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ПРОДОЛЖУВА ТОРТУРАТА ВРЗ НАШЕТО МАЛЦИНСТВО ВО 
ПИРИНСКА МАКЕДОНИЈА

БУГАРСКАТА СЛУЖБА ГИ БУГАРСКАТА СЛУЖБА ГИ 
РАЗБИ МАКЕДОНЦИТЕ РАЗБИ МАКЕДОНЦИТЕ 

Пишува: 

Жаклина МИТЕВСКА        

"Без разлика дали некого ќе го убиеш фи-
зички или психички, тоа е геноцид. Тоа се пра-
ви во Бугарија години наназад, сè до денес", 
вели претседателот на ОМО "ИЛИНДЕН", Јор-
дан Костадинов Иванов.

Костадинов потенцира: "ОМО ПИРИН бара 
да бидат регистрирани како политичка пар ти-
ја без националните компоненти. ОМО 'ИЛИН-
ДЕН' отворено бара заштита и културна авто-
номија на Пиринска Македонија, изучување на 
македонскиот јазик".

Разединетоста меѓу Ма-
кедонците во Република 
Бугарија, особено меѓу 

претставниците на ОМО 
"ИЛИН ДЕН" и на ОМО ПИРИН 
е толку голема што дури е и 
загрижувачка. Иако многу доб-
ро знаат дека таа разеди не-
тост оди во прилог на бугар-
ските власти, кои секојдневно 
вршат асимилација за одна-
родување на македонското 
малцинство кое таму живее и 
не им даваат никакви права, 
нашите Македонци, и покрај 
многуте обиди, досега не се 
обединиле. Која е причината, 
кој е вистинскиот македонски 
патриот, навистина не може-
ме да кажаме. Како неделник 
ги поддржуваме активностите 
и на едните и на другите, се 
разбира, оние кои се насо че-
ни кон развивањето на маке-
донската кауза. Би сакале на 
некој начин да придонесеме 
и да помогнеме овие Маке-
донци да се освестат и да 
почнат да работат заеднички. 

На оваа тема разговаравме 
со претседателот на ОМО 
"ИЛИНДЕН", Јордан Костади-
нов Иванов. Сакавме да ја рас-

чистиме дилемата која е ОМО 
"ИЛИНДЕН", што е нејзина цел, 
зошто не се обедини со ОМО 
ПИРИН. Во следна прилика за 
ова ќе разговараме и со прет-
ставници од ОМО ПИРИН и 
ОМО "ИЛИНДЕН" - ПИРИН. Не 
сакаме да заземеме и да за-
станеме на ниедна страна 
(ток му поради нашата неу-
трал ност и независност), туку 
само да ги обединиме овие 
Македонци, зашто само така 
тие ќе можат да й се спро-

тивстават на бугарската про-
паганда.

ГЕНОЦИД

ОМО "ИЛИНДЕН" - Обе ди-
нета македонска орга низа-
ција, барем од она што може 
да се види од нејзиниот Ста-
тут, е национална органи за-
ција на етничките Маке дон-
ци во границите на Репуб-
лика Бугарија. Таа е следбе-
ник на народноос лободител-
ните борби во Македонија, 
Карпошовото, Пијанечкото, 
Кресненското и Илин денско-
то востание, следбеник на 
ВМРО од годините на бор-
бите против турското ропс-
тво и подоцна борбите про-
тив бугарскиот државен те-
роризам и геноцид. Уште од 
нејзиното основање до де-
нес се залага за развивање 
на културата, за про должу-
вање на културните тра ди-
ции, за одбележување на ма-
кедонските историски зна-
чајни датуми и за зачувување 
на културното наследство. 
Цел е ова да не биде забо-
равено од нашите Маке дон-

ци во Пиринска Македонија 
и во цела Бугарија. Да не се 
плашат од репресија и од 
друг вид притисоци од стра-
на на бугарските државни 
институции само затоа што 
се Македонци. Но, бугар ска-
та пропаганда за тоа дека не 
постои македонско малцин-
ство и Македонци во Буга-
рија се шири насекаде. 

"На тој начин - вели Јор дан 
Кос тадинов Иванов, прет се-
да тел на ОМО 'ИЛИНДЕН' - 

ПОД ПИРИН

ЈОРДАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОМО "ИЛИНДЕН"ЈОРДАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОМО "ИЛИНДЕН"
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геноцид. Тоа се прави во Бу-
гарија со години наназад од 
нејзиното создавање како бу-
гарска држава до денес". 

