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СОФИЈА - Изјаве које је премијер Северне Македоније Зоран Заев дао у интервјуу за
бугарску новинску агенцију се у Софији виде као „мали корак у правом смеру”, рекао је
Красимир Каракачанов, заменик премијера и министар одбране, пренела је агенција
БТА.

  

  

Заев је у интервјуу за бугарску агенцију БгНес рекао и да су Бугари током Другог
светског рата били администратори на територији данашње Северне Македоније, те да
су на крају рата македонска и бугарска војска заједно ослобађали територије
Македоније.

  

„То што данас Заев говори о нашој заједничкој историји, није било могуће чути до пре
два месеца. Желим да му честитам. Показао је храброст, због чега су га политички
опоненти критиковали. Мали корак у правом смеру”, рекао је Каракачанов, преноси
Танјуг.
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Он је истакао да су Бугарској, међутим, потребне писане гаранције.

  

„Свако може да изговори било шта и то може бити документ за медије, али не
представља споразум између две земље. Бугарској је потребан анекс, нови споразум,
или потписан протокол у којем се дају врло јасне гаранције. Морамо да имамо чисту
ситуацију око онога што се дешава. Најважније, проблем говора мржње треба да буде
решен. Бугарска тражи гаранције за едукативну реформу у Северној Македонији”, додао
је Каракачанов.

  

Бугарска је у Другом светском рату, као савезница нацистичке Немачке, окупирала
делове тадашње Југославије, данашњу Северну Македонију и југоисточну Србију. После
уласка совјетских трупа у Бугарску у јесен 1944. и капитулације, бугарске снаге су
прешле на страну антифашистичке коалиције.

  

Протест аутомобилима ВМРО-ДПМНЕ у Скопљу

  

Опозициона македонска партија ВМРО-ДПМНЕ протестовала је колоном аутомобила у
Скопљу због, како је навела, „заштите националних црвених линија, последње линије
одбране македонског идентитета”.

  

ВМРО-ДПМНЕ је позвао људе да протестују против националне политике Зорана Заева
и владе, који су, како наводе, спремни да распродају македонске националне интересе.

  

„Организовањем овог протеста желимо да на миран начин изразимо револт против
намере владе и Заева да тргују нашим језиком, народом, идентитетом и историјом”,
наводи се у саопштењу.

  

Како преноси МИА, протест би требало да се заврши испред зграде владе.

  

ВМРО-ДПМНЕ тражио је од људи који учествују у протесту да поштују заштитне мере
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уведене због корона вируса, укључујући држање дистанци и ношење маски, како би се
заштитило јавно здравље, преноси Танјуг.

  

(Политика)

  

Видети још:  Зоран Заев: Македонци и Бугари имају заједничку историју из ње су
настали и македонски у бугарски народ, Југославија нас раздвајала
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