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Б У ГА Р И Ј А  К А К О  Е В Р О П С К А  Д Р Ж       А В А  С È  У Ш Т Е  Ж И В Е Е  В О  М И Н АТ О Т О  Б У ГА Р И Ј А  К А К О  Е В Р О П С К А  Д Р Ж   

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ИСТОРИСКИТЕ Ф   АКТИ ГИ ПОБЕДУВААТИСТОРИСКИТЕ Ф  
ШОВИНИСТИЧ  КИТЕ АЛУЗИИШОВИНИСТИЧ   

Притисоци и закани кон сè што е 
македонско во Бугарија. Обид да 
се протурка идејата дека во оваа 

наша соседна земја нема македонско 
малцинство. Откако Бугарите не успеаја 
да ги убедат "западните сили" да не до-
зволат регистрација на македонската 
партија ОМО "Илинден" Пирин, а таква 
одредба смислено внесоа и во својот 
Устав - нема партија по етничка основа, 
неодамна се нафрлија на весникот "На-
родна волја", за кој, пак, постои можност 
во Уставот т.е. тој дозволува слобода на 
печатот. 

Бугарите побараа укинување на "На-
родна волја", со образложение дека на-
водно станувало збор за сепаратистички 
весник, чија цел е отцепување на Пи-
ринска Македонија од Бугарија. И по-
крај секојдневните провокации нашин-
ците во Бугарија не запираат во својата 
намера да докажат дека се Македонци, 
а како што велат и самите - заканите ги 
прават уште посилни.

За заканите, за состојбата во која, по 

"Ние не можеме да имаме 
заедничка прослава со 
Бугарите за нашите 
македонски борци, зашто ги 
знаеме тенденцијата и 
аспирациите на Бугарија. 
Бугарите јавно декларираат 
дека сè што е македонско е 
бугарско. 

Што се однесува до тезата 
на Каракачанов за ревизија 
на историските учебници со 
намера да се докаже дека 
Бугарите дошле во 
Македонија како 
ослободители, а не 
окупатори, таа нема 
никаква логика. Податокот 
дека корпусот, кој беше во 
Македонија, се нарекувал 
окупационен корпус, го 
докажува фактот дека тие 
биле окупатори. Тоа го 
кажува и самата Бугарија, а 
не ние Македонците", 
потенцира Ѓорѓи Христов.

влегувањето на Бугарија во ЕУ, се нао-
ѓаат Македонците, како и за развојниот 
пат на "Народна волја", разговаравме 
со главниот и одговорен уредник, гос-
подин Ѓорѓи Христов.

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ
Од основањето до денес "Народна 

волја" им е трн в очи на бугарските шо-
винисти. Весникот бил формиран од 
група македонски патриоти, кои се со-
брале во Сиднеј, Австралија, во 1980 го-
д ина. Тие одлучиле главен уредник да 
би де Александар Христов, брат на се-
гаш ниот уредник Ѓорѓи Христов. Вес ни-
кот им го намениле на Македонците 
кои живеат во Пиринскиот дел на Ма-
кедонија, во Бугарија, но и во цел свет. 
Една година весникот таму се печател и 
излегувал. Во 1981 година Александар 
заминал за Лондон, каде што се сели и 
седиштето на Редакцијата, а во април 
1992 година, Ѓорѓи Христов бил анга жи-

ран за главен и одговорен уредник. То-
гаш, во Благоевград изглегол и првиот 
број на "Народна волја". 

"Основната идеја на весникот - вели 
Ѓорѓи Христов - беше и сè уште е да се 
фокусира на сè она што се случува на 
Земјината топка, но исклучително на 
малцинствата и на Македонците во Бу-
гарија. Во него секој има право да го ка-
же своето мислење, своите национални 
чувства, политички и религиозни виду-
вања. Во Благоевград имаме тим од 
патриоти, луѓе со голем ентузијазам, ги 
набљудуваме сите процеси кои се слу-
чуваат во Бугарија, како и односот на 
Бугарите кон нас Македонците". 

