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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЗА ОСМООДДЕЛЕНЦИТЕ ИСТОРИЈАТА СЕ ПРЕЧИ    

"АМНЕСТИРАНИТЕ     БАЛИСТИ" НИ "АМНЕСТИРАНИТЕ  
НАПИШАА НАЦИОН   АЛЕН ПАРАСТОСНАПИШАА НАЦИОН 

Неодамна јавноста бе-
ше запозната со фак-
тот де ка во учебникот 

по ис торија за VIII одделение 
не се спомнува албанската 
фа  шис тичка организација 
"Ба ли ком бетар", која била 
по позната под името "Ба лис-
ти", а за време на Втората 
свет ска војна на те риторијата 
на Западна Маке донија из вр-
шила стотици ѕвер ски уб ис   -
тва. Станува збор за нај ре-
акционерната албанска ор-
ганизација, која во пери одот 
1941/1944 година, пре ку фа-
шистичката идеологија ја 
про   тежирала својата на цио-
нално-шовинистичка по ли-
тика.

Зошто тоа е направено? 
За да се изедначи улогата на 
пар тизаните со балистите, 
од  нос но треба ли да ја забо-
равиме нашата историја - ис-
ториската вистина за слу чу-
вањата во Ма кедонија? Кој 
треба да ја за бо рави оваа ис-
ториска вистина? Ова се не-
колкуте клучни пра шања на 
кои се обидуваме да одго во-
риме, бидејќи во мо мен тов 
ни се случуваат круци јал ни и 
егзистенцијални работи за 
нашето битисување како др-
жава и како народ.

ПЕРФИДНОСТ

"За учениците учебниците 
по историја претставуваат 
пр виот контакт со минатото. 
Со него ги запознаваат ис-
торијата, минатото, својот на-
род, на цијата, културата итн.", 
укажува познатиот истори-
чар Ѓорѓи Мал ковски, кој ја 

"Историјата де факто е ставена на буниште од 
овие општествено-политички процеси. А сè 
тоа само за да се прикаже дека наводно ба-
листите се бореле, односно биле албанско 
национално ослободително движење", ко-
ментира историчарот Ѓорѓи Малковски, кој 
го истражи дејствувањето на фашистичката, 
реакционерна национал-шовинистичка ор-
га низација "Бали комбетар".

открива зат кулисната поли-
тичка игра во однос на пра-
шањето за бри шењето на 
име то на балистите од учеб-
ниците по историја. 

СЛОВЕНИТЕ КАКО ПАРАСЛИКА ЗА 
"МАКЕДОНСКИОТ СОЈ"

Активирањето на старата идеја за потеклото на македонскиот 
народ од Словените не е само игра, туку продолжување на сце-
нариото. 

"Досега многу пати се зборувало дека наводно сме биле 
Словени. Нека посочат една песна, приказна, мит или легенда, со 
која ќе се укаже дека навистина сме дојдени од зад Карпатите, 
дека сме словенски племиња. Мислам дека со оваа теза за 
словенството се посакува да се оттргне вниманието од правата 
вистина за македонскиот народ, односно да се одвлечеме од 
нашето наследство. Ние сме директни наследници на големото  
Македонско царство, кое е единствено и како такво се протегало 
на 7.000 километри. Тие се обидуваат да нè имитираат и да нè 
присвојуваат, затоа сè ова се прави. Во тој контекст на овие ус-
лови најважен процес е вистината, што од тоа царство остана, 
освен археолошките наоѓалишта и фактите за постоењето на 
Македонците, останало и она најглавното - името Македонија. 
Но, сега имаме многу уште појаки и посилни документи, нови 
документи и книги, кои докажуваат и посочуваат за автохтоноста 
на македонскиот народ, кој се развивал и опстојувал од антиката, 
па сè до денес. Поради тоа, никој не може да нè оспорува и не 
може да каже дека ние сме Словени. Затоа противниците и 
непријателите на македонскиот народ се обидуваат да ги при-
својат нашите историски вистини и да работат за интересите на 
Грција, на Бугарија и на другите балкански држави, кои прават сè 
за да прикажат дека македонскиот народ е дел од тоа глобално 

"Во светот многу внима-
ние им се посветува на учеб-
ниците по историја, кој ги 
подготвува, што се пишува, 
бидејќи тие тре ба да бидат 
ретровизор на ми натото. Но, 
воедно и магнет, кој ќе ги 
привлекува децата за проу-
чување на својата на цио нал-
на историја. Некој смета дека 
тие се стручна работа, однос-
но дека не се научна, би дејќи 
претставуваат компи лација 
од научни трудови, кои се 
имплементирани во трудот. 
Меѓутоа, учебниците по исто-
рија се и тоа како важни за 
натамошното функ циони ра-
ње на националното чувство 
кај децата, пред сè, на децата 
од македонскиот народ за 
својата сопствена историја. 
Затоа мис лам дека пишу ва-
њето на учеб ниците треба да 
го прават на учните работ ни-
ци, кои исклу чи тел но ја по-
знаваат про бле ма ти ка", ис-
так нува професор Мал ков-
ски.

Зошто се избегнува тер ми-
нот балисти?  

ПРОФ. Д-Р ЃОРЃИ МАЛКОВСКИ, ИСТОРИЧАРПРОФ. Д-Р ЃОРЃИ МАЛКОВСКИ, ИСТОРИЧАР
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   СТУВА НИЗ ПРИЗМАТА НА АЛБАНСКАТА КАУЗА

"АМНЕСТИРАНИТЕ     БАЛИСТИ" НИ  БАЛИСТИ" НИ 
НАПИШАА НАЦИОН   АЛЕН ПАРАСТОСАЛЕН ПАРАСТОС

"Во некои учебници по ис-
торија за VIII одд. намерно се 
извитоперува вистината за 
ми натото на Македонија, на 
тој дел од историјата на ма-
кедон скиот народ, бидејќи 
се оди на некакви си меѓу-
партиски до говарања. Всуш-
ност, истори ја та се 'пегла', за-
тоа што наводно по 60 го ди-
ни треба да имаме мож ност 
за порелаксирани меѓу на-
цио  нални односи. Во секој 
слу чај, во учебникот мно гу 
перфидно е исфрлен тер-
минот 'балисти', дел од исто-
ријата на Македонија во кој 
се зборува за создавањето 
на балистичката организа-
ција која за време на Втората 
свет ска војна, како најорга-
низи ра на, најнациона лис-
тичка, кон зервативна, но и 
фашистичка организација, 
дејствувала на територијата 
на Западна Ма кедонија и се 
обидувала да се прошири 

кон Скопје и Кума ново. При-
чините зошто таа не се име-
нува, зошто на орга ни заци ја-
та не й се дава правото, вис  -
тинското место, барем со 
една реченица, мислам дека 

повторно мора да се бараат 
во политиката. Во денешни 
ус лови политиката сака ба-
лис тичката организација да 
ја при каже како национално 
ос ло бодително движење, 

ма кедонскиот јазик, им се ме-
ну вала националната опре-
делба на Македонците, при 
што има ло обиди тие да се 
прикажат како Албанци или 
како Бугари. Во 1942/1943 го-
дина, тогаш ни те официјал ни 
албански влас ти, со Закон 
обнародиле дека македон-
ското население тре ба да се 
протера од терито ријата на 
Западна Македонија. Значи, 
се обидуваат да ги про тераат 
Македонците од своите ве-
ковни огништа, а оваа те ри-
торија да се прикаже како ал-
банска. Поради тоа, во 1943/
1944 година имало масовен 
ег зодус на Македонци од Ла-
за рополе и од Мијачијата. 
Сега тој дел од историјата се 
брише, односно сè се све-
дува на ми норен историски 
факт, со кој ќе се каже дека 
постоеле такви и такви ор-
ганизации итн. Тоа е недо зво-
ливо затоа што ако се при-
каже вистината, тогаш таа си-
гурно нема да води кон соз-
давање меѓунационални тен-
зии. Имам впечаток дека ток-
му со искривоколчувањето 
на ис ториските факти, со не-
ги ра ње то на сè што постоело 
(објавено во мојата книга за 
балистите, во која ги опишу-
вам нивните цели, задачи, 
стра тегијата, како дејству ва-
ле или како биле ор ганизи-
рани, за што се бореле), со 
овој учебник, кој се дис три-
буира и на албански и на тур-
ски јазик, се создава финги-
рана слика за тоа кои биле 
балис тите. Всушност, и до се-
гашната албанска исто рио-
графија во учебниците во 
Албанија нив правилно ги  
застапува, однос но дека во 
одреден период биле власт 
на територијата на Западна 
Македонија, со која управу-
вала и во неа спрове дувале 
фашизоидни методи. Според 
мене, во свеста на уче ниците 
се гради илузија на ре ал нос-
та, дека наводно се ра ботело 
за некакви права за кои тие, 
балистите се бореле", вели 
Малковски.

ОДНОСИ
 
За многу кратко време на 

политички план во Маке до-
нија се променија многу со с-
тојби.

"Во земјава се прави обид 
да се минимизираат сите не-

словенско племе и да ја оттргнат вистината од изворноста дека 
тој постоел уште пред многу илјадници години. Во меѓувреме се 
покажа дека нивната борба е безуспешна, бидејќи од тајните 
архиви во САД, Канада, Русија, па и кај другите светски велесили, 
излегуваат нови документи, кои укажуваат на автохтоноста на 
македонскиот народ и ги отфрлаат тезите на балканските соседи, 
кои се обидуваат да ја присвојат македонската историја од ан-
тиката до денес. Во последно време, во ова масло на соседите и 
на балканските држави, во пропагандната војна се вклучува и 
Србија, бидејќи има интерес да ја снема Македонија. Тие не са-
каат да ја прифатат реалноста дека на овој терен живее еден 
народ, кој е народ над сите народи на овие балкански простори, 
а тоа е македонскиот народ, кој им подарил јазик, писмо, култура 
и на Грците и на Бугарите и на другите. Бугарите се дојдени од 
Татарстан, Грците од Сирија, Србите од Панонија и сл. Додека, 
пак, Албанците се дојдени од Тоскана, а дел од Кавказјето. Затоа 
се поставува прашањето - кој е всушност автохтониот народ што 
владеел на овие простори? И кој е тој народ кому треба да му 
припадне севкупната слава за ова историско минато? Затоа, пов-
торувам, за наша среќа, големите сили како што се САД, Канада и 
некои европски држави ја осознаваат вистината за реалноста и 
му даваат значење на овој процес дека историјата му припаѓа на 
македонскиот народ. Мислам дека сега имаме простор, време, 
литература, која доволно докажува дека сме припаѓале на тој 
автохтон народ и знаеме кои сме и што сме. Од оваа причина 
никој не може да ни ја негира историјата, да ни ја одзема Ма-
кедонија, нашата земја и татковина, да ни ги одзема Филип, да си 
го присвојува Александар Македонски, дури тоа не смее да го 
прави ниту со последната македонска царица Клеопатра VII.

кое се бо рело за оствару ва-
ње на нив ните национални 
права во Македонија. Всуш-
ност, таа би ла крајно реак-
ционерна на ционал-фашис-
тичка орга ни зација, која со 
средства на си ла, со пушка, 
со нож, се оби ду вала да соз-
даде чиста позиција, односно 
да го искорени ма кедонскиот 
народ од тери то ријата на 
Западна Македонија, да соз-
даде етнички чиста те ри то-
рија на Албанци. Во кон кре т-
ниов случај, во учебникот за 
VIII одд., правилно не е ос-
ветлена балистичката органи-
зација, не е дадена состојбата 
во која таа дејствувала. Треба 
да се опишат и условите од 
тоа време, во кое дури се за-
бра нувала и употребата на 

ЛЕВО - МЕФАИЛ, 
БАЛИСТИЧКИ ВОДАЧ 
ОД КИЧЕВО
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ЗА ОСМООДДЕЛЕНЦИТЕ ИСТОРИЈАТА СЕ ПРЕЧИСТУВА НИЗ ПРИЗМАТА НА АЛБАНСКАТА КАУЗА

Ова што се случува со учебникот за VIII одделение ќе по-
мине така како што и досега минувале лошите работи во 
др жавава, но се плашам дека тоа ќе има катастрофални 
по  следици, бидејќи за да се поправат направените исто-
риски грешки ќе бидат по требни десетици и десетици 
години. На пример, ние во Ин сти тутот за национална ис то-
рија се под готвуваме да ја разобличиме невистината која 
со години (60) била пропагирана за улогата на Методија 
Ша торов - Шарло. 

гативни појави од минатото 
за да се создаде параслика, 
не вистинска слика за тоа 
дека кај нас во Македонија 
односите секогаш биле иди-
лични. Но, тоа не е така. Ако 
сметаме дека историјата е 
учителка на жи вотот, тогаш 
навистина треба настаните 
да се прикажат во вистинска 
светлина. Треба да им се да-
де вистинска конота ција за 
да можеме да создадеме ре-
ален живот за малцинствата 
во Македонија. Мислам дека 
во конкретниов случај авто-
рите се луѓе без искуство. 
Тие фактички влетале во ста-
пиците на политичарите, кои 
како официјални образовни 
власти во Македонија, всуш-
ност пре ку историјата се оби-
дуваат да ги испеглаат не-
доразбирањата на меѓуна-
ционален план. Се обидуваат 
негативниот баласт од ми-
натото да го оттргнат и да 
создадат некоја друга слика 
која треба да се најде во ма-
кедонските учебници. Сепак, 
најстрашното од сè ова е тоа 
што имаме пет-шест автори, 
од кои еден тврди дека го пи-
шу вал македонскиот дел, а 
ал бан скиот го пишувал некој 
албан ски автор. Не можеме 
да до зволиме Албанците да 
ја пи шуваат албанската исто-
рија, а Македонците да ја пи-
шуваат македонската ис то-
рија. Во Ма кедонија не по-
стојат две ис тории, туку само 
една - маке донска исто рија 
или вистина. Таа треба да 
биде отворена за јавноста. 
Педагошкиот совет и другите 
институции, кои се дел од 
Ми нистерството за обра зо-
вание и наука, ја испеглаа ис-
ториската невистина, од нос-
но вистина. Сигурно и са ми 

се свесни дека во Ма ке до-
нија ќе се соочат со от по ри и 
со огорчување. Спо ред мене, 
тоа ќе предизвика мно гу ло-
ши и негативни после дици. 
Целата работа е све де на на 
тоа да се прикаже дека во 
текот на историјата Ал бан-
ците не биле толку ло ши, ис-
то како и дру гите ал бански 
фашистички ор гани зации ка -
ко, на пример, 'Зо та', 'Паша',  
кои наводно биле за блудени 
и оквалификувани од одре-
дени групации на по литички 
центри надвор од Ма кедони-
ја", посочува про фе со рот.

Колку е лош концептот 
што некои невладини орга-
низации се зафатија да ни ја 
пишуваат или да ни ја облан-
дираат исто ријата?

"Прво, во проучувањето 
на историјата која е од нацио-
нално значење не треба да 

се анга жи раат не вла дини ор-
га низации, ту ку тоа треба да 
би де ст рого при фа тено и ра-
бо тено од ст ра на на нацио-
нал ните институции. Се чини 
дека во конкрет ниов случај, 
во др жавава и меѓу самиот 
мак е донски народ се создава 
и се спроведува една цел за 
ома ловажување на македон-
ската историја, а сè да се вк-
лопи во интересот на мал-
цинствата во Македонија и 
на соседните балкански др-
жави. Мислам дека невла-
дините органи за ции, на еден 
или на друг начин, ја мини-
мизираат правата исто риска 
вистина, бидејќи тие се дел 
од една голема игра на од-
редени кругови надвор од 
Македонија. Тоа е голем грев 
на овие организации и на 
раз но-разни безбедносни 
струк тури, кои од секогаш, 

правено на тој план. Вак вите 
тенденции се со цел да се 
разбие маке дон ското нацио-
нално ткиво, да се разводени 
македонското единство. За-
тоа треба да се укаже дека 
овие сегашни фак ти, кои се 
пишуваат во учеб ниците 
всуш    ност се негативни, би-
дејќи за нив постојат докази. 
За нас е многу лошо исто рис-
ката вистина од Втората свет-
ска војна, или онаа меѓу две-
те светски војни, дури и од 
по новиот период, да се при-
каже како вистина на од ре-
дена групација, луѓе кои на-
водно во одредено време во 
СРМ и во СФРЈ биле мал тре-
тирани, за бранети или суде-
ни итн. Ми слам дека се со з-
дава голем заговор против 
Македонија, со кој се разне-
битуваат маке дон ското на-
ционално ткиво, ма кедон-
скиот народ, за на крај да се 
разнебити и македонската 
држава. Сè ова, сè што се слу-
чува со македонската исто-
рија и со македонската црк-
ва, и сè она што се случува 
околу Ма кедонија, со неги-
рањето на македонскиот на-
род, јазик, култура итн. всуш-
ност е добро фингирана иг-
ра, создадена и инструирана 
во центрите на соседните 
балкански безбед носни ст-
руктури. Тоа се прави за да 
се уништи македонскиот на-
род, да ја снема Македонија 
од балканските и од свет ски те 
простори", нагласува Мал  -
ков   ски.

немо жеј ќи на еден или на 
друг начин да дејствуваат 
врз свеста на ма кедонскиот 
народ, се обиду ваат преку 
најболното, преку истори ја-
та, да ја спроведат својата по-
литика во однос на македон-
ската вистина или ре ал ност", 
потенцира истори ча рот.  

ИГРА

"Страшното е во тоа што 
ние како институции и како 
научни работници не мо же-
ме да реагираме за да се 
промени она што сега е на-
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