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По расцепот на Рилскиот конгрес, целата дејност на Јане Сандански се заснова на
неговата определба за самостојноста на Македонското ослободително движење.
Меѓутоа по започнувањето на младотурската револуција во 1908 година, тој влегува во
контакт со Младотурскиот комитет. Набрзо ова востание се проширило во цела западна
Македонија, била ослободена и Битола каде биле пуштени сите македонски и албански
политички затворениц. Под паролата братсво и единство, настанало општо братимење
помеѓу некогашните крваво закарани народи. Слично како и во Битола во Солун се
одржале масовни демонстрации по што биле ослободени сите политички затвореници.
Прогласена е општа амнестија од страна на младотурската влада, но таа важела само
за Турција.

Бранислав Нушиќ, истакнат српски комедиограф, сатиричар и критичар бил извесно
време конзул во Битола, Скопје, Серез и соработник на белградскиот весник „Политика".
Во јули 1908 го интервјуирал Јане Сандански во хотелот „Англетер" во Солун. Иначе
Јане Сандански и Тодор Паница, еден од најблиските соборци на Ј. Сандански, биле
амнестирани од младотурската влада, но смртните пресуди сеуште важеле во Бугарија.

Разговоров што овде го прикажуваме е објавен во „Политика" од 21 јули (3 август) 1908
год.

„Откако му ја честитал слободата на Јане Сандански и враќањето во мирен живот,
Бранислав Нушиќ го запрашал:

- „Дали верувате, г. Сандански, во трајноста на сегашната состојба?"
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- „А како кај вас, се верува ли таму? Што пишуваат весниците? - ми одговори Сандански
со своето прашање.

- „Па во Европа не се верува толку многу како овде!" - „Европа нема интерес да верува
толку многу во искреноста на овие настани. Овие настани, сепак, најмногу и
најнепосредно се однесуваат на нас, малите народи на Балканот. Затоа и јас дојдов тука
(во Солуун) за да ја констатирам вистинската вредност на овие настани. Натамошниот
живот на малите народи е без добри изгледи. И Бугарија и Србија, во досегашната
работа (во Македонија), грешеле што се раководеле од своите најтесни интереси. На
нивната работа главната цел не и беше слободата на овој народ тука, туку нивните
себични интереси, проширувањето на нивните држави. По овие настани тие ќе останат
таму каде што се, а ние тука ќе ја градиме нашата татковина."

Бранислав Нушиќ, со извесна доза на недоверба, продолжува со прашањето:

- „Убаво, г. Сандански, јас се согласувам да верувам во искреноста на овие настани, на
овој чин, и верувам дека новиот режим ќе биде воведен, но нели не може да се оспорува
фактот дека причините, мотивите за прогласување на Уставот не лежеа во тоа дека се
согледувало оти на овој народ треба да му се даде слобода, туку исклучиво во тоа да се
отстранат европските реформи (Мирцштешката програма за реформи – н.з.)?

Ј. Сандански: „Овој чин не само што ги отстранува европските реформи, кои се главно
неискрени, но тој ги потиснува и претензиите на малите (балкански) држави и ги
осудува на бел -леб. Нивната пропагандна девиза „Ослободување на своите браќа" изгуби секоја основа и стана беспредметна. Тоа е уште гаранција за мир и правилен
развиток на нашата татковина."
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Б. Нушиќ : „Мислите ли сериозно, г. Сандански, дека Вие и јас, да речеме, по три месеци
веќе, ќе можеме пак слободно да се состанеме во Солун, во хотелов?"

Ј. Сандански: „Јас зборувам за денешната ситуација затоа што верувам во неа. Ако
нешто се измени, и кога ќе се измени, тогаш ќе зборуваме. Но ние ќе умееме да се
потрудиме да не дојде до тоа."

Б. Нушиќ : „Се разбира, оваа амнестија за Вас и за г. Паница, важи само за Турција. Вие
не смеете да одите во Бугарија?"

Ј. Сандански: „Во Бугарија не смеам да одам, но и не ми треба. Тука е мојата
татковина.",,

Политика, 21. VII 1908;
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