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62 ГОДИНИ ОД ДЕПОРТАЦИЈАТА НА 7.200 МАКЕДОН    

д Тре блин-
ка не се вра-
ти ни кој! Не 

остана ниту еден 
сведок да рас  каже 
за стра вотиите на 
уни штувањето на ев-

рејското население од Ма-
кедонија. Уште една крвава 
страница испишана во ма ке-
донската историја. Злос тор-
ство кое болно одекнува во 
свеста на секој Македонец. 
Докумен тите сами за себе 
зборуваат за судбината на 
еден народ, за дехума ни за-
цијата на чо векот, степен до 
кој фашис тичките злос тор ни-
ци го по нижија и го засрамија 
чове кот, за и самите да се де-
гра дираат до таму што живи 
не вини деца и луѓе фрлале 
во огнот на крема то риу ми-
те. Ноќта меѓу 10 и 11 март 
1943 година, по долги и мош-
не добро подготвени ак ции, 
бу гарската фашис тич ка по-
ли ција и војска во Скопје, Би-
тола и во Штип, почнала со 

Денес, за жал, новоизграденото Скопје има со-
сема поинаква урбанистичка концепција со 
која и поимот Еврејско маало сè повеќе ис-
чезнува од сеќавањето на старите ско пјани. 

"со бирањето" на Евреите во 
бу гарскиот фашистички кон -
цен  трационен логор во скоп-
скиот Монопол. На пат до ло-
горот Треблинка во за тво-
рени вагони и без вода, со 
претходно посолена хра на, 
многу деца, жени и стари ли-
ца им подлегнале на теш ките 
услови. Жртвувањето на Ев-
реите од Македонија од ст-
рана на фашистичка Бу га рија 
за да се задоволат ба ра њата 
на сојузникот - Хит ле рова Гер    -
манија, е само еден од мно-
гуте егзодуси кои оку па то-
рите на Кралска Бугарија го 
сториле на почвата на Ма ке-
донија, во својата, како што 
официјалната бугарска ис то-
риографија практикува да ка-
же, "ослободителна ми сија". 

Еден од жителите на Ско-
пје и сведок на депорти ра-
њето на Евреите е и госпо ди-
нот Ацо Димитровски, кој во 
тој период бил младо мом че 
на возраст од 11 години, а де-
нес е пензиониран но винар. 

"За ова злосторство над 
македонските Евреи постојат 
бројни документи не само 
кај нас туку и во светот. Еден 
од историските документи 
за ликвидацијата на Евреите 
од овој дел на Балканот, кој 
укажува на учеството на то-
гашна Бугарија, е и тајното 
писмо кое германскиот кон-
зул во Скопје, Артур Вите, го 
упатил до своето Мини с тер-
ство за надворешни ра боти 
во Берлин. Во овој до кумент 
се наведува дека ко ман да н-
тот на концен тра ци ониот ло-
гор во Скопје, Пејо Дра ганов, 
го известил Вите за "исе лу-
вањето" на повеќе од 7.000 

Евреи. Даден е опис како е 
спроведена акцијата на при-
ведувањето на евреј ските се-
мејства во логорот на скоп-
скиот Монопол", се потсетува 
господинот Ди митровски. 

Потоа, сите Евреи од Ма-
кедонија биле депортирани 
во логорот Треблинка во Пол-
ска, каде што се задушени во 
гасни комори. Факти кои све-
дочат за ужасната нечо веч-
ност на човештвото.  

Денес со горчина и со бол-
ка се потсетуваме на голго-
тата на македонските Евреи, 
и се прашуваме дали можеби 
холо каустот е највисоката су-
рова точка над која се из диг-
нало човештвото. 

Еврејската заедница во 
Ма кедонија денес ја сочи ну-
ваат малубројните прежи ве-
ани Евреи, нивните потомци 
и потомците од мешаните 
бракови. Тие денес ја негу-
ваат традицијата на заемен 
живот со македонскиот на-
род и дејствуваат во насто-
јувањата да не се повтори 
холокаустот на еврејскиот 
народ. На 9 и 10 март, со при-
годни манифестации  Евреј-
ската заедница во Република 
Македонија им оддаде почит 
на 7.200 македонски Евреи, 
кои брутално беа убиени во 
логорот на смртта - Тре б-
линка.

