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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

САНСТЕФАНСКА БУГАРИЈА ОД X 
ВО ИЛИНДЕНСКА МАКЕДО 
Ако некој посегне по историјата на 

еден народ, тоа значи дека по сег-
нува и по неговата иднина, затоа 

што народ без свое минато не е народ, а 
уште помалку тој може да има своја ид-
нина. Аспирациите на нашите соседи не 
запреа со Букурешкиот мировен договор 
кога Македонија беше поделена меѓу Бу-
гарија, Грција, Албанија и Србија. Напро-
тив, сè уште трае желбата да се заземе 
што поголем дел од македонската тери то-
рија, која ќе се прикаже како сопствена. 

Како што минуваа годините им растеа 
апетитите и притисоците врз македон-
ското малцинство кое живее на нивна 
територија. Некои сили континуирано се 
дрзнуваа да ни ја менуваат историјата. 

По она што ни се случи во 2001 година, 
епилог на тоа беше изучување на некаква 
"Рамковна" историја, и по барањето во 
историските учебници да не се употребува 
терминот турско ропство, покуси не оста-
наа ниту Бугарите. И тие  ги замешаа свои-
те прсти во кроењето на "новата македон-
ска историја", иако рака на срце тие и 
никогаш досега не ги тргнале. Малку им 
беше провокацијата за заедничката про-
слава на Илинден, па сега се осмелија да 
бараат и ревизија на македонските учеб-
ници каде се спомнува терминот бугарска 

"Предлогот на лидерот на 
ВМРО-БНД, Красимир 
Каракачанов, за ревизија на 
македонските учебници 
едноставно го толкувам 
како верификација на 
санстефанските идеи, овој 
пат во највисокиот 
законодавен дом на 
Бугарија, во бугарското 
Собрание. Уште од 
создавањето на бугарската 
држава сите  политички 
фактори бескрајно се 
опседнати со 
санстефанскиот сон, а 
очигледно и до денес некои 
структури во Бугарија не се 
ослободиле од тој сон", вели 
доцент д-р Ванчо Ѓорѓиев.
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окупација - како тие да биле наши осло-
бодувачи, а не поробувачи. Ова е нон сен, 
бидејќи историските архиви јасно говорат 
за тоа на чија страна беше Бугарија во вој-
ните и каква улога таа одигра на штета на 
Македонија и на Македонците. 

ПОРОБУВАЧИ ИЛИ 
"ОСЛОБОДИТЕЛИ"?
Еден од најжестоките противници на 

македонското малцинство во Бугарија, 
Кра симир Каракачанов, лидер на ВМРО-
БНД, поднесе Декларација до народното 
Собрание на Бугарија во која побара "ко-
рекција на учебниците по историја во Ма-
кедонија со бришење на оценките за бу-
гарската окупација за време на Втората 
светска војна, односно деидеологизација 
на учебниците со која наводно ќе се из-
бришат фалсификатите за националниот 
карактер на историските личности на бу-
гарското мнозинство на населението во 
областа Македонија до 1944 година". 

Токму тој кој Македонија ја нарекува со 
референцата БЈРМ, побара "Бугарија да 
наметне мерки за заштита на правата на 
бугарското население во Македонија, ка-

ко и заштита на бугарското културно на-
след ство, а предлага и формирање ев роп-
ска комисија од јавни личности, која ќе го 
набљудува и годишно ќе поднесува из-
веш тај за развојот на процесот на демо-
кратизацијата во БЈРМ...". 

Замислете, земјата која не ги почитува 
човековите права на Македонците кои 
таму живеат, а и воопшто не ги признава 
како малцинство, бара од Македонија да 
ги почитува правата на наводните Бугари, 
кои живеат во нашава земја? Револтирани 
од последниот инцидент во Скопје, кој се 
случи за време на чествувањето за Мара 
Бунева, се осмелија да ни кажат дека не 
сме ги почитувале човековите права, а по 
сè изгледа забораваат што се случува се-
која година на гробот на македонскиот ре-
волуционер Јане Сандански. Тие не им до з-
волуваат на Македонците да се доближат 
до вечниот дом на овој великан, а камоли 
да одржат говор или нешто слично. Да не 
бидеме сфатени погрешно, не ги оправ-
дуваме насилствата, но за сè има мерка и 
граница. 

