
Екатерина Захаријева: Бугарска ће блокирати почетак преговора Северне Македоније са ЕУ све док "суседна земља не оконча говор мржње о свему што је бугарско"
петак, 27 новембар 2020 09:51

Бугарска министарка спољних послова Екатерина Захаријева изјавила је да ће Бугарска
блокирати почетак преговора Северне Македоније са ЕУ.

  

  

  

Како је објаснила, та блокада ће трајати све док се у суседној земље не оконча, како је
рекла, говор мржње о свему што је бугарско.

  

Захаријева је јуче у интервјуу за шпанску агенцију ЕФЕ рекла да односе између Скопља
и Софије треба да буду попут оне између Латинске Америке и Шпаније.
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Проблем са историјом је што погрешно и лажно тумачење догађаја и дешавања имају
директни утицај и то креира језик мржње и негативну кампању против Бугара и
Бугарске, што је недопустиво

    

"Проблем са историјом је што погрешно и лажно тумачење догађаја и дешавања имају
директни утицај и то креира језик мржње и негативну кампању против Бугара и
Бугарске, што је за нас недопустиво", истакла је Захаријева.

  

Она је оптужила македонску политичку елиту да је протеклих 30 година од
самосталности од Југославије стимулисала и толерисала говор мржње што је утицало и
на обичне грађане у тој земљи.

  

"Бугарска никада није одрицала право на постојање македонске државе, њеног
суверенитета и да називају језик онако како они желе. Али све то не треба да се
дешава уз помоћ лажи о томе како је настала та нација", рекла је Захаријева.

  

Као пример навела је Аргентинце и Чилеанце уз тврдњу да то што оба народа говоре
шпански не чини их мање Аргентинцима и Чилеанцима, те да чињеница да су имали
заједничку историју до једног тренутка не умањује њихов суверенитет, већ их зближава.

  

Додаје да као што је Шпанија највећи подржавалац ближих односа ЕУ са Латинском
Америком, тако је и Бугарска прва земља која је признала македонску независност 1991.
и поставила питање проширења ЕУ на Западном Балкану током свог председавања
Унији у 2018. години.

  

  

Бугарска се плаши територијалне претензије Северне Македоније
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Нагласила је да се Бугарска плаши од територијалне претензије Северне Македоније и
тврдњи да у Бугарској живи македонска мањина, што је назвала иредентизам.

  

Додала је да Софија тражи да у преговарачком оквиру за Северну Македонију са ЕУ
буду укључена три бугарска захтева, односно, да македонски језик буде формулисан
као официјални језик Северне Македоније, да постоји јасан оквир спровођења
Споразума из 2017. и да Скопље престане да тврди да постоји македонска мањина у
Бугарској.

  

  

(Танјуг, Б92)
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