Целите и задачите на ОМО 
"ИЛИНДЕН" се да ги изразува 
и да ги заштитува граѓанските, 
националните, социјално-еко-
номските права на Маке дон-
ците, кои живеат на маке дон-
ска земја под бугарска оку -
пација и на Македонците, кои 
живеат во Бугарија, вели прет-
седателот на ОМО "ИЛИНДЕН".

ТУЖБИ

И покрај пресудите од Су-
дот за човекови права во Страз-
бур, Бугарија ги спречува Ма-
кедонците кои живеат во неа 
да ги негуваат својата култура 
и традиции. 

"Република Бугарија ја пот-
пиша Европската конвенција 
за основните човекови права 
и слободи на 7 септември 1992 
година, а сè дотогаш таа не 
подлежеше на тужби пред Ев-
ропскиот суд. Откако ја пот-
пиша Конвенцијата, имавме 
можност да поднесеме тужби 
и да ја тужиме. За неа доз нав-
ме дури во 1993 година и го ис-
пуштивме рокот за пријаву ва-

ње на насилствата од прет ход-
ните години. Во 1994 година ја 
поднесовме првата жалба до 
Европскиот суд, по ради пре-
кршувањето на на цио нал ни-
те и чове ко ви те пра ва. Нашата 
тужба беше поднесена затоа 
што Бугарите не ни дозволуваа 
мирни про тести. Во член 11 
од Кон вен цијата се дозво лу-
ваат мирни собири на гра ѓа-
ни, на кои тие ќе ги изнесат 
своите културни програми 
итн. Првиот одго вор од туж-
бата во Стразбур го добивме 
во ноември 1996 година, со 
која беа прифатени нашите 
жалби. Одлуката од Стразбур 
беше во форма на Извештај, 
дека Бугарија пра ви прекр шо-
ци со тоа што спре чува мирни 
собири и наши манифестации. 
Ние продол живме да ги одржу-
ваме вакви те мирни мани фес-
тации, а Бу гарија продолжи да 
ги пре кршува нашите права. 
Во ок томври 1998 година бе-
ше за ведено дело да се тужи 
Буга рија, а 2001 година бевме 
на суд во Стразбур. Бугарија 
бе ше осудена на 17.2.2002 го-
ди на. На суд нè застапуваше 
наш адвокат, кој нè штитеше 
од бугарското обвинување, 
професор по меѓународно 

нашите Македонци се изма-
нипулирани и измамени, а не-
кои од незнаење прифаќаат и 
дека се Бугари. Ги водат по 

неправилен пат преку насил-
ство и асимилација. Без раз-
лика дали некого ќе го убиеш 
физички или психички, тоа е 

РОЖЕНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

пред Европскиот суд. И ние од наша страна ја доставивме 
оваа Декларација. Европскиот суд пози тив но се изјасни за 
Декларацијата и ја осуди Бугарија, а ги осу ди и тие од ОМО 
ПИРИН, кои беа против неа, зашто тоа е слободата на мислата, 
штом не употребуваш оружје и насилство. Досега со ОМО 
ПИРИН имавме неколку средби, во 1994, потоа во 1996 го-
дина ги поканивме на нашиот Кон грес, кој полицијата го рас-
тури, не можевме да го спро  ведеме, но го одржавме на не-
легален начин за да избе реме претседател. Потоа, во април 
1997 година се срет нав ме во Скопје. Одржавме четири сред-
би во Пиринска Ма кедонија, една во Петрич, две во Благо-
евград и една во Гоце Делчев. Но, зошто не можевме да се 
договориме? Ние им дадовме целосно да го видат нашиот 
протокол и да го потпишат, а тие ни даваат да потпишеме без 
да видиме. Од 2002 година повторно беа обновени контак-
тите за обе динување. На 9 април 2004 година во село Кола-
рево тре баше да се сретнеме за да го потпишеме протоколот, 
но тие не дојдоа. На 4 декември 2004 година се сретнавме со 
ОМО ПИРИН и се договоривме кон крајот на февруари 2005 го-
дина да се собереме за да ги разгледаме статутите и прог-
рамите, да направиме заеднички Статут и да дадеме молба 
за регистрација како партија. Средбите беа отка жани. Зашто, 
затоа што не сакаат да ги бараат нацио нал ните права, а са-
каат да бидат играчи и така остана ра бо тата". 

Ве обвинуваат дека Вашите барања ги спроведувате на 
револуционерен начин?

