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ДО НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-ЖА ХЕРО МУСТАФА 
ПОСЛАНИК НА САЩ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
 
 
УВАЖАЕМА Г-ЖО МУСТАФА, 
 
В последните дни ставаме свидетели на безпрецедентно вмешателство в 
отношенията между Република България и Република Северна Македония 
от страна на членове на администрацията на САЩ. Нееднократно виждаме в 
медиите позиции, които са изградени върху лъжливата теза, че нашата 
страна трябва да признае наличието на „македонско малцинство“ в 
България, и на такива, които откровено заплашват със санкции страната ни.    
 
Смятам за недопустимо поведението и отношението към Република 
България, която не е държава от третия свят или подмандатна територия, за 
да бъде притискана и изнудвана. Ние сме пълноправен член както на ЕС, така 
и на НАТО, където нашите две държави са съюзници и вярвам, че 
отношенията ни трябва да се развиват на базата на равнопоставеност и 
уважение. Самият факт, че политици от Конгреса, като например 
представител Клаудия Тени, си позволяват да говорят за санкции срещу 
България е недопустим. 
 
Уважаема г-жо Мустафа, българското общество е обединено и категорично в 
позицията си по темата „Македония“. Това е неизбежно, имайки предвид, че 
Македония е символ на всичко, за което сме се борили от 150 години насам. 
Трябва да вземете под внимание и факта, че всеки трети българин може да 
проследи родословието си и да открие свои предци, идващи от тази област. 
Ето защо Ви съветвам най-добронамерено да не подценявате значението на 
този въпрос в българското общество.  
 
Позицията на България е в унисон с международното право и се основава на 
Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, подписан от 
двете страни. Позицията на България е и в унисон с историческата истина и 
справедливост, която дължим на всеки български гражданин с македонски 
корени.  
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Що се отнася до „македонското малцинство“, ще трябва отново да подчертая, 
че такова малцинство не е имало, няма и не може да има. Това е една лъжа, 
скалъпена в Москва, и насилствено налагана в периода на 
човеконенавистния комунистически режим. Тази лъжа не трябва да бъде 
подкрепяна от никого, още по-малко от американската администрация. 
 
 
Поради гореизложените причини, бих искал да инициирам официална среща 
с Вас. Надявам се на нея да бъдат изчистени внушенията, направени от 
Вашите колеги и всякакви съмнения относно историческата истина и 
настоящата такава. 
 
 
 
С уважение, 
Ангел Джамбазки 
Председател на делегацията на ВМРО-БНД в Европейския парламент 
  


