БАЛКАН
Остатоците на бугарските
тврди националистички
сили и овој пат го попречија
одржувањето на
манифестацијата на
Македонците на гробот на
Јане Сандански кај
Роженскиот манастир, под
мотив дека се работи за
акција на нерегистрирана
политичка партија.
До кога ќе се толерира
ваквата патологија на
новата членка на
Европската унија, која со тоа
добила и големи обврски во
развојот на
добрососедските односи во
Западниот Балкан и за
проширување на
економската соработка?
Дали Софија ризикува со
зголемувањето на
потребниот цензус на
потписи за формирање нова
партија еден ден да се
соберат потписите на сите
тамошни Македонци, па
дури и на оние кои веќе
добиле бугарски пасоши, со
што ќе се потврдат
податоците од пописите на
населението, кои по Втората
светска војна покажуваа
дека таму постојат 289.000
Македонци?!

Пишува: Драги ИВАНОВСКИ
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инатонеделното спречување
на чествувањето по повод 92годишнината од убиството на
македонскиот војвода Јане Сандански
на неговиот гроб кај Роженскиот манастир во близина на Мелник, со веќе
добро познатите координирани мерки
меѓу бугарската држава и врховистичката ВМРО-БНД на Каракачанов, покажа

БУГАРСКО-МАКЕДОНСКИ ОДНОСИ

ПОЧНА ЛИ ЗАЕДНИЧКАТА ПРОСЛАВА НА ИСТОРИСКИТЕ
НАСТАНИ? ЗАМЕНИК МИНИСТЕР ЗА НАДВОРЕШНИ
РАБОТИ, ЗОРАН ПЕТРОВ

СОФИЈА И ВО ЕВР

РЕТРОГРАДНИ П
дека соседна Бугарија, иако сега веќе
членка на ЕУ, не се откажува од старата
антимакедонска политика. Со еден
збор, се покажа народната поговорка
дека волкот го менува влакното, но не и
сопствената ќуд! Претходно со денови
бугарските органи и медиуми форсираа
негативна атмосфера со закани дека ќе
бидат апсени членовите на ОМО Илинден Пирин, кои ќе делат летоци и пропаганден материјал, бидејќи биле припадници на нерегистрирана партија,
додека околиските органи во Благоевград донесоа и акт, со кој се забранува
традиционалното организирано собирање на Македонците на гробот на својот пирински цар. Круна на сè тоа беше
и, во последен момент, откажувањето
на полагањето венец на гробот на Јане
Сандански од страна на нашиот заменик-министер за надворешни работи,
Зоран Петров, кое беше најавено заедно со присуството на неговиот бугарски
колега. Наводно тој бил спречен со
службени задачи, кои го оневозможиле
да се појави кај Роженскиот манастир.
Два дена подоцна беше објавено дека
Зоран Петров и неговиот бугарски колега Љубомир Ќучуков, заедно ќе положат свежо цвеќе на гробот на Јане, но и
на гробовите на Крсте Мисирков и на
Ѓорче Петров на гробиштата во Софија!
Дали тоа значи дека се согласуваме со
идејата за заедничка прослава со Бугарија на историските настани, што беше
актуелно на минатите парламентарни
избори?
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ПРОДОЛЖУВА
БУГАРСКАТА
ПАТОЛОГИЈА КОН
МАКЕДОНЦИТЕ
Иако беше очигледно дека официјална Софија е особено внимателна во
акциите на државните органи кон најавениот македонски собир на гробот
на Јане, во обидот да фингираат демократија и човекови слободи сега како
членка на ЕУ, сепак во овој случај не успеа да излезе сосема чиста. Имено, по
давањето дозвола за одржување на собирот од страна на општинските власти
во Мелник, следуваше реакција од обласниот раководител на Благоевград,
кој забраната ја мотивираше со нелегалноста на дејствувањето на една нерегистрирана политичка партија, каква
што била ОМО Илинден Пирин, чии членови не смееле да носат партиски знамиња, да делат летоци и пропаганден
материјал, иако на едни од претходните локални избори оваа партија веќе
освоила неколку кметови и повеќе советници.
Од друга страна, пак, посредниот начин на подигнување на тензијата, која
требаше да оневозможи поголемо присуство на Македонците на годинашната
свеченост на гробот на Јане Сандански
се направи со помош на ултранационалистичката партија на Красимир Каракачанов ВМРО-БНД, кој во саботата

