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Македонците во Бугарија на 24 април беа спречени 
чес   твувањето по повод 90 години од смртта на Јане Сан-
дански да го одржат кај Рожденскиот манастир. Тие се 
соб   раа пред споменикот на овој револуционер во Мел-
ник, бидејќи, како што велат,  ова место претходно го за-
фа тиле други организатори, односно бугарската но вин-
ска агенција "Фокус" и Здружението "Сите Бугари заедно". 
Со нивни автобуси на гробот на Сандански пристигнале 
"чествувачи" со бугарски знамиња и со партиски обе леж-
ја на ВМРО на Красимир Каракачанов, која се сметала за 
наследник на врховистичката ВМРО. Проблеми со дома-
ќините имале и членовите на КУД "Мирче Ацев" од Скоп-
је, кои бугарската полиција четири часа ги држела на гра-
ничниот премин. 

Организаторите од ОМО ПИРИН сепак положиле цве-
ќе на гробот на Сандански, полицијата не ги спречила во 
тоа, но ги советувала да не ги веат македонските зна ми-
ња. Напнатоста меѓу македонските организации и бу гар-
ската ВМРО преминала во расправија, така што едните 
обвинувале дека ја продале македонската кауза, а дру-
гите дека измислуваат македонска нација и си ги неги ра-
ат бугарските корени. 

Гробот на Сандански го посетија и делегации од Ми-
нистерството за надворешни работи на РМ и маке дон-
ската Амбасада во Софија. 

На 23 април чествување одржа ОМО - Илинден, на кои 
им беше дозволен собир кај Рожденскиот манастир.

Сепак, и двата дена помина со провокации, делење 
пропагандни материјали и дофрлање погрдни зборови 
кон присутните Македонци, од страна на активистите на 
бугарските националистички организации.

И ПОКРАЈ ЗАБРАНИТЕ, 
МАКЕДОНЦИТЕ ЧЕСТВУВАА ЗА 

ЈАНЕ

Македонците од Ал ба-
нија ќе учествуваат на прет-
стојните пар ла ментарни из -
бори во Ал банија со своја 
по ли тич ка партија, сооп ш-
ти прет  седателот на здру-
же ние то "Преспа" од Ал ба-
нија, Ефтим Митревски, на 
три    бината која беше одр-
жа на во црквата "Св. Ки-

рил и Методи" во Њу Џерси, САД. Митревски истакна де-
ка, според официјалниот попис, во Албанија има само 
5.000 Македонци, но спо ред сознанијата на здру же ние-
то "Преспа" ги има нај малку 150.000. Тој очекува на 
прет    стојните пар ла мен тарни избори Македонците да 
освојат барем две пра тенички места во албанскиот пар-
ламент. Но  ва та по литичка партија на Македонците, ко-
ја минатата не де ла беше промовирана во САД, ќе се ви-
ка Македонска алијанса за европска интеграција. За 
сим бол го има шеснаесеткракото сонце и 22 ѕвезди 
како симбол на членките на Европската унија. Партијата 
се обидува да ги собере во своите редови сите Ма ке-
донци кои членуваат во разни здруженија и политички 
партии во Албанија.

МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА 
ФОРМИРАА ПОЛИТИЧКА 

ПАРТИЈА

INFO
INFO

На 27 април се навршија 
сто години од херојската смрт 
на револуционерот, органи-
за тор на Илинденското вос-
тание и претседател на Кру-
шевската Република, еден од 
корифеите на македонското 
ослободително движење, Ни-
кола Карев. Како припадник 
на плејадата македонски ре-
волуционери од крајот на 
XIX и почетокот на XX век, тој 

на најдоблесен начин ги разбра и оплоди рево лу цио нер-
ните идеи на својата епоха и ги изрази и интегрира ос-
лободителните стремежи на македонскиот народ. Никола 
Карев е роден на 10 ноември 1877 година во Крушево и 
растел во тешко историско време, неподносливи опш тес-
твено-политички и економско-социјални услови во држа-
вата. Чувствувајќи ја горчината на мрачното османлиско 
владеење, сè тоа оставило неизбришливи траги и дла бо-
ко се врежало во неговата свест, што беше причина за 
пресудното определување да й служи на светата борба 
на својот народ за слобода и човечки правдини.

СТО ГОДИНИ ОД СМРТТА НА 
НИКОЛА КАРЕВ