"Предлогот на Каракачанов за ревизија 
на македонските учебници - вели доцент 
д-р Ванчо Ѓорѓиев - едноставно го толку-
вам како верификација на санстефанските 
идеи, овој пат во највисокиот законодавен 

ПОДОБРО БИ БИЛО БУГАРИТЕ ДА ФОРМИРААТ КОМИСИИ ПОДОБРО БИ БИЛО БУГАРИТЕ ДА ФОРМИРААТ КОМИСИИ 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИТИСОЦИТЕ ВРЗ ТАМОШНОТО ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРИТИСОЦИТЕ ВРЗ ТАМОШНОТО 
МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО, ОТКОЛКУ ДА БАРААТ МАКЕДОНСКО МАЛЦИНСТВО, ОТКОЛКУ ДА БАРААТ 
ФОРМИРАЊЕ КОМИСИИ КОИ ЌЕ ГИ ПРЕИСПИТУВААТ ФОРМИРАЊЕ КОМИСИИ КОИ ЌЕ ГИ ПРЕИСПИТУВААТ 
ДЕМОКРАТИЈАТА И СИТЕ ДРУГИ ПРОЦЕСИ ВО РЕПУБЛИКА ДЕМОКРАТИЈАТА И СИТЕ ДРУГИ ПРОЦЕСИ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА, ДОЦЕНТ Д-Р ВАНЧО ЃОРЃИЕВ МАКЕДОНИЈА, ДОЦЕНТ Д-Р ВАНЧО ЃОРЃИЕВ 
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дом на Бугарија, во бугарското Собрание. 
Зошто го велам тоа? Бидејќи уште од соз-
давањето на бугарската држава сите бу-
гарски политички фактори бескрајно се 
опседнати со санстефанскиот сон, а очи-
гледно и до денес некои структури во Бу-
гарија не се ослободиле од тој сон. До во-
лен показател за тоа е ако само ги по глед-
неме рекламните материјали на ВМРО-
БНД на чие чело стои Каракачанов, за да 
видиме дека во нивните календари стои 
картата на Санстефанска Бугарија, во чии 
граници е вклучена и Македонија. Значи, 
гледано од тој аспект, нема никакво от ста-
пување во бугарската политика во однос 
на македонското прашање. Не знам колку 
ова й оди во прилог на бугарската офи ци-
јална политика, меѓутоа доволно е Буга-
рите да помислат што можат да постигнат 
со тоа, дали тие сакаат да ни кажат дека 
повторно ќе нè 'ослободуваат', не знам, но 
им благодариме на сите нивни 'осло бо-
дувања', такви имавме во Балканските вој-
ни, во Првата светска војна, во Втората 
светска војна. Овој пат мислам дека са-
каат да нè 'ослободат' од нас самите, да ја 
'ослободат Македонија од Македонците'. 
Мислам дека тоа апсолутно им оди на ште-
та на добрососедските односи, но и на 
европските перспективи на Бугарија".  

"Дали можеме тоа да го сфатиме и во 
еден друг контекст со 'нападот врз Р Маке-
донија' дека тоа е обид да се игнорира 
македонското малцинство во Бугарија за 
да се спречи регистрацијата на ОМО 
'Илин  ден' Пирин како легална политичка 

еден обид за иронизирање со Р Маке до-
нија. Официјално бугарската држава нè 
призна под уставно име, но ние знаеме 
каков е нивниот однос во контекст на на-
ционалниот идентитет. Тие и понатаму 
сме таат дека Македонците се Бугари. На 
тоа поле премногу  работи нивната наука, 
а ако го погледнеме бугарскиот научен ин-
ститут чии главни поддржувачи се луѓето 
на Каракачанов, ќе заклучиме дека тие до 
ден денес од петни жили се трудат да из-
вадат начин и документи за да докажат 
дека ние сме Бугари. И понатаму про дол-
жуваат со теоријата, сега малку видео из-
ме нета, дека сме еден народ, но во слу ча-
јов во две држави. Ако порано бараа ди-
ректно обединување на Македонија со Бу-
гарија сега ја протежираат другата идеја 
дека ние сме еден народ во две држави. 
Во таа смисла треба да ја видиме и севкуп-
ната нивна пропаганда која таму се води, 
како од одделни политички фактори, така 
и од државата. Кога велам државата мис-
лам на оној друг момент со издавање па-
соши и државјанства за македонските гра-
ѓани, кои еден ден сакаат да ги искористат 
како аргумент дека во Македонија живеат 
Бугари". 