му подигнал споменик на Јане Сандански крај манастирот, на кој биле испишани зборовите: "Јас нема да запрам и
пред најстрашните револуционерни
дејства за да ја постигнам ветената цел слобода на бугарска Македонија", кои
наводно ги изрекол Јане Сандански за
некој европски весник, две години пред
неговото убиство по наредба на бугарскиот царски двор. Очигледно се работи за уште една какофонија на мерки,
кои треба да дејствуваат кон "побугарчувањето" на пиринскиот цар, кој поради својата јасна борба за македонската
кауза, токму од одделни софиски историчари ќе биде означен како причина
за загубената бугарска кауза во однос
на Македонија. На претходните вакви
чествувања, повторно во режија на врховистичката ВМРО-БНД, на Роженскиот манастир се одржувале паралелни
манифестации на кои се воздигнуваше
Тодор Александров, кој беше претставуван како пандан на Јане Сандански.

ОПА СО

РОЦЕСИ

ШТО ОЧЕКУВА
СОФИЈА?
Надежите на одделни остатоци на
тврдите антимакедонски националистички сили во бугарската држава, кои
порано беа сместени и во Бугарската
академија на науките или Славјанскиот
комитет, дека со вакви акции ќе биде
попречено политичкото дејствување
на Македонците од Пиринскиот дел и
од другите краишта на оваа соседна
земја, се голема илузија и тоа претставува ноторен факт во држава, за која
инаку се претпоставува дека многу добро ги познава европските стандарди и
принципи во остварувањето на човековите права на припадниците на националните малцинства во сите членки
на Европската унија и дека од нив сигурно е дека нема да биде изземена ниту
Бугарија.
Во случајот со спречувањето на манифестацијата на оддавање почит кон
Јане Сандански од страна на бугарски
граѓани, кои се идентификуваат со национален идентитет, различен од бугарскиот, се работи и за попречување
на правото на собирање и за повод кој
првенствено не може да се означи како

ПИРИНСКИОТ ЦАР СÈ УШТЕ ГИ ПЛАШИ БУГАРИТЕ!
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политичка манифестација. Јане Сандански дејствувал на теренот на Пиринска
Македонија, тој е дел од тамошната историја и сегашните граѓани на тие исти
простори имаат основно човечко право да му оддадат почит на својот народен трибун, што не може да биде попречувано од никого и од никакви политички или какви и да се други причини.
Нормално е да се смета дека кога и
да е во Европскиот парламент ќе се
постави на дневен ред и ваквото однесување на бугарските власти кон припадниците на македонското национално малцинство, исто како што тоа се
прави и од страна на партијата "Виножито" на Македонците од Грција.
Тоа се однесува и на јаловите обиди
за спречување на регистрацијата на политичката партија ОМО Илинден Пирин
со проѕирни мерки, како што е менувањето на законите за регистрација на
политички партии во кои се ба ра сè
повисок цензус - од порано потребните
500 потписи на членови до сегашните
5.000 потписи! Тој цензус беше надминат со собирањето на повеќе од 6.000
потписи на членови на ОМО Илинден
Пирин, кои не беа прифатени од судовите од разноразни причини. Но, што
ако Македонците во догледно време
успеат да соберат толкав број потписи,
со кои ќе се девалвираат официјалните
пописи на населението во Бугарија, кои
од некогашните 289.000 Македонци по
завршувањето на Втората светска војна
сега се сведени на само неколку илјади!
Всушност, осудата на Бугарија од страна
на Европскиот суд за човекови права
во Стразбур во однос на акциите против ОМО Илинден Пирин треба да се
согледа како добра поука за бугарската
страна.
Или можеби се работи за долгорочна
стратегија на постапување, која би била
насочена и кон најавеното формирање
на партија на "Бугарите во Македонија",
односно на оние лица кои поради егзистенцијални причини успеаја да добијат бугарски пасоши, како што најави
лидерот на ВМРО -БНД, Красимир Каракачанов, е посебно прашање ако се
знае дека во Европската унија веќе се
согледани и таквите акции во одделни
новопримени земји-членки на Унијата,
кои на тој непримерен начин го зголемуваат своето население, а со тоа и
приливот на емигранти во ЕУ!
Ние би рекле дека на таков начин
излегува на виделина и стравот на бугарските политичари за кој говореше и
нивниот писател Стефан Влахов Мицов,
кој на годинашниот Саем на книгата во
Скопје, меѓу другото, изјави: "Бугарите
се плашат, а човек обично се плаши кога е несигурен. Стравот произлегува од
големиот број малцинства во Бугарија...! Нападите на пропагандата против
македонскиот идентитет, всушност го
кријат стравот за самиот бугарски идентитет...! Македонци имало и во времето
кога Бугарите уште немале свест за себе!"