За тоа со какви притисоци се соо-
чувал весникот, Христов вели: 

"По излегувањето на првиот број на 
'Народна волја' во Благоевград, бугар-
ските весници му пишаа на брат ми 
Александар, потенцирајќи: 'Нека Хрис-
тов знае дека во Бугарија има брат Ѓор-
ѓи, кој ќе има проблеми со весникот'. 
Бугарските весници почнаа да пишуваат 

ИМА ПРОМЕНА ВО ОДНОСОТ НА БУГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ИМА ПРОМЕНА ВО ОДНОСОТ НА БУГАРСКИТЕ ВЛАСТИ 
КОН МАКЕДОНЦИТЕ, НО ТАА ПРОМЕНА НАМЕСТО КОН КОН МАКЕДОНЦИТЕ, НО ТАА ПРОМЕНА НАМЕСТО КОН 
ПОДОБРО ОДИ КОН ПОЛОШО, ЃОРЃИ ХРИСТОВПОДОБРО ОДИ КОН ПОЛОШО, ЃОРЃИ ХРИСТОВ
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ИСТОРИСКИТЕ Ф   АКТИ ГИ ПОБЕДУВААТАКТИ ГИ ПОБЕДУВААТ  
ШОВИНИСТИЧ  КИТЕ АЛУЗИИКИТЕ АЛУЗИИ    

дека весникот е антидржавен, антибу-
гарски, антинароден и му лепеа разни 
етикети кои не му одговараа. За него се 
водеше антикампања и на бугарската 
телевизија. Тогаш решив да им се спро-
тивставам. Напишав една иронична 
благодарност за таа кампања. Оттогаш 
бугарските весници не напишаа ниту 
збор, ниту добро, ниту лошо. Во тоа вре-
ме во Благоевград се одржа и средба на 
бугарските новинари со окружниот об-
винител, Иван Петров. Тие го прашаа 
зошто не ги уапси оние кои работат во 
весникот 'Народна волја'. Окружниот 
об винител Петров им рече: 'Ние не мо-
жеме да го забраниме весникот зашто 
тој е уставен, односно нашиот Устав да-
ва право на слободен печат. Се вложија 
напори од наша страна и весникот про-
должи да егзистира. Оттогаш немаше 
никакви напади, сè до неодамна кога 
двајца т.н. бугарски историчари, Ѓорѓи Мар-
ков и Божидар Димитров, и лидерот на 
ВМРО-БНД, Красимир Каракачанов по-
ба раа тој да биде забранет. Всушност, 
во бугарскиот весник 'Новинар' тие на-
пишаа дека весникот наводно пропа-
гирал бугарската армија да се протера 
од Пиринскиот дел на Македонија, а 
исто така, и бугарските власти. Сите тие 
публикации не се точни, бидејќи вес-
никот од првиот број на излегувањето 
до денес не објавил такво нешто". 

За ваквите тврдења Христов е со став 
дека станува збор за невистини. 

финансиската глоба, сепак таа не ја 
врати регистрацијата. Казната не се со-
стои само во тоа финансиски да се пла-
ти отштетата, туку и да се дозволи ре-
гистрација на нашата партија", вели 
Хрис тов.

Бугарија на чуден начин влезе во ЕУ, 
односно беше протуркана на мала вра-
та, а денес не ги почитува европ ските 
препораки. Дали овој наш сосед ќе би-
де казнет за ваквата своја политика? 

"И Бугарија и Романија влегоа во ЕУ 
за Европа да биде поблиску до Бал ка-
нот. Но, сега мислат дека направиле 
греш ка што ја примиле Бугарија. Не 
знам дали можат да ја исклучат, но си-
гурно Бугарија ќе плаќа казнени поени 
ако не ги исполни предвидените ре-
форми", вели Христов.  

По хајката која бугарската полиција 
ја водеше против членовите на ОМО 
"Илинден" Пирин, повикувајќи ги во по-
лициските станици за да се откажат од 
партијата, Христов објаснува дека пар-
тиски активисти ги посетиле овие чле-
нови, кои подоцна потпишале декла-
рација за тоа дека биле притиснати да 
се откажат од партијата. Декларацијата 
ја доставиле до надлежните европски 
институции. Сега очекуваат да има 
ефект од нивниот ангажман и поддршка 
за партијата. Во јуни ја очекуваат и раз-
врската на ситуацијата, односно според 
нив тогаш во Бугарија повторно ќе дој-
дат европски претставници за да ја ис-

питаат состојбата со македонското мал-
цинство. 

Христов го објаснува и неодам неш-
ниот инцидент кога бугарските власти 
не им дозволија на Македонците да го 
посетат гробот на Јане Сандански и да 
ја одбележат 92-годишнината од него-
вата смрт, за што ОМО "Илинден" Пирин 
првично добила одобрение од градона-
чалникот на Сандански, Андон Тотев, а 
потоа регионалниот управник на Благо-
евград, Владимир Димитров, го пониш-
тил со објаснување дека "одлуката на 
градоначалникот е незаконски админи-
стративен акт, зашто таа организација 
не е регистрирана во согласност со Ус-
тавот и со законите на Бугарија, како и 
тоа дека според законот за митинзи и 
манифестации, таа нема право да бара 
такво нешто од градоначалникот". Спо-
ред него, собирот бил протолкуван ка-
ко опасност за јавниот ред.

