ДЕЛ ОД ВИСТИНАТА ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ВО ПИРИНСКА
МАКЕДОНИЈА

Пиринска Македонија е дел од регионот Македонија кој се простира во
југозападниот дел на Република Бугарија. Таа е дел од етничката територија на
Македонија, кој дел по Букурешкиот „мировен” договор во 1913 година припаднал на
Бугарија. Во антиката Пиринска Македонија најпрвин била дел од Панонија и Тракија,
а подоцна станала дел од Царството Античка Македонија. Во римскиот период
Пиринска Македонија доживува своевиден процут, за што сведочат повеќето
археолошки ископини на антички градови во близината на денешните градови
Благоевград, Сандански, село Рупиште и др.
Инаку, во средновековниот период Пиринска Македонија била под власта на
царот Самуил, Византија и балканските феудалци. Со доаѓањето на Турците,
Пиринска Македонија бележи одредена стагнација, но сепак не го напушта својот
непокорлив македонски дух. За време на Руско - турската војна во 1877-78 година,
северниот дел на Пиринска Македонија ќе потпадне под руската окупациска зона, но
по Берлинскиот конгрес ќе ѝ биде вратен на Турција.
На подрачјето на Пиринска Македонија е кренато Кресненското (Македонското)
востание против османлиската власт во 1878/79 година со центар во Кресна, кое
имало силен македонски национален карактер и цел да создаде независна автономна
македонска држава. Кон крајот на XIX век на територијата на Пирин со својата чета ќе
царува големиот македонски револуционер и великан Јане Сандански, кој бил близок
соработник на Гоце Делчев и најголем борец против врховизмот. Тој е познат под
прекарот „Пирински цар” кој ќе го изврши познатото грабнување на протестантската
мисионерка Мис Стоун.
По Втората Светска Војна во времето на владеењето на Георги Димитров,
Македонците од Пиринска Македонија ќе добијат целосна културна автономија која
требала преку законска рамка да прерасне во територијална и Пиринска Македонија
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да се обедини кон тогашната НР Македонија како кон матична држава во рамките на
Балканската федерација.
Македонците во Бугарија, или како Пиринци или бугарски Македонци, се
староседелско население кое, главно, живее во Пиринска Македонија, во
југозападниот дел на денешната Република Бугарија. Во определени периоди
постоело и иселување од политички и економски причини, од другите делови на
македонската регија. Иселувањето се одвивало во неколку поголемибранови:
средниот век, во ренесансата, по ослободувањето на Бугарија од турската власт, по
Илинденското востание, по Балканските војни и Првата Светска Војна. Македонската
емиграција од сите делови на етничка Македонија во Бугарија е најголема македонска
емиграција во светот, со огромен интелектуален потенцијал и големо културно
наследство.
Невозможно е да се каже колкав е точниот број на етничките Македонци во
Бугарија, особено поради фактот што различни извори даваат спротивставени
податоци. Сепак, сите се согласуваат дека голем број (над два милиона, вклучувајќи и
од мешани бракови) од граѓаните на Република Бугарија се потомци на доселеници од
Македонија, особено од Егејска Македонија, кои како емигранти или бегалци својот
дом го нашле во Бугарија.
Според пописот на населението во декември 1946 година, во Народна Република
Бугарија од вкупно 252.908 жители во Пиринска Македонија 160.541 лице, односно
70% се изјасниле како етнички Македонци. Изнесените факти ја потврдуваат
вистината за Македонците во Бугарија, кои Бугарија вешто се обидува да ги
изманипулира. За жал, и за голем демократски срам, според пописот на населението
во Република Бугарија од 2011 година таму живеат само 1.654 Македонци, од нив: 561
се населени во Благоевградска област, а 1.163 се со мајчин македонски јазик, додека
1.091 се државјани на Република Македонија кои живеат во Бугарија.
Исто така, во 1947 година биле создадени печатени медиуми, „Пирински весник”
и Печатницата „Македонска книга”. Тие биле дел од остварените ветувања за правата
на Македонците во Бугарија, кои би го зајакнале македонскиот јазик и култура.