"Сè што пишува во Рамковната конвенција, во Кон вен ци-
јата за малцински и регионални јазици, ние го спро ве дуваме. 
Зошто да не бараме училиште на свој јазик. Ние ги почитуваме 
законите во Бугарија, но не ја поддржуваме политиката на аси-
милација, дискриминација врз Маке дон ците. Нема да па ли-
ме, да тепаме".

БЕЗ УСПЕХ СРЕДБИТЕ ЗА ОБЕДИНУВАЊЕ

Која е разликата меѓу ОМО "ИЛИНДЕН" и ОМО ПИРИН?

Костадинов вели: "Тие бараат да бидат регистрирани ка ко 
политичка партија, без национални компоненти. ОМО 'ИЛИН-
ДЕН' отворено бара заштита и културна автономија на Пи рин ска 
Македонија, изучување на македонскиот јазик".

Зошто не ги расчистите недостатоците во вашите ста ту-
ти, да направите заеднички Статут и да се обедините, бидејќи 
ваквата разделеност уште повеќе й оди во при лог на Бугарија 
за да може да врши пропаганда?

Претседателот на ОМО "ИЛИНДЕН" потенцира: "Со кого 
да ги расчистиме. Да ја спомнеме Декларацијата од 20 ап рил 
1991 година, позната како Роженска декларација. Тоа е еден 
историски документ за нашето национално дви же ње, за кул-
турната, стопанската и политичката автономија на Пиринска 
Македонија. Бугарската пропаганда ги ис ко ристи сите сред-
ства и напади против нас, по што некои се откажаа од оваа 
Декларација. Тоа истото се случи како и на Мајскиот мани-
фест, на 6 мај 1924 година, кога Тодор Александров и Про-
тугеров се откажаа од барањата по ради тоа што беа запла-
шени од бугарската Влада. Истото тоа се случи и со нашите 
момчиња, но сега во XXI век. Бугарската пропаганда зад која 
стои бугарската без бед ност го разби ОМО 'ИЛИНДЕН' со лаги 
и со заплашувања. Од 16 лица, колку што ја потпишаа Декла-
рацијата, три ли ца се откажа од неа и ја направија фракцијата 
ОМО ПИ РИН, која на почетокот беше ОМО ДЗ,  ОМО 'ИЛИНДЕН' 
Де мократско движење, па потоа стана ОМО ПИРИН. Тоа се слу-
чи на 23 ноември 1991 година. Од Роженската декла рација се 
роди фракција која се спротивстави на барањата од неа, а тој 
историски документ од страна на Бугарија бе ше претставен 
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пра  во, Французин. Во однос 
на ова дело имавме можност 
да ги изложиме нашите проб-
леми, а адвокатот кажа дека 
ние бараме децата од Пирин-
ска Македонија да се шко лу-
ваат на македонски јазик, да 
имаме радио, телевизија. Бу-
гарскиот обвинител беше про-
тив нас и велеше дека ние ги 
нарушуваме мирот, спокој-
ствo то итн. Бугарија беше осу-
дена зашто ги спречуваше 
мир  ните протести од 1994 до 
2001 година. Казната за неа 
беше пресметана во фран цус-
ки франци, односно во ви си-
на на околу сегашни 11.000 
евра, кои сè уште не се ис пла-
тени од Бугарија. За време на 
судењето Судот ги отфрли си-

те обвинувања за ОМО 'ИЛИН-
ДЕН' како неосновани. Вто ра та 
пресуда беше во 2005 година, 
повторно за прекршување на 
мирните собири и третата 
пресуда за отпуст на регис-
трација од 19 јануари 2006 
година. Имаме уште две жал-
би поднесени до Судот. Ед на-
та е за отпуст на втората ре-
гистрација од 2001 година и 
извршени прекршоци од 2001 
година наваму сè до 2005 го-
дина. Судот одлучи дека има-
ме право да правиме мирни 
собири и да бидеме регис три-
рани за да можеме нор мално 
да работиме", вели прет се да-
телот на ОМО "ИЛИНДЕН".

Костадинов објаснува и де-
ка се подготвени сите доку-

менти за нова регистрација 
на ОМО "ИЛИНДЕН", но по ра-
ди недостаток на финансиски 
средства тие се во застој. 

"ОМО 'ИЛИНДЕН' е орга ни-
зација која е формирана на 
културна основа. Не е ис клу-
чена можноста да бараме да 
се регистрираме и како пар-
тија зашто како организација 
со нестопанска дејност, за ко-
ните нè спречуваат да бараме 
политички барања. Според 
ме  ѓународното право, имаме 
такво право и како орга ни за-
ција на културна основа и ка-
ко партија да ги бараме тие 
права. Но, не е така според 
бугарските закони", додава 
Јордан. 

