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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ЛИ РЕХАБИЛИТ    

ДО ГРОБА АН 

Во време кога на Ре пуб-
лика Македонија гле-
даме сè повеќе рам-

ковно, а не изворно, бидејќи 
политичарите "без пари" ги 
продаваат македонските на-
ционални и државни инте-
реси, во Законодавниот дом 
се појавува еден мошне ин-
тересен, но и духовно болен 
предлог за донесување За кон 
за изменување и допол ну-
вање на Законот за пра вата 
на прогонуваните и зат во ра-
ните лица за идеите на са мо-
битноста на маке донскиот 
на     род и неговата државност 
и на членовите на нивните 
семејства. Станува збор за 
табу тема, која при ближно 60 
години одвреме навреме се 
отвора за да се собираат од-

редени поли тич ки поени, а 
потоа повторно се затвора 
рак-раната, би деј ќи за идеа-
лот за самостојна и неза вис-
на држава на маке донскиот 
народ умреа илјад ници лица. 
Според предла гачите на овој 
Предлог-за кон, конечно во 
нашава зем ја созреаја усло-
вите да им се признае исто-
риската не правда, која пред 
десетици години им нанесе 
голема ду ховна, семејна и 
национална драма која, за 
жал, сè уште трае и ќе трае сè 
додека не се одговори на 
неколку пра шања. Прво, кој 

"Сериозната научна елаборација би се преточила во документ 
кој може да го постави ова пра шање во Собранието за да се 
исправат ис ториските неправди. Но, секое донесување на 
некој одреден закон без една оценка на историската наука, 
интердисциплинарно, пр ав  но, не ќе може да ги реши про-
блемите", вели историчарот д-р Михајло Миновски. 

"Се работи за дела против македонската нација, против маке-
донскиот народ, против него виот културен идентитет и за-
тоа многу вни мателно треба да се разгледа ова прашање. 
Не може непријателите на државата да се пронајдат во за ко-
нот и да поведат постапка за рехабилитација, која носи од-
редени пра ва за нивните семејства", потенцира Ми новски.

е виновен за уништувањето 
на македон ските интелекту-
алци како Методија Андонов-
Ченто, Па вел Шатев, Панко 
Брашнаров, Емануел Чучков, 
Венко Мар ковски и други? 
Второ, зошто досега не се ре-
хабилитираа овие врвни ин-
телектуалци со изградено ма-
кедонско на ционално чув-
ство? Трето, да ли постои 
опасност овој Пр едлог-закон 
да пропадне, би дејќи ал бан-
скиот фактор не ма да се сог-
ласи со де фи нирањето на 
пои  мот и не го вото правно 
формулирање. Значи, се ра-
боти за сериозно прашање, 
кое на различен начин е 
актуелно во другите пора-
нешни југословенски ре пуб-
лики. Во Словенија јав носта 
се занимава со улогата на 
Митја Рибичич, во Србија 
постои тенденција за изед-
начување на четниците со 
пар тизаните, а истото се сл у-
чува и во Хрватска каде што 
имаше обид за реха би ли та-
ција на усташите. Ме ѓутоа, 
прет седателот Стипе Месиќ, 
привремено го сто пира рет-
роградниот процес на изед-
начување на уста ши те со хр-
ватските партизани. Но, на-
шите соседи никогаш немале 
проблем со нацио налната са-
мобитност, Хрва тите биле Хр-
вати, без раз лика дали би ле 

на различни барикади "ус-
таши или парти зани". Ис тото 
важи и за Ср бите, бук вално 
објаснето и меѓу чет ниците и 
партиза ните имало Срби, но 
се бо реле на раз лична стра-
на. "Са мо Маке донците се 
соочу вале со жес токи кам-
пањи за негирање на на цио-
нална припадност", потен-
цира ис такнатиот ис то ричар 
д-р Ми халјо Миновски. Тој 
уште ука жува дека на 30 

декември 1944 година пос-
тоел Суд за повреда на нацио-
налната чест, кој бил над ле-
жен само за Македонците, а 
не за на ционалните малц ин-
ства. До колку тие се огре ши-
ле од за конот и соработувале 
со оку паторот им се судело 
пред воен суд. Според исто-
ри ча рот Миновски, делата 
против македонската нацио-
нална чест не застаруваат и 
секо гаш можат да се најдат 
пред лицето на правдата, а 
фак ти те за судот тивко ги бој-

ко тираат "македонските по-
ли тичари". Тоа го потенцира, 
бидејќи треба да се направи 
паралела со настаните и со 
случувањата по 2001 година, 
односно кој ги продава на-
ционалните интереси на ма-
кедонскиот народ? Кому му 
пречат овие прашања, вклу-
чувајќи при тоа кој го за бра-
нува отворањето на архивите 
од 1945 до 1991 година?!

