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Пишува:
 Жаклина МИТЕВСКА

"ГОЦЕ ДЕ ЛЧЕВ" ГИ ОХРАБРИ МАКЕ ДОНЦИТЕ ПОД ПИРИН

ПОЧИТУВАЊЕ НА 
НАШИТЕ ПРАВА СПОРЕД 
ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

Македонците од Пи-
ринска Македонија 
се обединија. Тоа е 

знак дека, и покрај при ти со-
ците од бугарските власти, 
нивната неуморна борба за 
докажување на маке дон ски-
от идентитет продолжува. 
Она што го направија ми на-
тата седмица, односно обно-
вувањето на ОМО "Илинден" 
ПИРИН и обединувањето со 
ОМО ПИРИН е за поздра ву-
вање, бидејќи само така, со 
за еднички сили, ќе можат да 
им се спротивстават на Бу га-
рите и да се изборат за свои-
те права, оние кои им при па-
ѓаат според сите меѓу народ-
ни документи и кон вен ции. 
Нивната борба е дол готрајна 
и тешка, а бугарската држава, 
и покрај пре по ра ките од Ст-
разбур, дека ги крши правата 
на Македонците кои живеат 
на нејзина територија, нема 
на правено многу промени 
во своето однесување кон 
при  падниците на ова мал-
цин ство. Тамошните Маке до-
н ци не можат да го изу чу ваат 
мајчиниот македонски јазик, 
а тој ниту се употребува во 
средствата за јавно инфор-
мирање. Тие имаат тешкотии 
и околу празнувањето на ма-
кедонските празници и до-
сега неколку пати беа спре-
чени во таквите обиди. 

гар тијски, копретседател на 
ОМО "Илинден" ПИРИН вели 
дека нивната партија не мо же 
да се третира како "ет нич ка". 

"Тоа е тезата, која се пуш та 
во бугарската јавност, а со 
цел да не ни се дозволи ре-
гистрација. Ние сме гра ѓан-
ска партија, во која можат да 
членуваат луѓе од различна 
националност - Македонци, 
Бугари, Турци... Тоа што во 
нашите заложби стои дека 
ние ќе се бориме за правата 
на Македонците, не значи де-
ка сме исклучително етничка 
партија. Ние добро знаеме 

Иако, ОМО "Илинден" ПИ-
РИН беше обновена, сепак и 
овој пат бугарските прово ка-
ции не изостанаа. Засилени 
полициски структури се гри-
жеа за безбедноста на ос но-
вачкото Собрание, пред чиј 
почеток членови на бугар-
ската ВМРО БНД на Красимир 
Карачанов протестирале со 
пароли "Македонија е бу гар-
ска". За време на прес-кон-
ференцијата на ОМО "Илин-

ден" ПИРИН бугарската поли-
ција спречила обид на при-
падници на ВМРО БНД и де с-
ничарската партија АТАКА да 
се пресметаат со маке дон ски-
те активисти. 

ТЕСТ  

Повеќе опозициони и екс-
тремистички партии во Бу-
гарија побараа судот да не ја 
регистрира ОМО "Илинден" 
ПИРИН, бидејќи таа била "ет-
ничка партија", чие постоење 
не било дозволено според 
бугарскиот Устав. Иван Син-

  МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

ИВАН СИНГАРТИЈСКИ
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"Продолжуваат да шпекулираат дека сме 
сепаратисти, антидржавни елементи, дека 
сме биле финансирани од надвор па сè до 
повици да бидеме стрелани или затворени. 
Сè ова е смислена кампања на некои то та-
литарни средини, кои се исклучително ис-
плашени од можноста да се регистрира на-
шата партија, да се признае и да се афир-
мира едно негирано малцинство, па затоа 
гледаат да ги заплашат потенцијалните чле-
нови (потребни ни се 5. 000) и да ја ком про-
митираат нашата партија", изјави Стојко 
Стојков. 

Забранетата ОМО "Илинден" ПИРИН не-
колку пати доби процеси против бугарската 
држава. Судот за човекови права во Страз-
бур бара бугарските власти да ја овозможат 
регистрацијата на партијата. 

што не дозволува Уставот", 
изјави Сингартијски. 