Сепак, Костадинов е скеп-

тик во однос на прашањето 
дали со тоа што Бугарија ќе 
влезе во ЕУ ќе го поправи 
својот однос кон македон ско-
то малцинство, односно сме-
та дека пропагандата ќе про-
должи. Тој потсети на идејата 
од 1991/1992 година да се фор -
мира Комитет на Македонците 
на Балканот. 

"Македонците кои живеат 
на сопствена почва и Маке-
донците кои од економски 
при чини живеат во СиЦГ, Сло-
венија..., да формираат Ко ми-
тет. Во него заеднички да ги 
координираме нашите ба ра-
ња пред соодветните држави 
и меѓународните институции. 
Но, тешко е тоа да се направи", 
вели Костадинов.

ПРЕСУДА ЗА ЈОРДАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

БЕЛЕШКА ЗА ОДЗЕМЕНИОТ ПАСОШ

до 1974 година сум бил пред водник на група која функ цио-
нирала на националистичка ос нова и дека сум извршил прет-
стап против Народна Република Бугарија. За целата таа бор-
ба за македонската кауза награда ми е тоа што ме издигнаа 
како бугарски службеник на бу гар ската безбедност. Во бу гар-
ската безбедност имам три досиеја од по 1.000 страници."

Се шират информации и дека многу лесно минувате пре-
ку бугарската граница, односно не Ви прават проблеми...

"Последниве 2 години не ме малтретирале, веројатно по 
наредба на Европскиот суд. Но, колку само документи ми има-
ат земено кога сум се враќал од Македонија, 3 години бев без 
пасош (белешка од 13.7.1994 година).

Еднаш и куклата која ја носевме за роденденот на внука 
ми во Скопје беше раскината за да видат што има во неа", ко-
мен тира Јордан Костадинов Иванов.

КОСТАДИНОВ ДВА ПАТИ СУДЕН

Јордан Костадинов Иванов е роден во село Врапча, до се-
ло Илинденци, кое денес не постои, во околината на Сан дан-
ски, некогашна Мелничка околија. Бил суден два пати. Рабо-
тел ка ко учител по технички науки во Благоевград, а се вра-
ботувал и во машински фабрики. На 26 март годинава пов-
торно е избран за претседател на ОМО "ИЛИНДЕН". Всушност, 
претседател бил и од 1996 година кога го избрале на нелегален 
конгрес и ја из вр шувал оваа функција сè до 2000 година, кога 
за претседател бил избран Борис Павлов. 

"Од 1962 година имавме нелегална македонска орга ни за-
ција. Во 1970 година бевме откриени и бевме под истрага од 
страна на бугарската безбедност. Во 1974 година двајца од ор-
ганизацијата бевме судени, а истата година на 27, 28 и 29 но-
ември пред Градскиот суд во Софија, во мојата заштита пред 
Судот, со  лисици на рацете, реков: 'Барам културна слобода на 
Пиринска Македонија, изучување на македонската историја 
и култура, спречување на асимилацијата'. По тоа ме осудија 
на три години. Бев еден од малкумината дисиденти Маке дон-
ци кои ги барале правата на Македонците пред таа диктатура 
и систем во Бугарија. Втор пат бев суден од Окружниот суд во 
Благоевград, во 1981 година. Жената и децата ми беа про те ра ни 
од Благоевград, а лично мене ме лишија од правото да жи веам 
во овој град. Откако минаа петте години затвор, не ми доз-
волија да земам стан во Благоевград. Се вратив во Сандански. 
Имам стаж од 5 години затвор. Дванаесет пати ме бркаа од 
работа и 7 години немав право да се вработам, период кога 
ништо не работев. Последен пат бев избркан од работа на 2 
години пред пензија, затоа што присуствував на Конгресот на 
ВМРО-ДПМНЕ во Прилеп. Од 1981 до 2001 година не ми доз-
волуваа да земам стан, тоа не й го дозволија ниту на мојата 
сопруга. Со парите дадени за кирија изгубив уште еден стан. 
Немав право да купам стан ниту во Благоеврад, ниту во 
Сандански. Пет нае сет години за мене се шират информации 
дека јас сум бил дел од бугарските служби. Имам документи 
во кои се гледа како сум повикуван на информативен раз го-
вор во бугарската без бедност, зошто сум работел за маке-
донската кауза. Ако бев во бугарската безбедност дали ќе ме 
бркаа и дали два пати ќе ме судеа? Бев обвинет дека од 1972 


