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Пишува: Венцо ДОНЕВ

ПРЕДАВСТВОТО СО ВМРО-ПРЕДАВСТВОТО СО ВМРО-
ВАРДАР ГО ПОЧНА СДСМ, ВАРДАР ГО ПОЧНА СДСМ, 

ЌЕ ГО ДОВРШИ ЛИ ...ЌЕ ГО ДОВРШИ ЛИ ...??!!

Плуралниот политички живот во 
нашава земја наскоро би требало 
да се збогати со уште една поли-

тичка партија. Нова партија - ништо ново 
и необично, барем за пошироката јав-
ност, зашто и така ги има многу на овој 
мал простор. Демократска придобивка е 
граѓаните да се организираат според по-
литичките убедувања и според чувството 
за припадност на некој народ. Фала му 
на Бога, во Македонија може секој да 

Нашите извори велат дека 
македонските Бугари меѓу 
себе се искарани и дека 
многу тешко ќе 
функционираат како 
политички субјекти, а 
многумина од нив со 
бугарското го сокриваат 
кодошкото во себе. Исто 
така, се губат нивните 
надежи дека пред 
парламентарните избори 
таа партија ќе ја преземе 
познат политичар од 
Македонија, со што треба да 
го направат историскиот 
успех.

нашава земја може да се пофали со оваа 
придобивка. Но, овие придобивки треба 
да се применуваат секаде под ед нак во. 
Как во "фајде" од влезот на Бугарија во 
Европската унија, ако истата таа др жа ва 
ги користи методите на Тодор Живков: 
апсења, притворања, забрана за регис-
три рање на политичка партија, забрана 
за изјаснување за националниот иден ти-
тет, и само затоа што тамошните луѓе се 
чувствуваат Македонци. Демократска и 
современа Европа го бара сосема спро-
тивното. Тоа значи дека Македонија е да-
леку понапред од Бугарија во практи ку-
вањето на човековите слободи и права.

ТВОРБА НА СДСМ
Историјата за формирање бугарска 

пар тија во Македонија има и друг бек-
граунд. За потребите на парламентарните 
избори минатата година, токму вла дејач-
ката СДСМ, со помош на полициските 
служби, ревносно го помагаше форми-
рањето на партијата на македонските 
Бугари. Со тоа требаше да му се нанесе 
удар на ВМРО-ДПМНЕ и да се оневозможи 
да победи. Планерите сметаа дека оние 
кои се чувствуваат Бугари се гласачи на 
ВМРО-ДПМНЕ. Водач, односно прв прет-

фор мира партија и слободно да се ка-
жува како се чувствува, што е во спрега 
со новите ветришта во светот. Во до глед-
но време би требало да се формира пар-
тија на Бугарите во Македонија, која до-
сега работеше како илегална ВМРО-Вар-
дар. Можноста за официјализирање на 
илегалната ВМРО-Вардар ја најави неј зи-
ниот лидер Лазар Чулев на Конгресот на 
бугарската ВМРО-БНД на Красимир Кара-
качанов, во чија основа на битисувањето 
е антимакедонизмот.

Како што рековме, тоа е демократска 
придобивка која треба да се почитува се-
каде на Земјината топка, и добро е што и 

ЛАЗАР ЧУЛЕВ, ЛИДЕР НА ИЛЕГАЛНАТА ВМРО-ВАРДАРЛАЗАР ЧУЛЕВ, ЛИДЕР НА ИЛЕГАЛНАТА ВМРО-ВАРДАР
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седател на оваа партија, требаше да биде 
младо момче од Арачиново - Македонец, 
кое студира во Бугарија.

Во времето кога се подготвуваше 
Предлог-законот за новата територијална 
организација на локалната самоуправа, 
односно поделбата на нашава земја, 
страстите, амбициите и шпекулациите на 
поединци и на одредени групации се зго-
лемија. Се склопија "нови пријателства" 
меѓу ВМРО-БНД, ВМРО-Вардар и ДУИ. 
Нивната логика беше дека ќе се зголеми 
нетрпеливоста меѓу Албанците и Маке-
донците, а кулминација би било распа-
ѓањето на Македонија. Каракачанов, со 
соработниците Чулев и Ташев од Маке-
донија, престојуваа во седиштето на ДУИ 
во Мала Речица. Тогаш овие структури  
разговараа за поделба на Македонија, 
која тие очекуваа да се случи во 2005 го-
дина. Но, нивните планови не се испол-
нија. Каракачанов дошол "воору жен" со 
пропаганден материјал и со кар ти како 
ќе изгледа распарчената Маке до нија. Гра-
ницата би била поставена на Вар дар, во 
спротивно, Бугарија ќе й објавела војна 
на Албанија. Според овие планови, тој 
добил поддршка во ДУИ, односно од 
Г'зим Острени, Теута Арифи, Хазби Лика, 
а на идејата й се спротивставиле Али Ах-
мети, Агрон Буџаку, Ермира Мехмети и 
Фатмир Дехари.

Колку што ни е познато, соработката 
со Острени продолжила, тој неколку па-
ти одел во Софија и имал контакти со ви-
соки политички функционери во бугар-
ската држава. Контактот меѓу ДУИ и анти-
македонските ВМРО, сега оди преку по-
ранешен директор на национална ин-
формативна куќа.

