ши-
реле пониска култура од нивната, каква 
што била хеленистичката? Многу про-
ѕирно објаснување на грчките интелек-
туалци. На денешните белосветски ди-
пломати ова треба многу јасно да им се 
презентира. Дека Грција нема факти во 
обидот да ја обезличи македонската 
древ ност, говорат и стотиците други ар-

ГРЦИТЕ ГИ МРА   ЗЕЛЕЗЕЛЕ  
МАКЕДОНЦИТ   Е ИЕ И  
ГИ ДОЖИВУВА   ЛЕЛЕ  
КАКО ОКУПАТ   ОРИОРИ  
КОИ ВРШЕ ЛЕ
МАСАКРИ ВРЗ    НИВ НИВ

"Хелените се перчат пред 
Македонците како 
полубогови среде диви 
ѕверови" - Плутарх, грчки 
историчар и филозоф

дејќи постои, време е македонското би-
тие да се врати таму каде што припаѓа. 
Истовремено, време е и соседните др-
жави да се вратат онаму каде што им 

ОВАА МАПА Е ЕДНА ОД ЧЕТИРИТЕ МЕРМЕРНИ КАРТИ КОИ СЕ НАОЃААТ ОВАА МАПА Е ЕДНА ОД ЧЕТИРИТЕ МЕРМЕРНИ КАРТИ КОИ СЕ НАОЃААТ 
ВО РИМ, НА ЅИДНА ПЛОЧА НА УЛИЦАТА "ВИА ИМПЕРИЈАЛИ", КОЈА ВОДИ ВО РИМ, НА ЅИДНА ПЛОЧА НА УЛИЦАТА "ВИА ИМПЕРИЈАЛИ", КОЈА ВОДИ 
ОД КОЛОСЕО РОМАНО ДО РИМСКИТЕ ФОРУМИ. ЧЕТИРИТЕ МАПИ СЕ ОД КОЛОСЕО РОМАНО ДО РИМСКИТЕ ФОРУМИ. ЧЕТИРИТЕ МАПИ СЕ 
ОЗНАЧЕНИ СО РАЗЛИЧНИ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ, КОИ ГО ОЗНАЧУВААТ ОЗНАЧЕНИ СО РАЗЛИЧНИ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОДИ, КОИ ГО ОЗНАЧУВААТ 
ПОЈАВУВАЊЕТО И ПОДЕМОТ НА ГРАДОТ-ДРЖАВА РИМ ОД ПРИБЛИЖНО ПОЈАВУВАЊЕТО И ПОДЕМОТ НА ГРАДОТ-ДРЖАВА РИМ ОД ПРИБЛИЖНО 
700-800 ГОДИНИ ПРЕД ХРИСТА ПА НАВАМУ. НА ТРИ ОД ОВИЕ ПЛОЧИ 700-800 ГОДИНИ ПРЕД ХРИСТА ПА НАВАМУ. НА ТРИ ОД ОВИЕ ПЛОЧИ 
ЈАСНО СТОИ ИСПИШАНО ИМЕТО МАКЕДОНИЈА И ТОА ВО ВРЕМЕТО КОГА ЈАСНО СТОИ ИСПИШАНО ИМЕТО МАКЕДОНИЈА И ТОА ВО ВРЕМЕТО КОГА 
РИМСКАТА ДРЖАВА СЕ СОСТОЕЛА САМО ОД ГРАДОТ РИМ. НА МАПИТЕ РИМСКАТА ДРЖАВА СЕ СОСТОЕЛА САМО ОД ГРАДОТ РИМ. НА МАПИТЕ 
ГРЦИЈА ВООПШТО НЕ Е СПОМНАТА СО ТОА ИМЕ, ТУКУ ЕГЕЈ И ЕПИРГРЦИЈА ВООПШТО НЕ Е СПОМНАТА СО ТОА ИМЕ, ТУКУ ЕГЕЈ И ЕПИР
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хеолошки наоѓалишта на целата те ри-
торија на етничка Македонија. Во сите 
нив има белези и автентични остатоци 
од античко време. Тоа се населби и гра-
дови кои ги подигнувале луѓето и вој-
ниците на Александар Македонски. Де-
нешната грчка теза дека ние сме Сло-
вени е еднакво на тоа дека ние не сме 
Македонци. Уште полошо е тоа што дел 
од македонската интелектуална елита 
сè уште ја прифаќа наметнатата идео-
логија дека ние не сме ништо друго ос-
вен Словени, што секако им оди во при-
лог на грчките толкувања. Тоа полека 
но сигурно се разбива. Треба само до-
крај да се истрае на основата за це лос-
но побивање на искривените историски 
тези. ниш то заедничко со Грците. За Де мо с-