Македонците ги почитуваат бугар-
ските закони, и освен песните и ората, 
кои ги предвидоа за денот кога сакаа да 
ја одбележат годишнината од загину-
вањето на пиринскиот цар, не планираа 
никакви инциденти. Всушност, тоа не е 
во нивната крв. Но, поради ваквата од-
лука членовите на ОМО "Илинден" Пи-

За наводните тврдења дека 
"На родна волја" има цел да ја от-
цепи Пиринска Македонија од 
Бу гарија, ставот на Христов е де-
ка станува збор за невистини. 

"Тоа е голема лага, чија цел е 
да згасне весникот, бидејќи тие 
ка ко бугарски историчари не ма-
ат сила и докази да му се спро-
тивстават на тоа што 'Народна 
волја' го пишува за фалси фика-
тите кои ги прави бугарската 
пропаганда, а се во насока на тоа 
дека не постојат македонска на-
ција, народ, култура и историја и 
затоа за нив е најдобро весникот 
да се забрани. Сметам дека нема 
да успеат во намерите, бидејќи 
бугарскиот Устав е категоричен: 
се дава право на слободен печат. 
Ќе останат само празни зборови. 
Тие тоа го направија затоа што 
видоа дека не ни можат ништо 
во однос на партијата, па тргнаа 
во офанзива против весникот за 
да го ликвидираат".

"Тоа е една голема лага, чија цел е 
весникот да згасне, бидејќи овие 'бу-
гарски историчари' немаат сила и до-
кази да му се спротивстават на тоа што 
'Народна волја' го пишува за фалси фи-
катите, кои ги прави бугарската про-
паганда, а се во насока на тоа дека не 
постојат македонска нација, народ, кул-
тура и историја и затоа за нив е нај-
добро весникот да се забрани. Сметам 
дека нема да успеат во намерите, би-
дејќи бугарскиот Устав е категоричен: 
се дава право на слободен печат. Од сè 
ова ќе останат само празни зборови. 
Тие тоа го направија затоа што видоа 
дека не ни можат ништо во однос на 
пар тијата, па тргнаа во офанзива про-
тив весникот за да го ликвидираат. Гле-
дајќи ги ваквите лаги, бев принуден да 
й се обратам на јавноста, при што по тен-
цирав дека овие тројца ги манипулираат 
Бугарија и светот. Но, Бугарија, која е 
членка на ЕУ, не смее да дозволи неј-
зините граѓани вака да се однесуваат. 
Моето обраќање им го испратив на си-

те амбасади во Софија, и до надлежните 
органи, но никој не го коментира". 

ОД ЛОШО КОН 
ПОЛОШО

Од 1 јануари годинава Бугарија е но-
ва членка на ЕУ, но продолжува по ста-
ро кога е во прашање македонското 
мал цинство, кое живее на нејзина те ри-
торија, а таму се нашло не по сопствена 
волја. Всушност, неговата судбина ја од-
реди Букурешкиот договор, кога Пирин-
скиот дел на Македонија й припадна на 
оваа источна соседна земја. 

"Има промена во односот на Бу га-
рите кон Македонците, но наместо кон 
подобро, сè оди кон полошо. Како член-
ка на ЕУ, Бугарија треба да има поинакви 
ставови за малцинствата, особено за 
Ма кедонците. И покрај тоа што Бугарија 
беше осудена од Европскиот суд за чо-
векови права поради нерегистрацијата 
на ОМО 'Илинден' Пирин, а ја плати и 
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рин, како и илјадници други почитувачи 
на ликот и на делото на Јане Сандански, 
наместо на гробот на овој револуцио-
нер, чествувањето го одржаа во Мелник 
на неговиот споменик. 

За случувањата на овој ден Христов 
вели: "Бевме опкружени со многу бу-
гарски полицајци. Тие не нè прово ци-
раа, но дел од нив им правеа проблеми 
на возачите на автобусите. По поло жу-
вањето на венецот на споменикот на 
пиринскиот цар, на педесет метри од 
него, развивме македонско оро". 