Прв претседател на ВМРО-Вардар е 
Спас Ташев, сега директор на Културниот 
центар на Бугарија во Македонија. По по-
ставувањето на Ташев за директор на 
Кул турниот центар, претседател на иле-
галната партија станал кавадарецот Ла-
зар Чулев, додека за секретар бил пос та вен 
Драшко од Прилеп. Нивните очекувања 
се големи. Главни упоришта им се Охрид, 
Прилеп и Кичево, од каде што почна де-
лењето на индексите на македонските 

СЕДУМ-ОСУМ ПРАТЕНИЦИ

Полицискиот доушник, по потекло 
од Беломорска Македонија, како што 
тврдат бугарските медиуми, Краси-
мир Каракачанов, си зема за право да 
кажува како Македонија ќе влегува 
во Европа и дека тоа Бугарија мора 
да го наплати, потоа да посочува кој 
мо же да го слави Јане Сандански и 
сл ич ни девијации. Тој дури најавува 
де ка ќе се кандидира на локалните 
из бори 2008 година (локалните из-
бори ќе се одржат 2009 година з.н.) 
преку ВМРО-Вардар.   

Според плановите на бугарските 
служби, оваа партија својата експан-
зи ја треба да ја доживее на пар ла-
ментарните избори во 2010 година, 
при што се планира да се добијат 7-8 
пратенички места. Со оваа бројка таа 
пратеничка група би била пожелна за 
коалицирање и на тој начин ќе може 
да се поставуваат прашања за пра ва-
та на Бугарите во Македонија и на бу-
гарското во Македонија. Планерите 
на овој план се потпираа на 46.000 др-
жавјанства, кои им ги издала бугар-
ската држава на македонски граѓани, 
но сега таа бројка ја намалуваат на 
30.000 пасоши. Тие ќе морале да гла-
саат за партијата на Бугарите, зашто 
во спротивно ќе им се одземат бу гар-
ските државјанства и пасоши, со што 
ќе изгубат многу поволности, пред 
сè, во областа на економските пра-
шања. Математиката не се совпаѓа со 
реалноста, затоа што 46.000 гласачи, 
односно 30.000, се малку за 7-8 пра те-
нички места во Собранието на Ре пуб-
лика Македонија. Но, Бугарија пла ни-
ра до овие избори во Македонија да 
издаде околу 70.000 државјанства, 
што можеби е реално и да се очекува, 
бидејќи барања за издавање бугарски 
пасош од страна на наши граѓани се 
поднесени и чекаат ред за нивна ве-
ри фикација.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, 
ВЛЕЗОТ ВО ЕВРОПА ЗНАЧИ ВЛЕЗОТ ВО ЕВРОПА ЗНАЧИ 
И ЕВРОПСКО ОДНЕСУВАЊЕИ ЕВРОПСКО ОДНЕСУВАЊЕ

НЕОСТВАРЕНИОТ 
СОН НА БУГАРСКИТЕ 
НАЦИОНАЛИСТИ - 
САНСТЕФАНСКА БУГАРИЈА

Но, вината мораме да ја бараме и кај 
нас самите, бидејќи како држава, за 16 
години независност, властите не успеаја 
да создадат поволна економска клима за 
развој на државата, со што во тој случај 
младите луѓе не ќе мораа излез од теш-
ката економска криза да бараат во ст ран-
ство, со бугарски пасоши. Ако бевме ор-
ганизирана држава и нашите пасоши ќе 
имаа поголема вредност; ако не шти тев-
ме нечии интереси 25.000-30.000 авто мо-
били немаше да се возат со бугарски и со 
албански регистарски таблици и ако во-
девме сметка за образованието не ма ше 
младите Македонци да бараат бу гар ски 
индекси и да се откажуваат од својот 
македонски идентитет за да добијат бу-
гарска стипендија.

студенти во учебната 1996/1997 година. 
Во Кавадарци многу му се лути на нив-
ниот сограѓанин, зашто тие воопшто не 
го делат неговото мислење и се чувству-
ваат навредени, бидејќи во главата на 
Чулев минуваат луди идеи. Тие му по ра-
чуваат да не ги побугарчува Македонците 
и да не се продава толку евтино.

КАВГИ
Нашите извори велат дека маке дон-

ските Бугари меѓу себе се искарани и де-
ка многу тешко ќе функционираат како 
политички субјекти, а многумина од нив 
со бугарското го сокриваат кодошкото 
во себе. Исто така, се губат нивните на де-
жи дека пред парламентарните избори 
таа партија ќе ја преземе познат поли ти-

чар од Македонија, со што треба да го 
направат историскиот успех.

Бугарските тези се дека Македонците 
земаат бугарски пасоши само затоа што 
се чувствуваат Бугари, а не дека тоа го 
прават од економски причини, како што 
наведува и Чулев во интервјуто за аген-
цијата "Њус БГ". Чулев дебело се лаже се-
беси, а и другите кои му веруваат. Зошто 
тогаш бугарски граѓани земаат маке дон-
ски пасоши? Зошто не се почитуваат твр-
дењата на бугарскиот научник Славеј Го-
цев дека во Бугарија живеат 2 (два) ми-
лиона Македонци? 

Значи, нема никаков проблем оние 
кои се чувствуваат Бугари во Македонија 
да формираат партија, туку во методот 
кој сакаат да го наметнат бугарските 
сл уж  би - уцената. И дај Боже, како што 
Ма кедонија се однесува кон малцин ства-
та и им овозможува слободно да ја ис ка-
жуваат својата политичка волја и етничка 
припадност, така и нашите соседи да се 
однесуваат со македонското малцинство 
кај нив. Тогаш е лесно да кажеме кои сме, 
што сме и што сакаме. Добро е што пла-
нираат да излезат на избори, тогаш на-
вис тина ќе се "избањаат" македонските 
Б'лгари и ќе видат колку се многу во Ма-
ке донија. Дозволете им го истото и на 
ОМО "Илинден" и на ОМО Илинден Пи-
рин, за повторно да се преброиме и да 
расчистиме некои дилеми. 


