
8 ноември - възпоменателен ден на Западните покрайнини 

Уважаеми дами и господа, 
Скъпи сънародници! 
 
И днес, на фона на паметника на Левски и на черната забрадка, в 
извънредна пандемична обстановка, ние, макар и символично,  
отбелязваме Деня на Западните покрайнини, най-траурния ден в 
нашата история, на който почитаме паметта на ония наши 
сънародници които положиха живота си за изконното човешко 
право да живеят свободно и заедно с единородните си братя в 
родината. Почитаме паметта на невинните жертви загинали на 
границата, чийто единствен грях е, че са тръгнали да отидат на 
нивите си и при роднините от другата страна на границата.  

На днешен ден, 6 ноември 1920 г., Задушница, войските на 
Кралството, без да дочакат решенията на международната 
разграничителна комисия, маршироват по улиците на 
Босилеград.  

Бежанския поток  тогава тръгва към България и не престава и до 
днес. От над сто хиляди население,  по официални данни на Р 
Сърбия, през 2011г. останахме само 18 300 и със страх и 
неизвестност чакаме резултатите от преброяването през 2021. 

Творците на Версайската Европа, Лойд Джордж и Клемансо ни 
лишиха от правото свободно да живеем в родината си и обрекоха 
Европа на Втора световна война и на десетгодишната югославска 
война. Победителите в Първата световна война пренебрегнаха 
собствените си етични и политически принципи и ни предадоха 
на Кралството на Сърби, хървати и словенци. С това ни обрекоха 



на вековна борба за правото на свобода, но и осъдиха Версайска 
Югославия на смърт която в днешни издъхна пред очите ни. 
Нейните народи и малцинства, включително и не малка част от 
сръбския народ, поискаха отнетата си свобода и с много жертви и 
материални разорения я спечелиха. 

Европа на Аденауер, Шарл де Гол, Робер Шуман, Митеран и 
Хелмут Кол, днес се опитва да поправи грешките във Версай като 
премахне границите в рамките на обединена Европа и отвори 
процес за мирно решаване на националните проблеми и 
териториално и духовно обединение на европейския континент. 

Ние, най-пострадалите и най-потърпевшите жертви на договорите 
от Версай и на днешния ден, отправяме своите послания към 
София, Брюксел и Белград. 

Ние призоваваме нашите сънародници в България, да поискат от 
своите държавни представители категорично и настъпателно да 
настояват пред европейските институции и пред Белград за 
справедливо и цивилизовано решаване на проблемите които ни 
обрекоха на изолация и икономическа и демографска 
катастрофа. 

Ние призоваваме Европа на Аденауер, Робер Шуман и Шарл де 
Гол, след 100 години, да дойде тука на местопрестъплението и да 
поправят грешките на Клемансо и Лойд Джордж. Да видят какво 
е останало от разделенето с границата гробище в село Ресен, 
описано в книгата на Анри Пози „Войната се връща” и в стиховете 
на Емануил Попдимитров. Защото, ако съвременна Европа ще 
почива върху окупирани територии и потиснати народи и 



малцинства, върху разделени с граници гробове, тя също няма да 
има никакво бъдеще. 

Ние призоваваме Белград в интерес на сръбския народ, в интерес 
на бъдеща Европейска Сърбия, в интерес на искрени и честни 
българо-сръбски отношения, в интерес на ценностите и 
принципите заложени в основата на съвременна Европа, да 
прекрати досегашната политика на асимилация и обезлюдване на 
българските райони.  Само тогава България ще стане истинска 
европейска държава, само тогава Сърбия ще стане Европа и само 
тогава Европа ще остане верна на европейските си принципи и 
ценности. 

Босилеград 
06.11.2020 
 

 

 