Стој ко Стој ков, исто така, 
копрет се дател на партијата, 
потен ци ра дека односот кон 
Маке донците ќе биде вис тин-
ски тест за Република Буга-
рија за тоа колку таа ги ис-
полнува ев ропските стандар-
ди во од нос на демокра ти-
јата. 

"Ние не бараме ништо 
друго, ние сме граѓани на 
Република Бу гарија и тука 
треба да ги ос тваруваме и да 
ги добиеме нашите права. За 
постиг ну вање на нашите це-
ли ОМО 'Илинден' ПИРИН ќе 
деј ству ва исклучително со 
мирни и демократски сред-
ства врз база на Уставот и на 
законите на Бугарија и на 
меѓуна род ните конвенции 

за човекови права, кои ги 
има прифатено оваа земја", 
изјави Стојков. 

РЕАКЦИЈА

Македонците кои живеат 
во Бугарија потенцираат де-
ка иницијативата за обнову-
вање на ОМО "Илинден" ПИ-
РИН уште од почетокот се со-
очила со остра реакција од 
страна на бугарските власти. 

"Преку агенцијата 'ФОКУС' 
почна кампања против обно-
вувањето на ОМО "Илинден" 
ПИРИН, при што беа пла си-
рани три клучни лаги: 1. Дека 
ние сме изјавиле дека тоа е 
партија на етничка основа - 
какви што бугарскиот Устав 
забранува; 2. Дека обедину-
вањето е заслуга на амба са-

дорот Алити, кој всушност не-
ма никаков однос кон овие 
процеси кои почнаа во ле-
тото 2004 година, а се интен-
зивираа по влегувањето во 
сила на пресудата во Страз-
бур на 20 јануари годинава; и 
3. Дека е тоа диригирана, ду-
ри и финансирана кампања 
од страна на Маке донија, по-
врзана со изборите кои се 
подготвуваат во неа, дури и 
со некој пеколен македонски 
план да й се попречи на бу-
гарската евроинтеграција. 
Потоа се премина на по зна-
тото сценарио - се прашуваа 
повеќе бугарски општес тве-
ни дејци: Вие одобрувате ли 
создавање партија на етнич-
ка основа и мешање на ст ран-
ски држави во нашите дела, 

чинот на обновување на  ОМО 
"Илинден" ПИРИН и на неј-
зино обединување со ОМО 
ПИРИН и три други фор ма-
ции. Бил изгласан Статут и би-
ле избрани раководни тела 
со вкупно 28 лица во тој со с-
тав. Гости биле делегација од 
"Виножито" на чело со Пав ле 
Воскопулос, Никола Костур-
ски од име на протераните 
Македонци од Грција и др. 

Тамошните Македонци 
објаснуваат дека на настанот 
не биле поканети претстав-
ници на седмата сила од Бу-
гарија, поради шпекула ци ите 
во медиумите и за да мо же 
мирно да се работи. Тоа ги 
разгневило бугарските но ви-
нари, а дел од нив дури и об-
јавиле лажна информација 

за што одговорите масовно 
беа објавувани, заедно со за-
каните на ултрана циона лис-
тите - цел беше да се испла-
шат нашите членови да дој-
дат на основањето", велат Ма-
ке донците од Пиринско. 

Сепак, ваквите прово ка-
ции на Бугарите не им ус-
пеале, па нашите Македонци 
успешно, со 530 луѓе, во гра-
дот Гоце Делчев го извршиле 

ОМО "Илинден" ПИРИН прв пат беше регистрирана ка-
ко политичка партија од Софискиот суд во 1999 година, 
ме ѓутоа веќе во февруари наредната, 2000 година беше 
забранета од Уставниот суд на Бугарија по барање на пра-
тениците на БСП, која денес е на власт. На локалните из-
бори партијата на Македонците победи во неколку помали 
места во Општина Гоце Делчев и при тоа беа избрани неј-
зини советници во советите на Благоевград и на други 
општини. По забраната на партијата нејзините лидери се 
жалеа пред Европскиот суд за правата на човекот, под-
држани од Хелсиншкиот комитет, а Стразбур застана зад 
нив, изрекувајќи й парични казни на бугарската држава. 
Иван Сингартијски изјави дека по укинувањето на за бра-
ната од Стразбур тие треба повторно да ја поминат про-
цедурата на секоја нова партија, да соберат 5.000 потписи, 
колку што е определено со Законот, кои потоа со другите 
документи ќе треба да ги достават до Софискиот суд за 
регистрација. Формирањето на партијата е само прв чекор 
за нејзино повторно враќање на бугарската политичка 
сцена. 

