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Г Р Ч К О - Б У Г А Р С К А  О Ф А Н З И В А      В Р З  М А К Е Д О Н И Ј АГ Р Ч К О - Б У Г А Р С К А  О Ф А Н З И В А    

ЕДНИ ГО БАРААТ ЕДНИ ГО БАРААТ 
ИМЕТО, ДРУГИ ИМЕТО, ДРУГИ 
ИСТОРИЈАТА, НО ИСТОРИЈАТА, НО 
СИТЕ ЗАЕДНО СИТЕ ЗАЕДНО 
ЈА "САКААТ" ЈА "САКААТ" 
МАКЕДОНИЈА!МАКЕДОНИЈА!

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Бугарија и Грција не само што се 
добри соседи, туку се и добри 
сојузници во НАТО и во ЕУ. Раз-

ликите околу името меѓу Атина и Скопје 
треба да бидат решени што е можно 
поскоро... Грција е во право да бара 
решение за спорот со името токму сега. 
За Македонија членството во НАТО би 
требало да е многу висок залог за да ба-

Наметнувањето на името 
како еден од условите за 
интегрирање на Македонија 
во меѓународните 
институции, од една страна, 
но и бугарската поддршка на 
Грција, од друга страна, 
докажува дека нашиот 
источен сосед и не е толку 
загрижен за зачленувањето 
на државава во 
Северноатлантската 
алијанса. Бугарија тврди 
дека сака што побрзо да ја 
види Македонија во НАТО, 
но очигледно развојот на 
настаните оди во спротивна 
насока.

Трагедијата е уште 
поголема ако се има 
предвид фактот дека со 
искривувањето на 
историската вистина Грција 
се обидува да придобие што 
повеќе сојузници на своја 
страна. Дека на некој начин 
успева во тоа, без оглед дали 
ние сакаме да признаеме 
или не, доказ е настапот на 
Калфин на неодамнешната 
средба на министри во 
Брисел, која потврди дека и 
Грција и Бугарија играат на 
картата на Република 
Македонија. И тоа почну-
вајќи од промена на знамето 
и на Уставот, при што под 
притисок Македонија во 
него наведе дека нема да се 
меша во внатрешните 
работи на државите, па сè до 
непризнавање на македон-
ската држава, но и до заста-

пување на тезата за 
еден народ во две 
држави.

ра компромис. Македонија не може да 
влезе во НАТО и во ЕУ ако има проблем 
со соседите, што меѓу редови значи со 
Грција и со Бугарија". 

Ваквата изјава на бугарскиот шеф на 
дипломатијата, Ивајло Калфин, сама по 
себе доволно говори за континуираната 
заедничка политика на двата соседа во 
насока на одолговлекување на патот на 
Македонија кон европските и евроат-
лантските структури. Всушност, намет-
нувањето на името како еден од ус-
ловите за интегрирање на Македо нија 
во меѓународните институции, од една 
страна, но и бугарската поддршка на 
Грција, од друга страна, докажува дека 
нашиот источен сосед и не е толку 
загрижен за зачленувањето на држа-
вава во Северноатлантската алијанса. 
Бугарија тврди дека сака што побрзо да 
ја види Македонија во НАТО, но очи-
гледно развојот на настаните оди во 
спротивна насока.

Во слична конотација, како Калфин, 
размислува и бугарскиот премиер Сер-
геј Станишев, кој во интервју за грчкиот 
весник "Имерсија", изјавува: 

"Доколку не биде најдено решение 
за името, Македонија нема да добие по-
кана, а тоа ќе предизвика многу вна-
трешни проблеми и нема да биде во ин-
терес на стабилноста на регионот".