ПРАТЕНИЧКАТА НА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЈА РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА Е 
ПОДДРЖУВАЧ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА НЕПРАВЕДНО 
ОСУДЕНИТЕ МАКЕДОНЦИ
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  АЦИЈАТА СО ПРЕДЛОГ-ЗАКОН?

 АТЕМИСАНИ 

ДВЕ ГРУПИ

Пратеничката на ЛП, Ри с-
тана Лалчевска е поддр жу-
вач на Предлог-законот со 
кој треба да се рехаби ли ти ра-
ат лицата, кои биле каз ну ва-
ни или прогонувани за идеи-
те за национална са мо бит но ст 
на македонскиот на ро д.

"Во постоечкиот Закон, 
кој сега е на сила, Уставниот 
суд укина една одредба каде 
што се дефинираше кои се 
тие лица што спаѓаат во оваа 

ње измени на овој За кон. 
Предлогот се повлече, со 
цел да се изгради заед нички 
став, бидејќи не би тре бало 
да има политичка под во е-
ност за нешто што сите сега 
како плод го уживаме, не-
зависна, самостојна Ма ке до-
нија", потенцира Лал чев ска. 

Таа смета дека конечно 
постои критична маса која ќе 
го прифати Законот и тоа ќе 
биде доволно за да се импле-
ментира.

"За нивните семејства тоа 

во две групи: непријатели на 
тогашната југословенска др-
жава и на РМ, како федерална 
единица, а тоа се луѓе вм-
ровци-ванчомихајловисти и 
голооточани, односно ин-
форм   бировци", вели Џиков.

Тој укажува дека при кон-
тактите со некои од прежи-
веа ните, бил изненаден од 
тоа што тие во себе сè уште 
носат чувство на страв, би-
дејќи сметале дека поли ци-
јата и денес ги прогонува.

"Според документацијата 
така биле делени, а зошто и 
колку ги осудувале? Сега ли-
цата треба да добијат, пред 

тоа е Ченто, Панко Брашна-
ров, Павел Шатев, Петре Пи-
рузе-Мајски итн. Тие беа луѓе 
од јавниот и од политичкиот 
живот, а колку невини луѓе 
во меѓувреме сретнав. Кога 
ја објавив книгата ми прио-
ѓаа лица кои се на високи 
фун кции, синови на осудени, 
и ми се претставуваа дека се 
синови на 'тој и тој' кој е на 
ин формбировскиот список. 
Значи, се живеело во пси хо-
лошки политички притисок 
и анатема, така што тие се-
мејства биле анатемисани", 
вели Ставре Џиков, кој успеа 
делумно да ги отвори тајните 
архиви.

Не е во прашање дали се 
1.000 или 1.500 осудени или 
казнети, незаконито заги на-
ти, туку, на пример, зошто не 
се знае гробот на Панко Бр а -
шнаров. 

"Сакам да кажам нешто ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ
категорија, односно се про-
гонувани за идеите за са-
мобитност на македонскиот 
народ и самостојна неза вис-
на Македонија. Со укину ва-
њето на одредбата се појави 
празнина во Законот, поради 
што тој не заживеа. Токму од 
тие причини се обидовме да 
го дополниме и измениме 
Законот, да ја прецизираме 
дефиницијата со која ќе се 
избегнат субјективизми во 
определувањето на лицата 
кои биле прогонувани", ис-
такнува Лалчевска.

Со оглед на тоа дека има-
ме независна држава, однос-
но сè она што тие го барале, 
пратеничката не гледа ни-
каква причина тие лица да 
не бидат рехабилитирани. Ед-
ноставно, со своите идеи и 
визии за она што денес го 
имаме, тие биле понапред и 
затоа нема потреба во ис то-
ријата да останат забележани 
како осудувани лица. 

"За да се дојде до овој Пр ед-
лог во собраниската про це-
дура имаше подолг пе ри од 
на консултации и пре го ва-
рања. Претходно бе ше да-
ден предлог до Собра нието, 
но тоа беа амандмани, кои не 
наидоа на можност за по ши-
рок консензус за доне су ва-

ќе биде болно отворање, би-
дејќи ќе почне процес на до-
кажување дали лицата кои 
ќе бидат опфатени со Зако-
нот биле обесправени. Ова 
прашање нема никој да го 
остави рамнодушен и мис-
лам дека ќе биде исправена 
историската неправда, затоа 
што од периодот од 1945 
година наваму ќе ги реха би-
литираме оние лица кои про-
должија да се борат за Ма-
кедонија, односно мислеа де-
ка се борат за држава так ва 
каква што посакувале", ве ли 
пратеничката.

