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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

СО ВРЕСКАЊЕТО  
МАКЕДОНЦИТЕ   
ЕВРОПСКА КАР  Информативната агенција "Фокус" 

се обидува да ја демантира тезата 
дека претседателот на бугарската 

националистичка партија ВМРО-БНД, Кра-
симир Каракачанов, сакал да ја дели 
Република Македонија со лидерот на 
ДУИ, Али Ахмети, иако подолу во не го ва-
та изјава тој не се срами да каже дека ги 
познава сите македонски политичари од 
кои во "последниве 15 години зависеле 
многу нешта" во нашава земја.

Според тоа, како официјално признат 
и докажан агент на Бугарската тајна служ-
ба ги одбегнува одговорите на провока-
тивните прашања и ја спушта топката на 
земја, бидејќи фаулот кој го направил 
пред неколку години сè уште подлежи на 
определени државни санкции и на до-
машни анализи.

Имено, неговото движење во Маке-
донија постојано е под лупа на ДБК, така 
што сите ексцеси, кои ги прави на по ли-
тичката трамбулина во Бугарија, а и во 
нашава земја, не се избегнати од кон тро-
лата на органите на редот во државава. 
Неговите движења постојано се следени, 
а досието е полно со имиња, адреси, 
ср едби и разговори. Во контекст на ова 
се забележани и неговите контакти со ли-
дерот на ДУИ, Али Ахмети, и со неговите 
соработници. Да не се лажеме, принципот 
и методите на работа на тајните служби 
за разузнавање и контраразузнавање се 
познати, дури во една пригода јавно му е 
кажано дека македонските служби му го 
штитат грбот, бидејќи не сакаат да до зво-
лат нешто да му се случи, односно по ли-
тички ексцес, кој ќе ги влоши односите 

Неговата 
демистификација се случи 
во текот на минатата 
година, кога министерот за 
внатрешни работи на 
Бугарија објави дека 
Красимир Каракачанов бил 
агент на бугарските тајни 
служби.

Со оваа агитација и 
пропаганда тој се 
подготвува за влегување во 
Европскиот парламент, 
бидејќи со неговото 
досегашно 
"сатрудничество" не успеа 
да донесе седумка за 
националистичката 
политика во Македонија.

меѓу Република Бугарија и Република Ма-
кедонија.

Всушност, она што го прави против 
македонскиот народ и против нашава 
држава не претставува еурека, сè е јавно 
и тука нема дилема дека станува збор за 
провокатор од помал калибар, бидејќи 
поопасни се скриените агенти во Маке-
донија, зашто "кучињата кои постојано 
лаат не знаат да касаат". 

Во овој момент неговата дејност не ги 
надминува границите на толеранција, иа-
ко во македонските медиуми постојано е 
присутен со своите тези за неосвестените 
Бугари во Република Македонија и за 
економскиот пазар од 10 милиони луѓе, 
кој тој се обидува вештачки да го поврзе 
и спои на неприроден начин со т.н. "Чер-
но Море". Каракачанов е поопасен за Бу-
гарија, бидејќи како членка на ЕУ, тој на 
себе може да го привлече вниманието на 
светската јавност за положбата на Маке-
донците во Пиринска Македонија, каде 
се случуваат многу дискриминаторски 
ра боти.

ДОКУМЕНТОТ НА 
БУГАРСКАТА ВЛАДА
 
Агенцијата постојано ја поткрепува 

националистичката одисеја на лидерот 

на ВМРО-БНД, Красимир Каракачанов. 
Истата реагираше и во случајот кога  за 
потребите на европската Рамковна кон-
венција за заштита на малцинствата, Бу-
гарија подготви предлог-документ во кој 
се наведуваше дека во оваа земја живеат 
250.000 Македонци. Документот го из-
работи Националниот совет за етнички и 
демографски прашања на бугарската 
Вла да. Информацијата која се наведу ва-

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВМРО-БНД, КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ВМРО-БНД, КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ, 
СО ТЕЗАТА ЗА НЕПОСТОЕЊЕ НА МАКЕДОНСКА НАЦИЈА СО ТЕЗАТА ЗА НЕПОСТОЕЊЕ НА МАКЕДОНСКА НАЦИЈА 

Посетата на Мала Речица била 
остварена со возилата на Спас 
Ташев и на Лазар Чулев. 

Поранешниот началник на ГШ 
на ОНА и експратеник, Г'зим Ос-
трени, како искусен разузнавач, 
кој соработувал со повеќе служ-
би, нормално ги демантира ин-
формациите. Но, ќе биде многу 
интересно Острени да објасни 
со кого сè одржувал контакти во 
Бугарија и кој човек од ДУИ е 
препорачан за директна сора-
ботка со бугарските служби.  
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ше во државниот документ ја возбуди 
Софија, а документот беше остро кри ти-
куван од дел од тамошната политичка 
јавност, бидејќи бугарската Влада прв 
пат спомнува македонско национално 
малцинство - што значи кога тогаш ќе 
мора да ја признае болната реалност. 
Лидерот на ВМРО-БНД, Красимир Кара-
качанов, инаку истакнат антимакедонист, 
тогаш за весникот "Стандард" изјави де-
ка овој документ е опасен за нацио нал-
ната безбедност, бидејќи повикувал да 
се признае фактот дека во Бугарија по-
стојат турско и македонско малцинство. 