Него не го изненадуваат провокациите од Красимир 
Каракачанов и од градоначалникот на Благоевград. Син-
гартијски вели дека Каракачанов е најекспониран пред-
водник на кампањата која се води против нив во Бугарија, 
а Лазар Прчкапов е познат по тоа што користи секаква 
мож ност да не им дозволи прослава на годишнини на ма-
кедонски револуционери, условувајќи ги да не држат го-
вори, ниту да носат партиски знамиња. 

дека на настанот им бил до-
зволен пристап само на ма-
кедонските новинари. По на-
станот била одржана прес-
конференција на која на учес-
ниците на обновувањето на 
ОМО "Илинден" ПИРИН и обе-
динувањето со ОМО Пи рин, 
им биле поставувани мнош-
тво провокативни прашања. 
Следниот ден почнала нова 
кампања против нив. 
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"Прва цел беше да се твр-
ди наводно дека сме биле по-
малку од 350 и затоа Собра-
ние то не било легитимно 
(спо ред Законот потребни се 
500). Второ, на јавна дис ку си-
ја беше поставена наводната 
наша намера да органи зира-
ме референдум во училиш-
тата во Пиринска Македонија 
и потоа да бараме да се во-
веде македонски јазик. Ние 
сè уште сме во многу почетна 
фаза на изградба на пар тија-
та и уште не сме реги стри ра-
ни за да поставуваме некакви 
барања. На прес-конфе рен-
ци јата, на прашањето: Што 
ми слиме за идејата за вове-
дување македонски јазик во 
училиштата и по телевизиите 
- одговорив дека нашиот пр-
ин ципиелен став се базира 
врз законите - Рамковната 
кон  венција за правата на 
малцинствата, а тоа значи де-
ка припадниците на секое 
малцинство, а меѓу нив и ма-
кедонското, имаат право да 
го изучуваат својот мајчин 
јазик, дека според законите 
воведувањето на јазикот за-
виси од личната волја на 
припадниците на мал цин-
ствата и дека токму тие треба 
да бидат прашани. Овој вооп-
штен принципиелен став бе-
ше транскрибиран во кон-
кре  тен план за правење ре-
ферендум и така искривената 
вест веќе неколку дена е жеш    ка 
тема во медиумите, при што 
во тоа беа вклучени многу 
политичари и науч ни ци, а сè 
со цел да докажат колку тоа е 
лошо за Бугарија", вели Стој-
ко Стојков. 

Во однос на прашањето за 
македонскиот јазик, бугар-
ски   те контраставови се све-
ду ваат на негова негација. 

Иво Атанасов, претседател 
на парламентарната Коми-
сија за граѓанско општество 
и медиуми во Бугарија, рекол 
дека барањето за емитување 
вести на македонски јазик на 
националната бугарска теле-
визија е само обид да се на-
метне тезата дека во земјата 
постои македонско мал цин-
ство. 

Андреј Пантев, пак, познат 
бугарски историчар, оценил 
дека ОМО "Илинден" ПИРИН 
носи јазична, етничка и кул-
турна корозија во Бугарија. 
Агенцијата "Фокус", исто та-
ка, тврди дека бугарските по-

литичари, државници и лек-
тори се едногласни во ставот 
дека македонски јазик во-
општо не постои и дека тој ја-
зик е само дијалект на бу-
гарскиот. Кемал Ејуп, претсе-
дател на Комисијата за заш-
тита од дискриминацијата во 
Бугарија, изјавил дека ОМО 

став ниците на радикалните 
софиски кругови, кои се кре-
наа на нозе откако дознаа де-
ка Македонците повторно ќе 
ја формираат партијата ОМО 
"Илинден" ПИРИН. 