Поранешниот јавен обви-
нител, Ставре Џиков, пове-
ден од непроверената ин-
фор    мација за стреланите 
пар   тизани, кои наводно биле 
закопани на платото под пар-
кингот на Катлановска Бања, 
во 1994 година ја напишал 
книгата "Македонија во ко-
мунистичкиот триаголник".

"Истражувајќи во Архивот 
на Македонија, од извори во 
МВР, потоа од контактите со 
некои од прогонетите, дој-
дов до сознанија дека тие лу-
ѓе не само што биле анате-
мисани во судски или вон-
судски постапки, туку биле 
осудувани, казнувани итн. 
Грубо кажано, биле поделени 

сè, морална, но и политичка 
сатисфакција. Но, колку јас 
можев да дознаам? Тие пода-
тоци се криеја. Скриените 
бројки не беа за јавноста, а 
надминуваа број од 1.500. 
Замислете а само на седум-
мина се потсетуваме: дали 

друго, во таа група луѓе пр-
актично македонските ин те-
лектуалци беа сосечени, а со 
тоа била уништена идејата за 
независна македонска др-
жава. Зошто е тешко да се дој-
де до овие податоци? Мис-
лам дека кога ќе се проследи 

ПОРАНЕШНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ СТАВРЕ ЏИКОВ ВО СВОЈАТА 
КНИГА ЗБОРУВА ЗА 1.500 ОСУДЕНИ МАКЕДОНЦИ 
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЈАТА СО ПРЕДЛОГ-ЗАКОН?

структурата на луѓето кои се 
на власт педесет години, не-
за висно што од 1991 година 
имаме независна држава, а 
гледајќи ги политичките гар-
нитури и нивните сегашни 
поколенија кои се врзани со 
таа идеја, со власта, кому-
нисти, па социјализам итн.; 
сепак останала инфраструк-
ту рата на тие институции, 
кои не дозволуваат да се до-
пре до ваквите податоци. Но, 
преку комуникацијата со дел 
од луѓето во овие инсти ту-
ции дојдов до изворни до-
кументи. На пример, осно-
вачи на Адвокатската комора 
во 1944/45 година биле инте-
лектуалците, Пирузе како ми-
нистер за правда, потоа и д-р 
Павел Шатев, врвен прав ник, 
кој на 16 јуни 1945 го ди на, 
како министер го потпи шува 
решението за основање ад-
вокатска комора, а во 1951 
година умира во Битола како 
заточеник. Значи, каква поли-
тичка спрега постоела меѓу 
власта со сите институции на 
власта? Тој бил херметички 
затворен од УДБА или КОС, 
многу влијателна полициска 
структура и ги контролирала 
луѓето. Сега направете пара-
лела со Словенија. И таму и 
тука има тивка контрола на 
центри на моќ, кои во јав-
носта не се познати. Тоа мо-
же да се работи за група луѓе, 
кои биле на власт, но кои 
денес низ политичките пар-
тии многу силно влијаат на 
политиката во Македонија. 
Генерално гледано ова е табу 
тема и нормално е да се оче-
кува никој да не ја дознае 
точната бројка", потенцира 
Џиков, кој смета дека лицата 
тешко ќе се рехабилитираат.

НАЦИОНАЛНАТА ЧЕСТ

Прашањето за судбината 
на оние Македонци кои биле 
судени за македонската ка-
уза во времето на Нацио-
нално-ослободителната вој-
на и создавањето македонска 
државност, особено во пе ри-
одот по април 1945 година, е 
сложено. Историчарот д-р 
Ми хајло Миновски вели дека 
во тој период имаме борба 
од национално-ослободи те-
лен карактер. Тој тврди дека 
до средината на април 1945 

година сме имале само стојна 
македонска нацио нална др-
жава, со сите еле менти на 
една држава од тој период. 
Следејќи ги фактите, кога 
има те национално-ос лобо-
дителна борба и созда вање 
држава, Миновски по тен ци-
ра дека државата мо рала да 
ги преземе сите мер ки, ср ед-
ства и инстру менти за за-
чувување на др жавниот по-
редок. Затоа, кл учно пра ша-
ње било како да се неу тра-
лизираат сите лица, ор га ни-
зации и структури, кои деј-
ствувале против ма кедон-
ската држава. Имено, во вре-
мето на окупацијата, одре-
дени групи и орга ни зи рани 
структури биле во сл ужба на 
окупаторот и вршеле фун к-
ција на власт на теренот. 
Затоа тие морале да под ле-
жат на санкции на државата 
при нејзиното конституи ра-

