МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ
НА 91-ГОДИШНИНАТА ОД УБИСТВОТО НА ЈАНЕ САНДАНСКИ

П

родолжува бугарската
пропаганда за негирање на сè што е македонско, за менување на идентитетот и за уништување на македонската нација. Бугарската
узурпација на македонското
"национално богатство" трае
во континуитет, а Бугарите се
обидуваат на секаков можен
начин на сè што е македонско
да му дадат бугарски корени.
Освен тоа и македонското малцинство во оваа наша соседна
земја мака мачи да ги добие
основните човекови права,
кои му следуваат на едно малцинство според сите меѓународни документи. Иако Меѓународниот суд за човекови
права во Стразбур ја осуди
Република Бугарија за нерегистрирањето на ОМО "Илинден" - Пирин и за оневозможување на јавните собири на
ОМО "Илинден", оваа држава
продолжува со својата дис-

ше и за годинашното поклонение на гробот на Сандански. Со транспарент "Македонија е бугарска" приврзаниците на националистичката
ВМРО-БНД на Красимир Каракачанов ги спречиле Македонците во Пиринска Македонија да се поклонат пред
вечното почивалиште на Сандански, кај манастирот во Рожен. Наместо на ледината кај
гробот, Македонците својот
собир го одржаа стотина метри над гробот, иако за тоа
претходно имале добиено
уредна дозвола од бугарските
власти.
"Крајно време е Бугарија
да се демократизира и да ги
признае нашите права, наместо од година во година да ги
менува формите на притисоци и понижување. Македонското малцинство мора да
биде признато и да ги ужива
сите човекови права за не-

ГОДИНАВА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА НЕ
УСПЕАЈА ДА ПОЛОЖАТ ЦВЕЌЕ НА ГРОБОТ НА ЈАНЕ САНДАНСКИ
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криминаторска политика кон
Македонците кои живеат таму. А ефектите од пресудите,
барем како што велат нашите
од Пирин, никако да ја доживеат светлината на денот.
Она што се случи на одбележувањето на 91-годишнината од убиството на Јане Сандански веќе е видено сценарио. Нашите источни соседи
веќе подолг период не дозволуваат достоинствено да
му се оддаде признание на
овој великан на македонската
историја. Наместо тоа, со погрдни зборови упатени кон
македонското малцинство кое
живее во Пиринскиот дел на
Македонија и со искривување
на историските архиви, се обидуваат да го присвојат Јане
Сандански и да го променат
неговиот идентитет. Така бе-

гување на својот идентитет",
вели Стојко Стојков од ОМОПирин. Според него, бугарските власти намерно сакале
да предизвикаат инцидент, бидејќи властите во Сандански
прво им дале дозвола на македонските асоцијации, а потоа и на приврзаниците на
Каракачанов за истата локација.
Сепак, Македонците не
подлегнаа на ваквите провокации. Изворната македонска
песна и комитската легенда
во изведба на скопското КУД
"Гоце Делчев" одекнаа во Рожен. Стотина метри подолу
ечеа македонските песни. На
овој начин, и покрај провокациите, Македонците од Пирин го исполнија заветот на
Сандански за независна Македонија, а тие како негови потомци ќе продолжат да се
борат за нивно признавање
од бугарската држава како
Македонци.

Со транспарент "Македонија е бугарска" приврзаниците на националистичката ВМРО-БНД
на Красимир Каракачанов ги спречиле Македонците во Пиринска Македонија да се поклонат пред гробот на Јане Сандански. Наместо
на ледината кај вечното почивалиште на Јане,
Македонците својот собир го одржаа стотина
метри над гробот.

"Шовинистички е транспарентот поставен кај гробот на Сандански. Не беше убава слика што на гробот
беше поставен транспарент со таква содржина. Тоа не
им служи на чест ниту на оние кои го поставиле, ниту
на оние кои го чуваа. Тоа е некултурно и нецивилизациски", вели македонскиот амбасадор во Република
Бугарија, Абдурахман Алити.
Тој објаснува и дека Сандански остави јасни пишани
траги за што се залагал и кој бил и дека никој нема
право да му припишува поинаков идентитет.
Во име на државата амбасадорот Алити положи цвеќе на гробот на Сандански, кое остана кратко по завршувањето на церемонијата. Контра тоа, ВМРО-БНД си
стави свое, а гробот го прекри со бугарско знаме.
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