Во просторот на старото 
скопско Еврејско маало е 
пла нирана изградба на Ме-
моријален центар на холо-

каустот. Овој меморијален 
центар ќе биде подигнат со 
средства на Фондот кој рас-
по лага со имотите на сите 
семејства кои немаат на след-
ници.   

Историските податоци го 
имаат забележано следново: 

македонските Евреи се по-
томци на една од етничките 
групи наречени Сефарди, 
кои на Балканот, поточно во 
Македонија, дошле по шпан-
ската инквизиција во 1492 
година. Тие се семитски на-
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род и верска заедница со по-
текло од Месопотамија. Ис-
торијата им почнува со но-
мадскиот период. По тра ди-
ција, врз основа на говор-
ниот јазик се делат на две 
етнички групи, Сефарди, по 
потекло бегалци од Шпанија 
и Португалија, и Ашкенази, 
северни и средноевропски, 
германско-полски-руски 
Евреи. 

Со доаѓањето во Маке до-
нија тие и натаму го задр-
жале шпанскиот јазик како 
свој, но говорат и хебрејски. 
Поради принудните мигра-
ции, Евреите се раселени на 
сите континенти, а поделбите 
ги опфаќаат американските, 
австралиските и донекаде се-
верноафричките Евреи. 

За македонските Евреи 
господинот Димитровски ве-

ли: "Македонците мошне ги 
ценеле и ги почитувале Ев-
реите, а и тие нив. Бројни се 
примерите на искрено дру-
жење, на соработка меѓу Ев-
реите и Македонците. Еви-
дентирани се многу бракови 
меѓу нив и сè тоа претставува 
позитивен белег во богатата 
историја на Македонија".

Најголем дел од Евреите 
од Скопје живееле во поз-
натото Еврејско маало, кое 
се наоѓало на левиот брег на 
реката Вардар, веднаш под 
Калето, од неговата јужна 
страна. Повеќето куќи од ма-
алото биле изградени на ста-
рински начин и обично на 
два ката. Зградите биле зби-
ени и потпрени една до дру-
га. Најчесто тие имале дво-
рови, меѓу кои најпознат бил 
дворот "el karadi". Ули ците 
биле криви и покриени со 
турска калдрма. Специ фично 
било тоа што семеј ствата 

ската заедница во Скопје, 
иако формирана во рела тив-
но во конзервативна сре д-
ина, во тој период мошне 
брзо поч нала да ги прифаќа 
но вите идеи и сè повеќе се 

нала како доминантен прет-
ставник на Евреите од Ско-
пје, но и од другите гра дови 
на Македонија. Нивната ак-
тивност се одвивала во рам-
ките на младинскиот кен, кој 
организирал разни прет ста-
ви, забави, предавања и со-
станоци. На чело на евреј-
ските општини стоеле ра би-
ни, кои имале големо влија-
ние на економскиот и на кул-
турниот развој на Евреите.

За жал, катастрофалниот 
земјотрес од 1963 година до 
темел го разурнал Еврејското 
маало. Со депортацијата на 
македонските Евреи во лого-
рот Треблинка засекогаш би-
ла уништена и последната 
трага од виталната заедница 
која тука постоела со векови. 
Сеќавањата и фотографиите 
на нивните потомци, како и 
на Македонците кои биле 
сведоци на нивната голгота, 
остануваат како аманет за 
сегашните и за идните ге не-
рации, најсвето и најдо сто-
инствено да го негуваат и да 
го почитуваат споменот за 
македонските Евреи. Маке-
донската почва низ исто рис-
ките премрежија претрпела 
бројни неправди и трагедии 
меѓу кои се вбројува и ев-
рејската голгота. 

живееле едни до дру ги или 
се групирале во од делни 
улици, така што имало малку 
осамени еврејски куќи. Си-
нагогата се наоѓала во цен-
тарот на Еврејското маало, 
на еден мал плоштад. На 
истиот плоштад, зад неа се 
наоѓало и еврејското ос но-
вно училиште, во кое била 
сме стена и еврејската веро-
исповедна општина. Евреј-

ин тересирала за науката и за 
политиката, за социјалните и 
за другите проблеми. Во го-
ди ните на нејзиното по сто-
ење Еврејската заедница се 
наметнала како влијателна 
социјална, културна и еко-
ном ска организација, која до-
следно ги негувала и ги по-
читувала еврејските оби чаи 
и традиции. Школската мла-
дина била таа која се на мет-
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