тен Филип бил само "обично шугаво 
суш тество од Македонија", кој ја опи-
шува како земја од која "не можеш да 
доведеш ниту еден роб кој вреди за 
нешто". Во чест на Демостен е изграден 
споменик во Атина на чија плоча стои 
запишано: "Само доколку твојата сила 
беше еднаква на твојата мудрост, нико-
гаш Елада не ќе беше управувана од 
Македонци". Интересно е и тоа што Ели-
ните ја ставаат Македонија надвор од 
нивната Елада. Постојат многу грчки за-
писи дека не само што Елините и Ма-
кедонците биле различни по крв, туку 
биле и големи непријатели. Историјата 
досега запишала многу нивни меѓу себ-
ни битки. Доколку биле еден народ, ка-
ко што денес кажуваат современите Гр-
ци, зошто тогаш тие меѓусебно војувале, 
зошто Елините ги опишувале Маке дон-
ците како окупатори на нивната Елада? 
Античките историчари дури ги набљу-
дуваат како две различни раси. Нешто 
подоцна, слично пишуваат и римските 
историчари, кои гледаат значајна раз-
лика меѓу двата народа. Повеќе пати е 
запишано дека Македонците вршеле 
не видени масакри врз Елините. Оттука, 
зачудуваат грчките тези дека станува 
збор за еден ист народ. Своевремено 
Плу тарх запишал и дека Елините ги мра-
зеле Македонците и Александар. Алек-

МАКЕДОНИЈА ВО ГРЧКИТЕ АТЛАСИ

Еве уште еден доказ кој на Грците може да им се удри од глава. Про-
блемот со уставното име на нашата земја Грците го експонираа по стек-
нувањето на независноста. Додека Македонија беше составен дел од 
југословенската федерација тие ја нарекуваа со полното име Маке-
донија. Сликите се дел од еден географски атлас, кој го користеле уче-
ниците во грчките основни училишта. Зошто до стекнувањето на не за-
висноста на Македонија тоа име не им пречеше на нашите јужни соседи? 
Нели ние отсекогаш сме биле "Скопјани" и вештачка творба на Тито и на 
Коминтерната? Народната поговорка вели: "Човек сам што може да си 
направи, никој не може да му направи". Така и Грците. Сами се дават во 
нивните лаги и докази, кои сега сакаат вешто да ги прикријат и уништат, 
со цел да се затскријат зад своите дискриминаторски постапки.

ДЕМОСТЕН ЈА УРИВА 
ЦЕЛАТА ГРЧКА 

ИСТОРИОГРАФИЈА
Еден од најголемите докази дека Ма-

кедонците немале никакви етнички и 
биолошки врски со Грците дава токму 
големиот грчки мислител од тоа време 
- Демостен. Тој ги нарекува Маке дон ци-
те "варвари", за Филип Втори вели дека 
не само што не бил Грк туку и немал 

АНТИЧКИОТ АНТИЧКИОТ 
МАКЕДОНСКИ ВОЈНИК МАКЕДОНСКИ ВОЈНИК 

ГРЦИТЕ ГО ДОЖИВУВАЛЕ ГРЦИТЕ ГО ДОЖИВУВАЛЕ 
КАКО ОКУПАТОР И КАКО ОКУПАТОР И 

ПОРОБУВАЧПОРОБУВАЧ

"Анархија во Македонија" - 
текст објавен во престижниот вес-
ник "Њујорк тајмс" на 18.10.1901 
го ди на. Уште еден доказ за при-
зна вањето на името Македонија 
од страна на американската др-
жава пред повеќе од сто години. 
Во тек стот се известува за тешката 
ситуа ција во која се наоѓа маке-
донското население. Селата се 
опи шани како македонски.
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сандар бил непожелна личност и зара-
ди тоа што настојувал неговите луѓе, те-
лохранителите и војниците да збору ва-
ат на нивниот мајчин македонски јазик. 
Очигледно е дека денешните Грци се 
обидуваат да го изградат својот нов ет-
нички идентитет врз коските на маке-
донските кралеви, заборавајќи дека 
тие се нешто сосема друго, дека доаѓаат 
од субсахарска Африка, дека нивните 
предци се племињата од Етиопија и од 
Буркина Фасо, од кои го наследиле цр-
ниот тен на нивната кожа, а не русите 
коси на Александар.