РАК РАНА 
Македонија и Македонците отсе ко-

гаш им биле рак рана на соседите. 
Познати се примерите на асимилација, 
угнетување и насилно протерување на 
Македонците од нивните родни огниш-
та. За жал, таа негаторска политика про-
должува и денес. Едни не ни ја при зна-
ваат државата, други нацијата, трети 
Црк вата... Но, трагедијата е уште пого ле-
ма ако се има предвид фактот дека со 

искривувањето на историската вистина 
Грција се обидува да придобие што по-
веќе сојузници во нејзината стратегија. 
Дека на некој начин и успева во тоа, без 
оглед дали ние сакаме да признаеме 
или не, доказ е настапот на Калфин на 
неодамнешната средба на министри во 
Брисел, која потврди дека и Грција и 
Бугарија играат на картата на Република 
Македонија. И тоа почнувајќи од про-
мената на знамето и на Уставот, при што 
под притисок, Македонија во него на-
веде дека нема да се меша во вна треш-
ните работи на државите, до непри-
знавањето на македонската држава, но 
и до застапувањето на тезата за еден 
народ во две држави. 

Која е вистинската причина за вак во-
то однесување на соседите? Дали може-
би стравуваат од помислата дека ќе ги 
изгубат Егејска и Пиринска Македонија, 
кои, патем речено, им ги дадоа на тац-
на, па токму затоа обединети на ва ков 
начин ја водат негаторската политика 
кон Македонците? 

Историјата докажува дека маке дон-
скиот народ постоел од памтивек, таа 
сведочи и за неговите подвизи во бор-
бата против окупаторите. Доколку не е 
така, тогаш зошто Бугарите би барале 
промена на историските учебници, и 
тоа токму во оној дел каде се спомнува 
терминот бугарска окупација. Сакаат ли 
тие да се прикажат како наши осло бо-
дувачи, а не поробувачи? За потсе ту ва-
ње, сè уште ни е свежа изјавата на Кра-
симир Каракачанов кој, преку Декла-
рација поднесена до Народното собра-
ние на Бугарија, побара корекција на 
учебниците по историја во Македонија, 
со бришење на оценките за бугарската 
окупација за време на Втората светска 
војна, односно "деидеологизација на 
учеб ниците, со која наводно ќе се из-
бришат фалсификатите за нацио нал ни-
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от карактер на историските личности 
на бугарското мнозинство на насе ле-
ние то во областа Македонија до 1944 
година". 

Посегнувањето по историјата на 
еден народ значи посегнување по не-
говата иднина, но и по идентитетот. Да 
се потсетиме и на изјавата на Сергеј Ста-
нишев, кој при посетата на Македонија, 
од тогашниот македонски премиер Буч-

"Треба да разбереме едно, во ми-
натото може да сме биле непријатели, 
но сега треба да признаеме дека имаме 
заеднички проблеми. За да одиме на-
пред не треба да одиме назад и да се 
занимаваме со работи кои нè делат".

ФАЛСИФИКАТ
Иако Бугарите први ја признаа Ре пуб-

лика Македонија, во контекст на грч-
ката политика за промена на името на 
оваа држава, сметаат дека најдобро 
име за Македонија (Божидар Димитров, 
советник на бугарскиот претседател 
Геор ги Прванов, кој е директор на На-
ционалниот институт за историја во Бу-
гарија), би било Западна Бугарија.

И додека Македонците во Пиринска 
Македонија мака мачат во дока жува-
њето на своите права, при што борбата 
ја водат и во меѓународните институции, 
поддржувачите на бугарската политика 
во Македонија ги преминаа сите дозво-
лени граници. 

Откако бистата на Тодор Алек сан-
дров, која тие ја поставија во градот Ве-
лес, им ја урнаа, бугарскиот претседател 
Георги Прванов не заборави, при сред-
бата со македонскиот претседател Бр-
анко Црвенковски, да потенцира како 
"Тодор Александров и Јане Сандански 
се два лика на еден ист медал, но и да 
ни порача да ја препрочитаме исто ри-
јата". 