"ДОБРОНАМЕРНИ" 
ИДЕИ

За разлика од Македонците на кои 
не им беше дозволено да го посетат 
гробот на Сандански, таква "чест" има-
ше македонскиот заменик-министер за 
надворешни работи, Зоран Петров, кој 
заедно со бугарскиот колега ја исполни 
својата "задача" Македонија да му од-
даде почит на великанот на маке дон-
ската историја. Овој негов потег пре-
дизвика негодувања кај македонската 
јавност, не само во Бугарија, туку и во 
Македонија. Ако се имаат предвид нео-
дамнешните барања на Каракачанов за 
ревизија на македонската историја, во 
оној дел каде Бугарија била нарекувана 
агресор, потоа идејата за заедничка 
прослава на Илинден, па за заедничка 
историја со Бугарите... тогаш и посетата 
на Петров, па и прославата на денот на 
бугарската Армија во Македонија, на 
која присуствуваа видни македонски 
лич ности, беше протолкувана во не га-
тивна конотација. 

"Ние не можеме да имаме заедничка 
прослава со Бугарите за нашите ма ке-
донски борци, зашто ги гледаме тен-
денцијата и аспирациите на Бугарија. 
Бу гарите јавно декларираат дека сè 
што е македонско е бугарско. Таквите 
изјави и декларации покажуваат дека 
треба да внимаваме и да не дозволиме 
такви заеднички чествувања. Што се од-
несува до тезата на Каракачанов за ре-
визија на историските учебници со на-
мера да се докаже дека Бугарите дошле 
во Македонија како ослободители, а не 
окупатори, таа нема никаква логика. По-
датокот дека корпусот кој беше во Ма-

кедонија се нарекувал окупационен 
корпус, го докажува фактот дека тие би-
ле окупатори. Тоа го кажува и Бугарија, 
а не ние Македонците. Тоа е завршена 
работа, сè друго е манипулација. Ние не 
можеме да имаме доверба кон нивните 
желби. Своите намери тие јавно ги де-
кларираат и се подготвени да направат 
сè за да ги остварат", потенцира Хрис-
тов.

Неодамна Македонците во Бугарија 
реагираа и на смената на директорот 
на Македонскиот центар за култура во 
Софија, Стефан Влахов Мицов. Тамо ш-
ното македонско малцинство беше за-
доволно од неговата работа во насока 
на афирмација на македонштината, а 
неодамна Мицов промовираше и книга 
за македонското национално мал цин-
ство во која отворено проговори за ма-
нипулациите со историјата, за про бле-
мите на балканската историографија и 
за бугарската политика кон Маке до-
нија. 

За тоа колку се задоволни од новата 
директорка, Христов коментира:

"Воопшто не сум се видел со неа. Со 
смената на Влахов, кој имаше позитивен 
однос кон Македонците, Македонија са-
ма си направи штета, за државата и за 
нацијата".

Нашинците во Бугарија се задоволни 
од амбасадорот Абдурахман Алити, кој 

за разлика од претходните македонски 
амбасадори се покажа во поинакво 
свет ло.  

"Бевме вчудоневидени кога Ма ке-
донија го постави Абдурахман Алити за 
македонски амбасадор во Бугарија. Се 
прашувавме како може Албанец да ги 
штити нашите македонски интереси. 
Но, амбасадарот добро си ја врши ра-
ботата, дури и нè советува за некои ра-
боти". 

Сега ОМО "Илинден" Пирин е членка 
на Европската слободна алијанса, во 
која се и "Виножито" и Партијата на зе-
лените, па Македонците во Бугарија 
оче куваат светла иднина за партијата. 

"Од ЕУ зависи какви чекори ќе пре-
земе кон Бугарија зашто не ги почитува 
малцинствата, особено македонското. 
Ние сме подготвени и не подлегнуваме 
на секојдневните бугарски провокации. 
Напротив, како што се зголемуваат нив-
ните притисоци, ние стануваме сè поак-
тивни. Пропагандата која ја води Бу-
гарија не одговара на политиката на XXI 
век. Тоа е политика од минатото. Во XXI 
век државите треба да имаат поинакви 
гледишта за соседите, а и треба да се 
совесни членки на Унијата. Бугарија е 
европска држава, која сè уште живее во 
минатото. Но, ние сме оптимисти, доаѓа 
денот на триумфот на нашата победа", 
заклучува Христов.

СО ВИСТИНИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА И ЗА 
МАКЕДОНЦИТЕ "НАРОДНА ВОЛЈА" ПОСТОЈАНО ИМ 
Е ТРН В ОЧИ НА БУГАРСКИТЕ ФАЛСИФИКАТОРИ