Според Каракачанов, документот ка-
жувал невистини, бидејќи сугерирал де-
ка Бугарија е расистичка држава, зашто 
не им дава никакви права на мал цин-
ствата. Лидерот на бугарското ВМРО по-
тоа тврди оти со тоа се развива и тезата 
дека во Бугарија има етничка дискри-
минација. 

Затоа тезата за поделба на Република 
Македонија е жива, бидејќи актерот дла-
боко се вмешал во внатрешните работи 
на земјава. При тоа, паралелизмот, кој го 

тастика", која ја пишува во својот дневник 
посветен на Македонија.

Зачудувачки е фактот дека при по след-
ната посета на нашава земја, Каракачанов 
постојано бил придружуван од неколку 
Албанци.

ОТКРИВАЊЕ НА 
ЛИЧНОСТА

Красимир Дончев Каракачанов е ро-
ден на 29 март 1965 година во Русе, Бу-
гарија. Тој е бугарски политичар и лидер 
на бугарската националистичка партија 
ВМРО-БНД. Сега е пратеник во бу гар ски-
от Парламент, а е во коалицијата Бу гар-
ски народен сојуз.

Откако бугарските власти решија да 
ги отворат досиејата на политичарите 
излезе на виделина дека Красимир Кара-
качанов бил соработник на поранешната 
комунистичка бугарска служба за др жав-
на безбедност, под прекарот Иван.

Според некои, овој бугарски на цио-
налист е вмешан и во активностите за бу-
гаризирање и за агитација меѓу маке дон-
ското население во Албанија и на Косово, 
претендирајќи нив да ги претстави како 
"Бугари". Неговата политика е по секоја 
цена, употребувајќи најрадикални мер-
ки, да се негира постоењето на Маке-
донците како етничка реалност и нивно 
прикажување како етнички Бугари. Деј-
носта и постапките на Каракачанов се 
толерираат од страна на официјалните 
власти на Република Бугарија, бидејќи 
тоа оди во прилог на вековната тради-
ционална политика кон соседот - Ма ке-
донија.

Неговата демистификација се случи 
во текот на минатата година, кога ми-
нистерот за внатрешни работи на Бу га-
рија објави дека Красимир Каракачанов 
бил агент на бугарските тајни сужби. Тој, 
заедно со уште двајца други бугарски 
пратеници, соработувал со поранешната 
служба за државна безбедност, при што 
доставувал информации за лица од Ма-
кедонија и од Бугарија, кои се противеле 
на бугарската пропаганда за непостоење 
на македонска нација.

Македонските организации во Буга-
рија истакнуваат дека тој со години тоа 
го правел. Тие знаеле дека Каракачанов 
систематски ги кодошел Македонците во 
Бугарија, како и македонските граѓани 
кои соработувале со своите сонародници 
во Бугарија. Поради ова, голем број Ма-
кедонци биле осудени на казни затвор, а 
поранешните бугарски власти ги про го-
нувале од земјата. Документите доставу-
вани од Каракачанов и од други членови 
на ВМРО-БНД, во кои Македонците се 
обвинувале дека работат за разнеби ту-
вање на Бугарија, се многубројни. Кара-
качанов ги призна овие работи, но дека 
тоа било за потребите на националните 
бугарски државни интереси.

Тој тврди дека учествувал во изра бот-
ката на три-четири документи за маке-
донското прашање и политиката на Бу-
гарија кон Македонија.

Меѓутоа, негира дека давал инфор-
мации за бугарски граѓани и за вна треш-
ни прашања. Неколку пати Каракачанов 
присуствувал на панихидата на Мара Бу-
нева во Скопје, а важи за близок при јател 
на поранешната министерка за вна треш-
ни работи на РМ, Доста Димовска.

направивме, доволно зборува за инвол-
вираноста и за намерата на претсе да-
телот на ВМРО-БНД, Красимир Карака-
чанов, кој сепак има и лични мотиви да 
се меша во внатрешните работи на Ма-
кедонија.

Прво, со оваа агитација и пропаганда 
тој се подготвува за влегување во Ев-
ропскиот парламент, бидејќи со неговото 
досегашно "сатрудничество" не успеа да 
донесе седумка за националистичката 
по литика во Македонија. Според него-
вите намери, тој сака да им се спро тив-
стави на Македонците од Бугарија во 
Стразбур, каде всушност нашите луѓе из во-
јуваа Пирова победа против држа ва та. 

Второ, имотот со кој располага ВМРО-
БНД, како и паричната помош која др-
жавата му ја дава, претставуваат шанса 
да жонглира со профитот, кој и така не е 
мал, официјално, од кириите од зградите 
на партијата, тој прима повеќе од 100.000 
евра, а според други информации, су ма-
та е десеткратна, поради што даночните 
служби во Бугарија сè повеќе се инте-
ресираат за примањата на Ка ракачанов 
и на неговата партија. Тоа значи дека ли-
дерот на бугарската партија ВМРО-БНД 
во Македонија не читал поезија, а уште 
повеќе филозофирал со Ахмети. Тоа што 
не му се остваруваат идеите всушност до-
волно зборува за неговата "научна фан-