Медиумите биле укинати и затворени во 1958 година, поради политички причини и
менување на власта.
Меѓутоа, во 1990 година, бил создаден нов весник за македонското малцинство
во Бугарија, со име „Народна волја”. Весникот се уредува и печати во Горна Џумаја.
Исто така, во Благоевград е формирана Обединетата македонска организација
„Илинден” - Пирин е партија за економски развој и интеграција на населението во
Република Бугарија. Таа е демократска партија која ги штити правата на малцинствата
и се залага за децентрализација на земјата. Тоа е единствената политичка партија
која се бори за правата на македонското малцинство во Бугарија. Партијата работи
главно во југозападниот регион на земјата, исто така познат како Пиринска
Македонија. Таа беше регистрирана како политичка партија во 1999 година и
учествуваше во општинските избори. Меѓутоа, на 29 февруари 2000 година, Уставниот
суд во Бугарија прогласи дека таа е неуставна, повредувајќи го правото на слобода на
здружување и правото на слобода од дискриминација.
За голема жал и човеков страм, бугарската влада одбива да признае постоење
на македонско малцинство во Пиринска Македонија и продолжува да ги крши
основните човекови права. Членовите и симпатизерите на ОМО„Илинден“ – ПИРИН,
политичка партија и организација за човекови права и ОМО Илинден, организација за
човекови и малцински права се малтретирани, тепани, казнувани, па дури и затворани,
едноставно за прогласување на својот македонски идентитет.
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Причината за упорното негирање на Македонците во Бугарија доаѓа од
бугарската националистичка догма дека нема, не може и не треба да има Македонци.
Меѓутоа, вистината е друга не само со пописот, туку и со вистинското постоење на
народот. Затоа ние сакавме да се увериме, да го потврдиме тоа и да ги информираме
читателите за дел од вистина на Пиринска Македонија. Така,во утринските часови на
едно ноемвриско утро, тргнавме кон Горна Џумаја, денешен Благоевград. Во
далечината горделиво се издигаше Пирин, убавецот и највисоката од сите планини во
Македонија. Чиниш со раце ќе ја допреш славната планина на Јане Сандански за која
се врзани безброј легенди на Македонците од овој крај.
Покрај Благоевград во Пиринска Македонија ќе ги споменеме интересниот
планинскиот превој наречен Предел кој се наоѓа на 24 километри источно од Симитли,
а 12 километри западно од Разлог, на надморска височина од 1.140 метри. Тоа е
пријатно планинско катче за одмор и рекреација и е тесно врзано со историјата на
македонскиот народ. Имено, во непосредна близина на Предел, во правец на
Симитли, на 16 септември 1901 година, четата на големиот и славен пирински цар
Јане Сандански ја грабна американската мисионерка Мис Стон, за која доби богат
откуп за купување оружје. Во таа борба за слобода на Македонија легендарниот
војвода Сандански рекол: „Ние не сакаме да ја замениме турската тиранија, турските
султани со други тирани, па ни со бугарски тирани и бугарски кнезови. Македонија
треба да стане автономна, независна, слободна држава и да биде на Македонците“.
Банско, пак, е сместено на јужната страна на Разлошката Котлина под падините
на Пирин Планина. Распослано е на двете страни на реката Глазне. За првпат се
спомнува во турски документ од 1576 година, а силен растеж и процут доживеал во
втората половина на XVIII век, кога станал познат трговски центар за тој дел на
Македонија. Караваните на банскалиите, како што обично ги нарекувале жителите на
ова питомо место, секојдневно тргнувале кон Белград, Дубровник, Виена, носејќи го
надалеку познатиот по квалитет бански тутун. Исто така, афионот стигнувал до
европските пазари. Меѓутоа, за тоа време особено на добар глас биле предметите
изработени од дрвјата од витите стебла на белиот и црниот бор што виреат на
просторите на убавата, богата и висока Пирин Планина.
Македонците од Банско по многу нешта се специфични луѓе, со особено
задоволство ќе ви говорат за Банско и Пирин, за богатствата што им ги оставила
историјата. За она што нивните предци го вградиле во македонската национална
историја. Горди се поради тоа што во последната деценија на XIX век, или поточно во
1896 година, во Банско допатувал Гоце Делчев како учител на македонските деца.