МАКЕДОНСКА 
ИНФЕРИОРНОСТ

Во однос на комисијата која Карака ча-
нов бара да се формира во Македонија и 

"Ние гледаме каква антимакедонска 
кампања деновиве се разви во Бугарија 
во смисла дека беа нападнати Бугарите 
при чествувањето за Мара Бунева. Ме ѓу-
тоа, да потсетиме што сè се случуваше на 
гробот на Јане Сандански, како таму беа 
третирани Македонците, така што спо ред-
бите дека во Македонија се врши анти-
бугарска кампања воопшто не држат, на-
против и со ова што сега се иницира во 
Бугарија се гледа дека таму всушност се 
спроведува антимакедонска политика. 
Зна     чи, Македонија не води антибугарска 
политика, напротив Бугарија води анти-
македонска политика". 

Доказ за тоа до каде бугарската про-
паганда може да оди е упадот на бугар ски-
от хакер на официјалната веб-страница 
на шефот на државата Бранко Црвен ков-
ски. Непознатиот хакер од Бугарија му ос-
тави порака со бугарски државен грб и 
национално мото "Заедништвото ја прави 
силата".

"Почитувани соседи, Ви се чудиме на 
желбите и напорите кои ги вложувате за 
да царува неразбирањето меѓу нас. Се 
стремите кон големото европско семеј-
ство, а продолжувате со глупавите и из бр-
зани настапи. Не заборавајте дека заед-
ништвото ја прави силата. Не дозволувајте 
ова да Ви го напомнуваме на овој начин 
постојано. Поздрави, 'р Е'", пишуваше во 
пораката.

И по сè ова, прашањето е немаме ли 
како држава сила да се спротивставиме 
на антимакедонската политика, која ја водат 
не само луѓето од надвор, туку и на луѓето 
кои живеат во Македонија. Наместо сами 
да се бориме и да го докажуваме нашиот 
идентитет (директорот на Архивот на Ма-
кедонија изјави дека Крсте Петков Ми-
сирков во сите документи се потпишувал 
како Македонски Бугарин), ние сами како 
да се откажуваме од сопственото минато 
и й правиме корист на друга држава. 

Каде во сè ова се македонските вла-
дејачки структури и зошто досега молчеа 
за притисоците врз македонското мал-
цинство? Грев е тамошниот наш народ да 
го оставаме сам на себе, и срамота е што 
за прашањето - Македонците во сосед-
ството спиевме 16 години. 

Демократска обнова на Македонија 
иницираше Декларација за правата на ма-
кедонското малцинство во Бугарија, која 
засега ја имаат потпишано 25 пра теници 
и се очекува таа да влезе во собраниска 
процедура. 

"Р Македонија ги практикува најви со-
ките стандарди за етнички малцинства во 
Европа, излегувајќи и надвор од меѓуна-
родно гарантираните права. Природно е 
да очекува и да се залага за почитување 
на правата на македонското малцинство 
кое живее во соседните земји. Како др жа-
ва овие заложби најчесто сме ги иска жу-
вале многу скромно и воздржано, често 
инфериорно. Тоа не влијаело позитивно 
ниту на правата на македонското малцин-
ство, ниту на меѓудржавните односи. На-
против, се случува да има обратен ефект 
и да се провоцира и да се наметнува веш-
тачки проблем во Македонија", изјави 
Лилјана Поповска, претседател на ДОМ.

партија на тамошните Македонци. Во се-
кој случај постапката е крајно некоректна, 
би рекол повампирување на едни идеи 
од XIX век, кои Балканот долго време го 
носеа во друга насока. Сметам дека во 
време на интеграции и културен нат пре-
вар на народите луѓето треба да се ос ло-
бодат од таквите идеи и апсолутно да се 
осудат како фашизоидни идеи", конста-
тира Ѓорѓиев. 

Сепак, не е јасно прашањето: ако Бу-
гарите и официјално ни го признаа устав-
ното име, зошто сега Каракачанов го упо-
требува терминот БЈРМ?

Ѓорѓиев објаснува: "Очигледно тоа е 

која ќе има цел да набљудува како оваа 
зем ја ги почитува правата, Ѓорѓиев потен-
цира: 

"Не знам за каква комисија раз мис-
луваат, веројатно тој знае што мисли. Но, 
очигледно подобро би било да предложи 
да се формираат комисии во Бугарија за 
испитување на демократијата и за при-
тисоците врз македонското малцинство, 
отколку да бара формирање комисии кои 
ќе го преиспитуваат националното потек-
ло, демократијата и сите други процеси 
во РМ". 

Неодамнешниот инцидент во Скопје 
Ѓорѓиев го коментира: 

БУДНО СЕ СЛЕДИ СЕКОЈ ЧЕКОР НА БУДНО СЕ СЛЕДИ СЕКОЈ ЧЕКОР НА 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈАМАКЕДОНЦИТЕ ВО БУГАРИЈА