Лидерот на пробугарската 
ВМРО БНД, Красимир Кара ка-
чанов, кој уште во времето 

јасно треба да биде истак на-
то дека слична партија на се-
паратистите од ОМО 'ИЛИН-
ДЕН' на никаков начин не 
може да биде регистрирана 
во една суверена и правна 
држава како што е Бугарија", 
додаде тој, нагласувајќи дека 
"вештачката творба Македо-
нија се обидува на секаков 
начин да се легитимира пред 
своето население".

На ваквите провокации 
Стојко Стојков коментира: 
"Про должуваат да шпеку ли-
раат дека сме сепаратисти, 
ан тидржавни елементи, дека 
сме биле финансирани од на-
двор па сè до повици да би-
деме стрелани или затво ре-
ни. Сè ова е смислена кам-
пања на некои тоталитарни 
средини кои исклучително 
се исплашени од можноста 
да се регистрира нашата пар-
тија, да се признае и да се 
афирмира едно негирано 
мал   цинство, па затоа гледаат 
да ги заплашат потенци јал-
ните членови (потребни ни 
се 5.000) и да ја компро мити-
раат нашата партија. Пре ми-
наа и во лични напади оби-
дувајќи се да ги компро ми-
тираат раководителите на 
пар тијата како личности. Ме-
не како бугарски државјанин 
ми е срам, кога гледам што се 
прави, а не знам како тие не 
се срамат тоа да го прават и 
при тоа се нарекуваат бугар-
ски патриоти".

Македонскиот амбасадор во Софија, Абдурахман 
Али ти, во изјавата за Радио "Фокус Пирин" ги де ман-
тира ин формациите дека е вклучен во обновувањето 
на партијата на Македонците во Бугарија. 

"Јас немам што да правам со која било партија. Тука 
сум да ја претставувам мојата земја и само тоа го 
правам. Не ми е својствено да се занимавам со такви 
работи и би сакал да знам кој ги пласира таквите ин-
формации. Тоа е надвор од мојата надлежност. Знам 
дека некои луѓе од ОМО организациите сакаат да ос-
танат само ор га низација, а некои сакаат партија. Не 
знам од ка ков ка рактер се тие организации и партии", 
изјави Аб ду рах ман Алити.

  МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ

"Илинден" ПИРИН може да 
претендира за воведување 
настава на македонски јазик 
во бугарските училишта са-
мо ако успее да докаже дека 
во Бугарија постои македон-
ско малцинство. 

ШПЕКУЛАЦИИ

"Македонците надвор од 
Бугарија, сепаратисти, не тре-
ба да се регистрираат", беа  
не кои од изјавите на прет-

на режимот на Тодор Живков 
работел против Македонците 
во Бугарија, изјави дека пов-
торното формирање на ОМО 
"Илинден" ПИРИН било про-
вокација.

 "Не случајно тоа се прави 
сега, очекувајќи дека бугар-
ските власти повторно ќе ја 
забранат таа партија. За тоа 
да може негативно да се од-
рази во октомври кога ќе из-
лезе конечниот извештај на 
Европската комисија. Многу 

ВО БУГАРИЈА ПОСТОИ 
МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО 

"Како што кај нас има турско мал-
цинство, така има и македонско. Ако 
има граѓани кои така самите се дек-
ларирале, тоа логично значи дека има 
такво малцинство ", прв пат јавно приз-
на Кемал Ејуп, претседател на Ко ми-
сијата за заштита од дискриминација 
на Република Бугарија, за Нова ТВ, ко-
ментирајќи го прашањето дали има 
македонско малцинство во Бугарија.

Тој  обелодени дека неколку илјади бугарски граѓани се декларирале како Македонци. 
Тие се регистрирани во бугарската пописна статистика и се знае нивниот број. Ова 
јавно признание предизвика негативни реакции во Бугарија.

"Разбирливо е кога за македонски јазик зборува човек платен од Скопје, но кога 
државен службеник тврди такви небулози, тоа е криминал", изјави лидерот на ВМРО 
БНД, Красимир Каракачанов, кој побара оставка од Ејуп. 

Движењето за права и слободи (ДПС) молскавично се огради. Лидерот на ДПС, 
Ахмед Доган, бил бесен од однесувањето на сопартиецот и размислува да го казни. 
Тој бил шокиран како може искусен политичар да изнесе толку непромислена изјава, 
која го втурнува ДПС во скандал. 