3

Беше пладне кога пристигнавме на широкиот плоштад во Банско. Десно е Културниот
дом, а до него нанижани неколку продавници и кафеани во стилот на старата банска
архитектура. Градени се, главно, од камен. Лево е куќата на Елена и Јонко Вапцарови,
во која детството и дел од младоста поминал големиот македонски, бугарски и
интернационален поет Никола Јонков Вапцаров. Предниот дел е претворен во музеј.
На мермерната плоча, поставена на споменикот, забележани се зборовите изречени
од големиот поет: „Да умреш кога земјата се дели од својата вемла, кога милиони се
раѓаат... тоа е чест, да, тоа е чест...“
Музејската поставка во куќата-музеј впечатливо говори за животот на поетот, за
неговото творештво и за трагичниот крај во тунелите на софиското стрелиште, откако
претходно беше осуден на смрт со стрелање, заедно со неговите сонародници,
соoбраќа и соборци, македонските патриоти Антон Попов и Атанас Романов.
Рожен е мало село сместено на двата брега на Роженска Река, во кое живеат
околу дваесетина семејства. Селото е поврзано со асфалтен пат, а животот се одвива
пред ресторанот на големиот паркинг. Оттаму до Роженскиот манастир се оди по
асфалтниот пат што стрмно и како змија се извива кон ридот на чија рамна височина
се наоѓа манастирот и гробот на Јане Сандански. Прво го посетивме манастирот кој
датира уште од 1220 година, на чија основа е изградена црквата „Раѓање на Света
Богородица“.

Јане Сандански и неговата чета
На оддалеченост од стотина метри од манастирот кон исток се наоѓа црквата
„Свети Кирили Методиј“, пред чиј олтар е гробот на Јане Сандански. Се поклонивме и
му оддадовме почит на македонскиот легендарен војвода, кого што често го
нарекуваат „Пирински цар“. Бевме информирани дека во минатото гробот на
Сандански на кој пишувало дека Јане се борел за човекови права и слобода на
Македонија и, особено на македонскиот народ во пиринскиот дел на Македонија, бил
на неколку километри далеку од црквата „Раѓање на Света Богородица“. Меѓутоа, ние
се уверивме дека на сегашната надгробна плочана „Пиринскиот цар“ Јане Сандански
го пишува следното:
Јане Сандански 1872-1915
„Да живееш, значи да се бориш Робот за слобода, а слободниот
за совршенство“.
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Повторно се поклонивме пред големиот „Пирински цар“ и без збор го напуштивме
гробот на војводата. Потоа, се упативме кон Петрич каде уште од кај реката Струма,
на самиот премин во Петричкиот округ, како на дланка се гледа најјужниот град на
овие македонски простори. Петрич е сместен во пазувите на северните падини на
питомата Беласица, а е лоциран во непосредна близина на устието на реката
Струмешница во Струма и на делницата што го поврзува градот со Солун, Софија и со
Струмица
Инаку, над Петрич се издига Пирин Планина која е чудна и волшебна, а во исто
време е неизмерно питома и безгранично дива. Таа е опевана интернационално од
девојки и од невести, од поети и од комити. Додека се спуштаме кон водите на реката
Струма, со мислите се вратив ме во минатото. Се потсетивме на страниците од
времето на македонската револуција, од времето кога Пирин Планина во своите
зелени пазуви ги прибираше и чуваше четите на комитите од Банско, Белица, Разлог,
Неврокоп, Мелник, Петрич… А реката Струма е се` така бучна и пенлива. Удира во
карпите и рие низ коритото, пробивајќи се низ Кресненската Клисура. Лево и десно,
суви назабени ридишта. Погледот се впива во уште едно обележје. Наидуваме на
споменикот на загинатите борци во Кресненско-разлошкото востание во 1878 година.
А горе се извишуваат врвовите на Пирин Планина и легендарниот Елтепе, опеан,
овенчан и овековечен во песните на Никола Вапцаров и на други знајни и незнајни
поети и патеписци.

Пишува: СЛАВЕ КАТИН
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