Како круна на сè беше неодам неш-
ната најава за марширањето по маке-
донските планини, а поводот бил 90-
годишнината од завршувањето на Пр-
вата светска војна, со кој би се обе ле-
жале границите на "тогашната бугарска 
држава". Во бугарските медиуми се по-
јавија информации дека Бугарија, за ед-
но со Амбасадата во Скопје, Конзулатот 
во Битола и Друштвото за соработка 
меѓу Македонија и Бугарија "Хоризонти", 

ќе организира марш по македонските 
планини Кајмакчалан, Беласица, Ниџе и 
Галичица. Групата, која со себе ќе но-
села лесно оружје и ќе парадирала со 
развиорени бугарски знамиња, плани-
рала посета и оддавање почит на оние 
кои загинале за Бугарија на "сите по-
ранешни бугарски територии". 

Но, да не ги заборавиме и инци ден-
тите со одбележувањето на ликот на фа-
мозната атентаторка Мара Бунева, како 
и со поставувањето на нејзината спо-
мен-плоча, покрај кејот на Вардар. Ин-
цидентот ја разлути Софија, која побара 
ефикасни мерки за расчистување на 
случајот. А што се случува со Маке дон-
ците, кои секоја година се спречувани 
да чествуваат на гробот на Сандански!? 
Бугарија не ги соопшти ниту имињата 
на луѓето кои неколку пати ги симнуваа 
знамињата на Македонскиот центар за 
култура во Софија. Наспроти тоа, пре-
зеде акција за приведување во поли-
циски станици на членовите на ОМО 
"Илинден" Пирин, со цел тие да се от-
кажат од партијата.  

Да го спомнеме и инцидентот, кој во 
2000 година се случи при промоцијата 
на здружението "Радко", при што беше 
повреден сега веќе покојниот новинар 
Спасе Шуплиновски. Здружението бе-
ше именувано под псевдонимот кој чес-
то го користел Ванчо Михајлов, чија 
"пис мена оставнина", како што тогаш 
беше наведено, "на  идните поколенија 
им ги давала најсигурните докази за 
револуционерната и културна борба на 
Болгарите во Македонија". 

И бугарските интелектуалци сведо-
чат во корист на бугарската политика. 
Неодамна, во Софија, при промоцијата 
на книгата "Бугарската политика спрема 
Република Македонија", а на која го во-
реше и експретседателот Жељу Желев, 
тие истакнаа: 

"Доколку поранешното молчење и 
пасивност имале некакво објаснување, 

"Скопје нема никакво мо рал-
но или историско право од по-
зиции на античка нација од 
времето на Александар Маке-
донски, Филип Македонски, 
или коњот Букефал, да пре тен-
дира за Егејските Македонци 
или за македонското мал цин-
ство во Грција. И Грција е во 
право кога им поставува огра-
ничувања за влез во НАТО или 
во ЕУ", вели Красимир Кара-
качанов, за бугарската агенција 
"Фокус".

ковски побара заедничка прослава на 
Илинденското востание. Но, можеше да 
се забележи неговиот негаторски од-
нос кон македонското малцинство во 
Бугарија, па проблемот околу забраната 
на ОМО "Илинден"-Пирин им го пре-
фрли на судовите, кои и ден денес про-
должуваат да спроведуваат политички 
директиви кон македонските партии. 

Доколку една држава сака да биде 
почитувана од друга, таа мора да ги по-
читува нејзиниот национален иденти-
тет и нејзиното минато. 

