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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

"ЌЕ СТАНАТ ЛИ Б'ЛГАРИТЕ  
МАКЕДОНЦИ ВО САНСТЕФА  

ОД ОБИД ЗА ЗАЕ ДНИЧК А ИЛИНДЕ     НСК А ПРОС ЛАВА ДО ЖЕ ЛБА ОД ОБИД ЗА ЗАЕ ДНИЧК А ИЛИНДЕ  
ЗА ИДНА МАКЕДОНСКО-БУГАРСК А      ДРЖ АВА,  НО ЗА К АКВА ЗА ИДНА МАКЕДОНСКО-БУГАРСК А  
ЕВРОПСК А УНИЈАЕВРОПСК А УНИЈА

Едно многу едноставно 
прашање упатено до 
највисоките државни 
институции и лица од 
извршната и од 
законодавната власт на 
Република Македонија: 
Зошто од нив нема ниту 
едно "А" како реакција на 
упатените бугарски 
небулози, не ги слушнале, 
не ги разбрале или, пак, 
воопшто немаат намера 
нешто да преземат за да не 
си ги нарушат 
добрососедските 
"б'лгарско-македонски" 
односи!?

Зошто нашите источни соседи по-
стојано се обидуваат да нè држат 
под тензија и да ни го покачуваат 

адреналинот во крвта, односно да нè 
провицираат на секој можен начин? 
Зошто по секоја цена се обидуваат да ја 
променат историјата, а на македонскиот 
народ да му наметнат свои тези за не-
гово наводно непостоење, кога нај мал-
ку се повикани за такво нешто. Всуш-
ност, историските архиви доволно збо-
руваат и докажуваат за тоа кој каква 
улога имал во историското минато. Иа-
ко оваа наша соседна земја од 1 јануари 
годинава е членка на Европската унија, 
по сè изгледа, за неа, како и за Грција, 
во европското семејство важат посебни 
правила. Всушност, во изминатиов пе-
риод Бугарија неколку пати беше па-
рично казнета поради нејзината дис-
кри минаторска политика кон маке дон-
ското малцинство, но освен со парични 
средства, таа не беше подложена на 
некоја посериозна казна. Извр шува-
њето на пресудата на Судот во Стразбур 
не значи само финансиско надомес ту-
вање за одредената казна, како што тоа 

вањето на двата соседа да се создаде 
пазар од десет милиони граѓани? Дали 
навистина станува збор за пазар, од-
носно за економска перспектива или, 
пак, во прашање е желбата за бришење 
на македонската нација и македонскиот 
идентитет. Ако се има предвид она што 
пред некое време го побара лидерот на 
ВМРО-БНД, и најголем противник на 
македонското движење, Красимир Ка-
ра качанов, за корекција на маке дон-
ските учебници во делот кој се однесува 
на  Втората светска војна, каде се спом-

"Барањето Македонија и Бугарија 
да се обединат е промислено за да 
се види какво е расположението во 
одредени високи кругови на власта. 
Нема никаква основа за обеди ну ва-
ње, зашто станува збор за две сосе-
ма различни држави и две одделни 
нации", изјави Стојко Стојков, ко-
прет  седател на ОМО "Илинден" Пи-
рин, кој неодамна потсети и на тоа 
дека по одбивањето на реги стра ци-
јата на оваа партија од Врховниот 
суд повторно ќе поднесат тужба до 
Судот во Стразбур.