АЛЕКСАНДАР УБИВА 
ШЕСТ ИЛЈАДИ ГРЦИ 

ВО ТЕБА
Дека и самите Грци признавале оти 

меѓу нив и Македонците постоеле ог-
ромни разлики покажуваат бројните 

историски сведоштва дека уште пред 
времето на Филип Елините ги наре ку-
вале Македонците "варвари". Имало и 
периоди кога двата народа не војувале 
меѓу себе, но омразата постоела. Зарем 
еден народ сам себе ќе се мрази? Де-
нешните грчки историчари прават сè 
само да ги искриват сфаќањата на Де-
мостен и на другите грчки мислители 
од тоа време. Според нив, Демостен ги 
одвојувал Елините од Македонците са-
мо од културолошка гледна точка. Тоа 
навистина е смешно. Постојат и многу 
светски научници кои потврдуваат дека 
поимот "варварин" Грците го употре бу-
вале за луѓе кои зборувале на јазик раз-
личен од грчкиот и неразбирлив за Гр-
ците. Тоа е уште еден доказ дека Маке-
донците зборувале на македонски, а не 
на грчки јазик. Но, покрај Демостен по-
стоеле и други Грци кои нашите предци 

ни речиси шест илјади Грци во таа об-
ласт. Останатите побегнале во Атина. 
Влас та во Атина, вчудоневидена од си-
лата и од моќта на македонската армија, 
почнала да му се понижува на Алек-
сандар Македонски и да ги оправдува 
неговите походи. Тоа било знак на стра-
вопочит, со цел да се спасат самите се-
бе од копјата на Македонците. Алек сан-
дар имал многу битки против Грците, а 
една од посериозните била онаа при 
влегувањето во Персија. Историчарот 
Артур Вајгал запишал: "Најпосле Грците, 
опколени од целата македонска војска 
биле обесхрабрени и заклани како до-
биток, останале живи само две илјади, 
но и нив ги заробиле..." Зарем Дора Ба-
којани не ги знае овие историски факти 
или во знак на немоќ не й останува ниш-
то друго освен само да повторува дека 
ве тото за Македонија ја спасува Грција?

ТРИЈАЗИЧНИКОТ НА ПУЛЕВСКИ
Ѓорѓи Пулевски во 1875 г. во Бел-

град ја издал својата втора книга 
"Речник од три јазика", популарно 
од многумина наречена "Трија зич-
ник". Важноста на ова дело се состои 
во јасно определената кон цепција 
и идеја за Македонија, Ма кедонците 
и македонскиот јазик. Со тоа се со-
борува квазидоказот на соседните 
пропаганди дека Ма кедонците се 
нација создадена по Втората свет-
ска војна. Тоа многу прецизно е на-
пишано во првата колона од из ва-
докот кој го пре не суваме.

Шеснаесеткракото сонце е откриено 
во 1977 г. во Кутлеш (Вергина) од страна 
на грчкиот археолог Андроникос. Спо-
ред неговите толкувања, коските во 
златниот ковчег биле на Филип Втори, 
а ѕвездата од Кутлеш била амблемот на 
македонската династија и симбол на 
македонското кралско семејство. Сон-
цето доаѓа заедно со формирањето на 
македонската нација. Има 16 крака, 
кои ги означуваат 16-те племиња, кои 
со доаѓањето на принц Македон на 

оваа територија се обединиле под едно сонце во една нација - ма-
кедонската. Сонцето има десет сини т.н. солзи, кои ги означуваат 
десетте езера на територијата на Македонија. Според мито ло-
гијата, настанале од жал на Европа за принцот Македон, кој морал 
да ја напушти својата земја. Собранието на Република Македонија 
го избра шеснаесеткракото сонце за државен симбол. Од от кри-
вањето на сонцето во Кутлеш минаа десет години, па Грците поч-
наа да го користат во 1988 година. Зошто претходно не му при да-
вало толку големо значење? Инаку, најстарото сонце е најдено во 
ку мановскиот регион, во атарот на древната опсерваторија "Ко-
кино".

ЧАША ПРОНАЈДЕНА ЧАША ПРОНАЈДЕНА 
НА САМУИЛОВАТА НА САМУИЛОВАТА 
ТВРДИНА ВО ОХРИД СО ТВРДИНА ВО ОХРИД СО 
ШЕСНАЕСЕТКРАКОТО СОНЦЕШЕСНАЕСЕТКРАКОТО СОНЦЕ

ги нарекувале со понизни зборови. Та-
ков е, на пример, грчкиот историчар Ис-
ократ, потоа мислителот Разимах. Тоа се 
луѓе кои живееле двесте години пред 
раѓањето на Александар. Очигледно де-
ка древните Елини имале вродена ом-
раза против античките Македонци. По-
натаму, ако Филип Втори бил Грк, зошто 
Грците во сите нивни градови биле ра-
досни кога разбрале дека македонскиот 
крал е мртов, па дури и славеле? На про-
тив, ако тој бил Грк, како што тврдат де-
нешните Грци, тие требало да го опла-
куваат, да го жалат. Но, тие мислеле де-
ка конечно со неговата смрт ќе се ос-
лободат од македонското ропство. На 
сцената доаѓа Александар Македонски, 
кој пред походот на Персија задушил 
многу грчки бунтови. Најпознат е оној 
воТеба, која Александар и неговата вој-
ска ја рушат до темел. Тогаш биле убие-