Поранешниот бугарски претседател 
Петар Стојанов во една прилика из-
јави:

ЗАЕДНИЧКИ "НАПАД" ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ, ДОРА БАКОЈАНИ И ИВАЈЛО КАЛФИНЗАЕДНИЧКИ "НАПАД" ВРЗ МАКЕДОНЦИТЕ, ДОРА БАКОЈАНИ И ИВАЈЛО КАЛФИН
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сега, кога условот за добрососедска 
политика од страна на секој кандидат 
за членство во НАТО и во Европската 
унија е првостепен критериум за при-
стап, секое наше молчење ќе се толкува 
и од нашите партнери во Алијансата и 
во ЕУ, а и во самата Република Маке-
донија како да легитимира политики и 
практики, кои ниту една земја, која се 
почитува сама себе, не би ги примила 
како добрососедски... Самото име 'Ре-
публика Македонија', поради недобро-
соседската политика на Скопје, создаде 
проблеми во традиционалната упо-
треба на името 'Македонија' за другите 

позначајни делови на географскиот ре-
гион со исто име - бугарска (Пиринска) 
Македонија и грчка (Егејска) Маке до-
нија". 

Дека Бугарите водат сè позасилена 
политика за присвојување на сè што е 
македонско и прикажување како бу-
гарско, потврдува и бугарското списа-
ние "Векове - 1000 години Самуилова 
Бугарија", што, како што објави еден 
днев ен македонски весник, се продавал 
на скопскиот плоштад. 

Но, тоа не е единственото списание, 
истиот весник објави и делови од спи-
санието "Бугарија-Македонија" кое, ис-

то така, се продавало во главниот град 
на државава.

"Искрено и докрај кажано државата 
со смешно име БЈРМ историски не по-
чива на ништо. Нели е подобро меѓу 
братските Р Македонија и Р Бугарија ко-
нечно да се премавнат вештачките гра-
ници и тогаш Македонците и Бугарите, 
роднини и познаници да си одат на 
гости сосема слободно и без пречки да 
си тргуваат?! Иако сега Р Бугарија не 
граничи со Р Албанија, не значи дека 
тоа наскоро нема да се случи", пишувало 
во еден од текстовите. 

Значи, од претходно наведените 
примери треба да заклучиме дека 
треба да внимаваме на секоја дадена 
изјава, но не само на бугарските, туку и 
на колегите од останатите соседни др-
жави. Но, сепак историјата е доказ за 
упорноста и истрајноста на маке дон-
скиот народ. Иако растат апетитите на 
соседите, сепак се надеваме дека ме-
ѓународната заедница нема да дозволи 
работите да излезат од контрола и, на 
крајот на краиштата, трпеливоста секо-
гаш се исплатувала. Македонија, кога и 
да е, ќе се избори за своето место под 
сонцето, а нејзиното место во светските 
институции е само со зачувано уставно 
име.

Историјата докажува дека македонскиот народ постоел од пам-
тивек, таа сведочи и за неговите подвизи во борбата против оку па-
торите. Доколку не е така, тогаш зошто Бугарите би барале промена 
на историските учебници, и тоа токму во оној дел каде се спомнува 
терминот бугарска окупација. Сакаат ли тие да се прикажат како наши 
ослободувачи, а не поробувачи? За потсетување, сè уште ни е свежа 
изјавата на Красимир Каракачанов кој, преку Декларација поднесена 
до Народното собрание на Бугарија, побара корекција на учебниците 
по историја во Македонија, со бришење на оценките за бугарската 
окупација за време на Втората светска војна, односно "деидеологизација 
на учебниците, со која наводно ќе се избришат фалсификатите за 
националниот карактер на историските личности на бугарското 
мнозинство на населението во областа Македонија до 1944 година". 

СЕРГЕЈ СТАНИШЕВ ПОБАРА ЗАЕДНИЧКА ПРОСЛАВА НА ИЛИНДЕН, СЕРГЕЈ СТАНИШЕВ ПОБАРА ЗАЕДНИЧКА ПРОСЛАВА НА ИЛИНДЕН, 
А ГЕОРГИ ПРВАНОВ ПОРАЧА ДА ЈА ПРЕПРОЧИТАМЕ ИСТОРИЈАТАА ГЕОРГИ ПРВАНОВ ПОРАЧА ДА ЈА ПРЕПРОЧИТАМЕ ИСТОРИЈАТА