НОВАТА ПРОВОКАЦИЈА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ДОЈДЕ ОД НОВАТА ПРОВОКАЦИЈА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ДОЈДЕ ОД 
СОФИЈА, А ОД СКОПЈЕ СЛЕДУВА ГЛУВОНЕМ "ОДГОВОР"СОФИЈА, А ОД СКОПЈЕ СЛЕДУВА ГЛУВОНЕМ "ОДГОВОР"

упорно го тврди Владата во Софија, 
туку и прифаќање на фактот дека Бу га-
рија треба да дозволи регистрирање на 
ОМО "Илинден" Пирин. Можеби, и по-
крај сè друго, и ова е уште една причина 
поради која продолжуваат со антима-
кедонската и дискриминаторската по-
литика, но не само кон македонското 
малцинство во Пиринскиот дел на Ма-
кедонија, туку така се однесуваат и кон 
Македонците во нивната матична др-
жава, Република Македонија. Патем, да 
потсетиме дека оваа држава прва ја 
призна Република Македонија под ус-
тавното име, но речиси 16 години не го 
признава македонскиот народ, односно 
ја застапува тезата за еден народ во две 
држави. 

ПРОПАГАНДА
Во изминативе години бугарската 

пропаганда беше многу силна, па преку 
нејзината стратегија за бугарски патни 
исправи, за полесно студирање... ра бо-
ти на тоа да докаже дека во нашава 
држава нема Македонци, односно да 
бугаризира сè што е македонско. 

Што се крие зад најновата идеја Ма-
кедонија и Бугарија да се обединат во 
една држава, за наводно со обедину-
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НСКА БУГАРИЈА"!?

ОД ОБИД ЗА ЗАЕ ДНИЧК А ИЛИНДЕ     НСК А ПРОС ЛАВА ДО ЖЕ ЛБА  НСК А ПРОС ЛАВА ДО ЖЕ ЛБА 
ЗА ИДНА МАКЕДОНСКО-БУГАРСК А      ДРЖ АВА,  НО ЗА К АКВА   ДРЖ АВА,  НО ЗА К АКВА 
ЕВРОПСК А УНИЈА

нуваат бугарската окупација и злостор-
ствата направени во тој период, тогаш 
очигледно е што се сака да се постигне 
со оваа идеја. Освен тоа, овој човек, кој 
е и поранешен соработник на бугар-
ските тајни служби за антимакедонски 
активности, ја поздравува и одлуката 
на бугарските судови да не ја регис три-
раат ОМО "Илинден" Пирин, затоа што 
тоа било корисно за бугарската кауза. 

Каде во сè ова се наоѓаме ние Маке-
донците, колку сме гласни во реаги ра-
њето за одбрана на правата на нашите 
Македонци во Бугарија и воопшто за 
нашата кауза?

Иако најновата идеја е пласирана во 
Софија, таа сепак доаѓа од шефот на 
македонското ВМРО-Вардар, Лазар Чу-
лев, искажана на Третиот конгрес на 
ВМРО-БНД, на кој прв пат јавно учес т-
вувале делегати од Македонија. Тоа 
значи дека бугарската офанзива е дла бо-
ко навлезена во македонската др жава.

Како да ја протолкуваме и изјавата 
на секретарот на партијата, пратеникот 
Мирослав Мурџов, дадена за агенцијата 
"Фокус", кој потенцира дека Македонија 
заслужува еден комесар во Европската 
комисија токму поради направените 
реформи, но дека бугарската поддршка 
за наш прием во ЕУ не би била дадена 
така безусловно?

Дали условот за "б'лгарска" под дрш-
ка е Македонците да се откажат од 
идентитетот и сами за себе да кажат де-
ка не се македонски народ во Маке-
донија? Ако се откажеме од народот, 
тогаш ќе немаме ниту држава, а ако не-
маме држава тогаш што нам би ни зна-

Колку и да се нелогични ваквите тези и 
колку и да се тврди дека помина вре-
мето за менување на границите и за 
формирање големи држави, сепак по-
следниве провокации кои во завиткана 
форма ни се упатени од земја-членка на 
ЕУ, укажуваат на тоа дека тамошните 
индивидуални незванични ставови сè 
уште никој званично не ги негира и не 
ги отфрла како непримерни, и како 
спротивни на европските критериуми 
за права и слободи на граѓаните. 

Во конкретниов случај изјавите доа-
ѓаат од пониските структури, но мина-
тата година бугарскиот премиер, Сергеј 
Станишев, го опипа пулсот на народ со 
идејата за заедничка прослава на Илин-
ден, а неодамна и поранешниот бугар-
ски претседател, Петар Стојанов, ги по-
вика македонските граѓани да го за бо-
рават минатото и заедно со другите 
Балканци да почнат да ги решаваат 
актуелните заеднички проблеми.

 "За да одиме напред, не треба да 
одиме назад и да се занимаваме со 
работи кои нè делат", изјави Стојанов.  

Можеби имаме исти проблеми со ми-
тото, криминалот, корупцијата, но ни-
како немаме и не можеме да имаме за-
едничка историја. Минатото не треба 
да се заборави за да може да потсетува 
што не треба и не смее да се дозволи да 
се прави - повтори.  

Како и да е, не треба да молчиме на 
провокациите, без разлика од каде 
доаѓаат. Треба да поведеме поагресивна 
надворешна политика и да им кажеме 
дека ние  имаме своја држава, за која се 
боревме со векови. 

чела Европската унија, односно зошто 
би станувале нејзина членка. Слушајќи 
ги ваквите бугарски ставови, клучен од-
говор треба да следува токму од Унијата 
и од нејзините највисоки тела и прет-
ставници, кои упорно со години за сè и 
сешто нè условуваат со правата на мал-
цинствата, односно на етничките заед-
ници кои живеат на наша територија. 

Па, затоа на ваквите бугарски "до б-
ронамерници" им велиме: Благодариме, 
не ни треба таква поддршка!

ПУЛСОТ 
Прашање е - колку зад најновата 

провокација се крие идејата за тоа Бу-
гарија да си ги прошири своите гра-
ници, односно да го реализира сонот за 
остварување на Санстефанска Бугарија, 
во чии рамки би била и Македонија, за 
што овој наш сосед копнее од памтивек. 

Красимир Каракачанов, лидер 
на партијата ВМРО-Бугарско на-
ционално единство, во интервју за 
бугарската агенција "Фокус" најави 
дека планира да се кандидира на 
следните локални избори во Маке-
донија во 2008 година. 

"Бугарија ќе ја поддржи Маке-
донија во евроатлантските инте-
грации, но тоа не е безусловно. Ус-
ловот е Македонија да престане да 
ја краде и да ја фалсификува ма-
кедонската историја", вели Кара-
качанов.

Додека, пак, Лазар Чулев, во ин-
тервју за новинската агенција "NEWS 
BG" говори за Македонија и за неј-
зината "измислена нација", како и 
"не свесноста на 1,25 милиони Бу-
гари во неа за својот национален 
идентитет".

"ЕУ треба да каже која е Ма ке до-
нија, кои се Македонците и кој го 
измисли македонизмот. Дојде вре-
ме Бугарите во Македонија да се 
почувствуваат малку европски", из-
јавил Чулев.

КАЗНАТА ЗА БУГАРИЈА ОД СТРАЗБУР НЕ ПОДРАЗБИРА КАЗНАТА ЗА БУГАРИЈА ОД СТРАЗБУР НЕ ПОДРАЗБИРА 
САМО ПАРИ, ТУКУ И РЕГИСТРАЦИЈА НА ОМО САМО ПАРИ, ТУКУ И РЕГИСТРАЦИЈА НА ОМО 
"ИЛИНДЕН" ПИРИН"ИЛИНДЕН" ПИРИН

"Обединувањето на Македонија 
и на Бугарија е сосема легитимна 
идеја. Србија станува сè помала, а 
меѓу неа и Македонија, во која како 
клинец се вклешти албанското на-
селение со Косово, со статус на кон-
тролирана независност. Ние сакаме 
на поинаков начин да го решиме 
македонското прашање. Бугарија е 
сојузник и во НАТО и во ЕУ. Со обе-
динувањето на двете држави ќе се 
создаде десетмилионски пазар", из-
јави Лазар Чулев. 