војната, а бидејќи 1943/44 го-
дина е пресвртен пе риод, ма-
кедонската држава ги обе-
динила сите граѓански инте-
лектуалци, кои биле ел итни 
претставници на маке дон-
ското ослободително на цио-
нално движење и кому нис-
тите. Значи, тие сили за едно 
со претставниците на Ко му-
нистичката партија, ме ѓу кои 
имало Македонци со јасна 
македонска нацио на лна оп-
ределеност, го носеле това-
рот за создавање на др жа-
вата", вели Миновски.  

На Првото заседание на 
АСНОМ се прокламира соз-
давањето македонска на цио-
нална држава, се решија фун-
даментални прашања од на-
ционален карактер, како што 
се, јазик, азбука, итн. Но, се 
формираа и органи, кои беа 
потребни за функцио нирање 
на државата.  

испраќање политички ин-
структори од белградскиот 
државен центар, работите се 
сменија. Од тој момент поч-
наа да се дистанцираат ма-
кедонските интелектуалци, 
кои се бореа за Македонија 
и за македонската нацио нал-
на државност. Во еден систем 
на политички про цеси тие 
биле елиминирани или от-
странувани од функ циите", ис -
такнува истори чарот.

Главното прашање - како 
се штитеа македонските на-
ционални интереси, мора да 
се бара во два клучни до-
несени акта. Едниот се од не-

сува за воените злосторници, 
со кој уште на 2 август 1944 
година се формира Комисија 
за испитување на злосто р-
ниците, на окупатори и на 
нивни соработници. Вто ри от 
акт се однесува на Су дот за 
заштита на маке дон ската на-
ционална чест. Овој суд бил 
формиран на 30 де кември 
1944 година. Тука треба да се 
бара битното раз гра ни чу ва-
ње на работите. Тогашното 
македонско др жавно рако-
водство, со оглед на струк-
турата дека се ра боти за ви-
скообразовани ли ца, со из-
градена национална свест, 
оцениле дека е дојден клуч-
ниот момент да се стави 
рампа за антимакедонското 
дејствување во македонската 
држава. 

"Во актот за формирање 
на судот таксативно се на-
броени кои се делата што 
потпаѓаат под Судот за пов-
реда на национална чест, а 
не како дела за воено зло-
сторство и за соработка со 
окупаторот. Тука има уште 
една специфичност, која е 
многу битна, актот се одне-
сува исклучително за Маке-
донците, не се работи за при-
падниците на националните 
малцинства. За слични дела 
извршени од страна на при-
падниците на националните 
малцинства надлежен е во-
ениот суд. Ова се работи ис-
клучително за Македонци по 
род, за кои има конкретни 
дела, а ја повредувале на-
ционалната чест на маке дон-
скиот народ, на македонската 
нација, на македонската ар-
мија", истакнува историчарот 
Михајло Миновски.

ње, односно биле елими ни-
рани во смисла како фак тор 
кој можел да ја загрози са-
мостојната македонска др-
жава. Миновски потен ци ра 
дека во национално-осло бо-
дителната борба учес тву ва-
ле лица со граѓанска идео-
логија и релативно поскро-
мен број на оние со духовно 
комунистичка идеологија.

"Тие ја продложувале тра-
дицијата на македонското на-
ционално движење од пр ед 

"Тие хомогенизирани си-
ли сакаа Македонија да вле-
зе во Сојуз на национални 
држави, а не како феде ра ци-
ја. Тука мора да се бара тој 
пресвртен момент во исто-
ријата, бидејќи кога се соз-
даде Владата на Колишевски 
(април 1945), таа ја презеде 
севкупната извршна власт. 
До тој период немаше ме-
шање во функционирањето 
на македонската држава, но 
со директни интервенции и 

ИСТОРИЧАРОТ МИХАЈЛО МИНОВСКИ ПОСОЧУВА ДЕКА НА 30 
ДЕКЕМВРИ 1944 ГОДИНА БИЛ ФОРМИРАН СУД ЗА ПОВРЕДА ЗА 
МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА ЧЕСТ, КОЈ ГИ ШТИТЕЛ ИНТЕРЕСИТЕ 
НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД


