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В О  П Р И Л Е ПВ О  П Р И Л Е П
У Ч А С Т О К О Т -М У З Е Ј  У Ч А С Т О К О Т -М У З Е Ј  О Г Р А Б Е НО Г Р А Б Е Н??   

На 11 октомври 2006 годи-
на е македонски народен праз -
ник. Во масмедиумите се збо-
рува за настаните кои на тој 
датум, пред 65 години, се слу-
чија во Прилеп. Поретко, па 
би се рекло и срамежливо, 
се објавува дека уште на 25 
јуни 1941 година првата ан-
тифашистичка пушка на Бал-
канот ја испукал извесен Ма-
кедонец, Козаров, во прес-
трел ка со бугарски поли цај-
ци. На "потрошувачите" на 
мас медиумите им се со опш-
тува, или тие се потсетуваат 
на тоа како на 11 октомври 
1941 година, неколку мали 
вооружени одделенија на за-
родишот на силите на от по-
рот против окупацијата, из-
вршиле акции во Прилеп со 
огнено оружје, со бомби и со 
диверзија врз електричните 
и телефонските линии. Гру-
пата која го нападнала Учас-
токот (полициска станица), 
ко  ја служела како истражен 
затвор, го убила стражарот 
кој бил од Смилево, при што 
уште еднаш се извршил акт 
на Македонец против Маке-
донец по силата на туѓинци, 
кои ја предизвикаа маке дон-
ската трагедија. Не е лесно, 
како на филм, да се убие чо-
век: по нападот, партизанот 
кој го убил стражарот пред 
Участокот бил депримиран, 
го гризела совеста. На авто-
рот на овие редови му се поз-
нати и други слични случаи 
на Македонци, кои окупа ци-
јата ги присили да се борат 
за ослободување на татко ви-
ната. 

По Втората светска војна 
Участокот беше претворен во 
музеј, исполнет со документи 
и изложени предмети. И се 
случи мистерија: денес "музе-
јот" е речиси празен, запус-
тен. Нема повеќе документи 
или, на пример, пиштоли и 
револвери за крадење. Кус-
тосот, кој од осумдесеттите 
години на минатиот век е за-
должен за овој музеј, го за-
текнал во сегашната состојба. 

Инцидентно, со помош на 

досега публикуваната ли те-
ра тура, се дознава за слу чу-
вањата во затворот, како и за 
Участокот, во центарот од 
гра  дот, кој од нејасни при-
чини бил урнат по војната, па 
сега на негово место има са-
мо една меморијална мер-
мер на плоча. Во близина се 
наоѓа и куќата од д-р Шај-
кар, сега државна сопстве-
ност. Во таа зграда бугарските 

фашистички власти ја инс та-
лирале својата полиција. Ед-
но од првите јуначки дела на 
командантот на таа полиција 
било прегазувањето со пај-
тон на еден наглув прилеп-
чанец. Како што се дозна по 
војната, кога прилепчани мо-
жеа слободно да ги посетат 
визбата и дворот на куќата, 
во неа на тортура биле под-
ложени уапсените, таму се 

убивало со јаже околу вра-
тот, со удари со чекан во пре-
делот на срцето, живи ги за-
копувале, ги спречувале да 
спијат така што ги затворале 
во "долапи" свиткани "надве", 
ги посипувале со жешка и со 
студена вода. На корзото, ако 
им се допаднела некоја де-
војка, следниот ден агентите 
ја повикувале "на испиту ва-
ње", потоа ја силувале, по-
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З А  СЛОБОДА РСК А Т А  Б ЕЛИЧИЦАЗ А  СЛОБОДА РСК А Т А  Б ЕЛИЧИЦ А

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат 
нашата отво  реност кон јавноста. Овде автен-
тично обја ву ваме и текстови кои не се во со-
гласност со нашата уредувачка политика.

Д Е Ц Е Н И С К А  Н Е О Д Г О В О Р Н О С ТД Е Ц Е Н И С К А  Н Е О Д Г О В О Р Н О С Т

ради што некои девојки и се 
самоубиле. Како што изјавил 
еден бугарски офицер, ре ши-
ле "да пијат македонска крв". 

И таа зграда денес не е музеј.
По прашањето на Учас то-

кот, барем јавно, мистеријата 
сè уште не е расветлена: Што 

се случило со изложените 
предмети и документи? Дали 
се извршила истрага за да се 
дознае каде денес се наоѓаат 
исчезнатите предмети? За 
овие прашања и за одго во-
рите авторот на овие редови 
досега не слушнал ништо 
преку масмедиумите кои го 

славеа 11 октомври. По една 
посета на странци на "му-
зејот" во септември годи на-
ва, кустосот изјави дека не 
му е познато кога, како и ка-
де се однесени спомнатите 
експонати. 

Даниел Мелвил

Албанската заедница има 
свои градоначалници, ди рек-
тори, амбасадори, заменици-
министри, министри, два уни-
верзитета итн., но Џафери и 
Ахмети и другите албански 
политичари се крајно неза до-
волни од положбата и наја-
вуваат радикални мерки.

А, во Владата, во Собра-
нието веќе 15 години никако 
да има информација што е 
тоа што уште не го оствариле. 
Да се расправа за тоа дека 
Црвенковски, Бучковски, Гру-
евски, Андов, Георгиевски и 
други тотално се неод говор-

ни да покренат расправа за 
да се обидат да го стишат не-
задоволството.

Секој закон е добар ако се 
применува, од врвот до дното.

Што со вишокот 50.000-
60.000 буџетски корисници? Не 
по корупцијата, туку по изворот, 
монопол во сите области.

Молчиме, а Џафери и Ах-
мети постојано со нови ба ра-
ња, кои ја уриваат уни тар нос та 
и граѓанското опш тес тво.

"Примопредавањето" Ма-
на сиевски-Еленовски, со при-
суство на фамилијата на Еле-
новски, беше толку топло, 

пријатно и одговорно.
Дејтонскиот договор за Бос-

на и Рамковниот договор за 
Македонија уништија уни тар-
но и граѓанско општество.

Кога Македонците во Ал-
банија, на Косово и оние кои 
живеат во другите соседни 
држави ќе ја почувствуваат 
моралната поддршка од ма-
тичната држава?

Дали Источна Македонија 
без вода, патишта и дампинг 
цени на земјоделски произ-
води ќе стане како Мариово? 
Што со урнатото и безжи вот-
но село во Централна и во 

Источна Македонија?
Албанците добија 4 помал-

ку важни министерства што 
може да доведе до ради ка ли-
зација, кажа господинот По-
повски. Сите добри работи 
од старата власт да се до-
градуваат, а не да се уриваат. 
За влез во Европската унија 
доволни се 51-60 проценти, 
а не 97 проценти.

Што со огромните долгови 
на граѓаните и институциите 
за вода, за електрична енер-
гија и друго?

Војне Танески

На крајот на септември во 
селото Беличица во преграт-
ките на питомата Бистра, Гос-
тиварско, во организација на 
Сојузот на борците од Гос ти-
вар беше организирана по-
сета на селото, а по повод 
62-годишнината на крвавото 
злосторство извршено од 
стра  на на балистичките злос-
торници, на 19.9.1944 годи-
на, кога слободарската Бели-
чица беше до темел запа ле-
на. Во таа нерамноправна 
борба за одбрана на селото 
на самото место загинале 19 
партизани од Тетовскиот пар-
тизански одред, од вкупно 
триесетте партизани кои 
прет ходниот ден се сместиле 
во Беличица за да се одмо-
рат, наспроти 300 до заби 
вооружени балисти. Во не-
рам ноправната борба биле 
убиени 17 мирни жители од 
селото и тоа ѕверски, маса к-
рирани и живи запалени во 
куќите, а меѓу нив имало и 
деца и жени, и стари и млади, 

и тоа само два месеца пред 
конечното ослободување на 
Македонија - 19 ноември 1944 
година, кога беше ослободен 
и последниот град - Тетово.

Меѓу загинатите борци би-
ле и двајца народни херои: 
Тодор Циповски-Мерџан и 
Гоце Стојчевски-Амбарче.

На комеморацијата, по крај 
претставниците на Сојузот 
на борците од Гостивар, Те-
тово, и од Републичкиот со-
јуз на борците на чело со 
претседателот Гавро Панов-
ски, носител на Споменица 
1941 година, со неговите со-
работници-претставници од 
селото, од Општината Мав-
рово, Ростуше, како и прет-

ставници на политичките пар-
тии од Гостивар и орга ни за-
цијата, резервните воени ста-
решини од Гостивар, чиј прет-
седател одржа поздравна реч 
пред спомен-обележјата на 
патот Маврово-Дебар, и во 
селото Белица, а по повод 
злосторничкиот настан пред 
62 години да не се заборави 
тој непокор, и да служи како 
пример за идните генерации 
како се брани татковината.

Но, непријатно бев изне-
наден што овој настан не бе-
ше соодветно одбележан од 
печатените и од елек трон-
ските медиуми од Гостивар, 
односно од неприсуството на 
нивните претставници и до-

писници, како и од прет став-
ниците од локалната само-
управа од Општина Гостивар, 
за жал, било и никогаш да не 
се повтори.

                                                     
          Димитрија Брезовски,
                                         Гостивар  


