
ПИСМА ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.
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Господа новинари, безод-
говорни автори, дено  ви по 
ред во медиумите пишувате 
бесрамно, најпрво за прс те-
нот на чичко ми Гоце, а потоа 
и за спомен-плочата на мо-
јата баба Султана Јанева Нур-
џие ва Делчева и нејзините 
си нови Гоце, Мичо и Милан 
Делчев. 

Со вашата НЕ-изворна ин-
фор мираност дојдовте до по-
литичките компромитирани 
лица во Бугарија, во прид-
ружба на генералниот истра-
жувач Божидар Димитров и 
директор на бугарскиот Ис-
ториски музеј во Софија. По-
тоа на дневен ред, до кој дој-
довте за еден век време, ги 
спомнавте мајка Султана и 
неј зините синови Мичо, Ми-
лан и Гоце Делчев.

На 5 јуни се сретнав со ма-
кедонскиот премиер Владо 
Бучковски при што стана збор 
за мојот здравствен проблем 
и се разговараше околу пра-
шањето за подигнување на 
спомен-обележјето за мајка 
Султана, која дала три жртви 
за слободата на Македонија.
Без забелешки и коментар 
премиерот Бучковски при фа-
ти и нареди спомен-плочата 
за мајка Султана со имињата 
на трите нејзини синови да 
биде подигнат во паркот "Же  -
на борец". Претпоста ву вав 
де   ка предложената идеја ќе 
би де реализирана од ком пе-
тен тни архитекти/проектанти, 
кои ќе ја осмислат според 
она што беше разговарано 
кај премиерот Бучковски, но 
во никој случај не помислив 
де ка истата спомен-плоча ќе 
би де осмислена и поставена 
од Стојан Тренчевски, со ко-
го го споделив моето гледиш-
те око  лу тоа. Споменикот да 
биде голема карпа со дос тој-
ни ди мензии и форма. На 

горниот дел да се испишат 
името на мајка Султана и го-
дините на нејзиното раѓање 
и смрт. Ре доследот на ими-
њата на трој цата браќа да 
почнува од име то на Мичо, 
кој прв загинал во борбата 
со поробувачите, потоа име-
то Гоце Делчев и Милан со 
годините на нив на та смрт. 
Пред откривањето на споме-
никот врз него да биде ста-
вено оригиналното знаме под 
кое се бореа и загинаа по ве-
ќето Делчеви, а тоа е знамето 
испишано со текстот "Сло-
бода или смрт", за што беше 
запознат директорот на Му-
зејот на Македонија во Скоп-
је. Така, идните гене ра ции ќе 
знаат дека Гоце и не говите 
браќа се бореле и за гинале 
под тоа знаме.

На 6 јуни 2006 година до-
бив факс од Стојан Тренчевски 
со текст: "Ве поканува ме на 
12 јуни 2006 година во 12.00 
часот, во паркот 'Жена борец' 
во Скопје, да го откриеме спо-
меникот на 'Мајка Султана', 
бидејќи тоа е Ваша желба и 
аманет". Пристигнав во Скоп -
је порано за да видам што спо-
меник е направен за мајка 
Султана. БЕВ ПОТРЕСЕНА! Ка-
ко може споменикот да биде 

едно примитивно обележје 
за хероината мајка Султана и 
нејзините синови, ставено на 
крајот од веќе постојниот спо-
меник, среде големиот парк - 
црна плоча од половина ме-
тар квадратен со нашарани 
имиња на сите родени деца 
на Султана. Истори чарите тре-
ба да се освестат и да ја по-
несат одговорноста за ид ни-
те генерации, да се осведочи 
вис тината за жртвите на тат-
ковината, бидејќи и оние кои 
го употребуваат само Гоце Дел-
чев во име на лесно и дос-
тојно живеење како да пре с-
пале еден век. Сите тие сен-
зационално почнаа да дода-
ваат разно-разни истории без 
темелно да ја познаваат фа-
милијата Делчеви, каде е за-
копана Султана по четири го-
дини од загинувањето на неј-
зините синови, каква била 
суд бината на тројцата браќа 
херои итн.

Некој го искористи момен-
тот на мојата средба со пре-
миерот Бучковски и не го во-
то расположение и ветување 
за подигнување спомен-обе-
леж је на мајка Султа на, ве ту-
вање кое сега се премолчува 
од страна на присутните ак-
тери на средбата, како и од 

ак те рите на сценариото за 
една примитивно и недос тој-
но из работена плоча, која ги 
прив лече и телевизиите, по-
викани од мене,за да го из-
разат мое то откажување да 
откријам такво недостојно 
обележје. Др жавните фак то-
ри во Маке донија да го земат 
во свои раце овој долг и да 
по дигнат споменик на едно-
вековната заборавена жена 
херој - мајка Султана Јанева 
Нурџиева Дел чева, на чие 
откривање со пра во треба да 
бидам по ка нета како внука 
која достојно им припаѓа. Ве-
тувам дека гро бот на дедо 
ми Никола Дел чев во Благо-
евград ќе го чу вам вечно 
како споменик на културата 
и како историски споменик, 
без оглед на безза конијата 
на општинарите во Благо ев-
град, на кои од 1992 година 
сум им го платила гробното 
место. А сите оние кои го 
почитуваат делото на семеј-
ството Делчеви не дош ле ни-
ту свеќа да запалат ниту цве-
ќе да остават.

          Катерина Трајкова 
Нурџиева, 

внука на Гоце Делчев


