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Испишаните страници во 
книгата ќе бидат сведоштво 
за читателите, особено 
младите, кои можеби не 
знаат низ каков пекол 
минале македонските 
Евреи.

КНИГАКНИГА

БОЛНИ СВЕДОШТВА ЗА ГОЛГОТАТА БОЛНИ СВЕДОШТВА ЗА ГОЛГОТАТА 
НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИНА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ

Исклучителниот труд на авторите 
проф. Иван Бабановски и проф. 
д-р Самуел Садикарио, книгата 

"Портрети на злосторниците Јасе но-
вац-Балкански Аушвиц", неодамна беше 
промовирана пред голем број луѓе, 
кои сакаа да дознаат нешто повеќе за 
сите зла кои ги носи војната со себе. 
Книгата содржи 250 страници, на кои 
има фотографии како доказ за ѕвер-
ствата извршени врз невиниот народ, 
но и фотографии на "некои команданти 
на фабриката на смртта". Авторите ис-
тражувале, документирале и й ја прет-
ставиле на јавноста една од нај мрач-
ните и најчуваните тајни во една од 
федералните единици на тогашна Ју-
гославија. Тие во своето пишување го 
откриваат злосторничкото усташко 
дви жење и колаборацијата на Анте 
Павелиќ и неговата Независна Држава 
Хрватска со Третиот Рајх, движење кое 

На почетокот на книгата авторите 
напишале:

"При одбележувањето на 60-годиш-
нината од ослободувањето на Ау швиц 
(27.1.2005) од тоа најголемо губилиш-
те, логорашите кои го преживеале тој 
пекол, упатиле трогатален апел, тес та-
ментот на холокаустот, со молба да 
им се предаде на младите поколе-
нија. 

Срамот на човештвото никогаш по-
веќе не смее да се повтори!

Овој наш скромен труд нека биде 
едно од запалените кандила пред тоа 
Сведоштво и тој Тестамент...".

проф. Иван Бабановски 
проф. д-р Самуел Садикарио

СТРАШНАТА ВИСТИНА СТРАШНАТА ВИСТИНА 
ПРЕЗЕНТИРАНА ОДПРЕЗЕНТИРАНА ОД
ПРОФ. ИВАН БАБАНОВСКИ И ПРОФ. ИВАН БАБАНОВСКИ И 
ПРОФ. Д-Р САМУЕЛ САДИКАРИОПРОФ. Д-Р САМУЕЛ САДИКАРИО

довело до создавање на една фа-
шистичка монструм-држава, каде 
биле извршени ужасни злостор-
ства против човештвото. 

Како што во рецензијата за кни-
гата наведува доцент Жамила Ко-
лономос, стотици илјади невини 
луѓе, кои со актот за ариевската 
раса биле изоставени од правото 
на правдата, биле убиени на нај-
ѕверски начин, откако ги ограбиле 
и ги искористиле во погоните на 
смртта, кои биле организирани во 
десеттина концентрациони логори 
на територијата од нацистичката 
НДХ. 

Во историјата веќе е многу по-
знато дека најозлогласени биле ло-
горите за жени и деца, Јасеновац и 
Стара Градишка. Тие биле наjстраш-
ните, според бројот на егзекуцијата 

на Срби, Евреи, Роми и многу дру ги 
невини луѓе, едноставно кажа но 
цивили.

Двајцата автори во книгата осо-
бено внимание му посветуваат на 
спомнатото усташко злосторничко 
движење од неговото основање, 
усташката војница и домобран-
ство то, крижарите, усташката тај-
на служба - УНС, организацијата 
на репресијата и концентра цио-
ните логори ширум НДХ и прв пат 
во шесте децении од ослобо ду ва-
њето на Јасеновац, злостор нич-
ките ликови на управниците-ко-
мандантите на фабриката на смрт-
та... Покрај ова, тие пишуваат и за 
улогата на РКЦ и за врските со Ва-
тикан и со Третиот Рајх, како и не-
усташтвото, од поразот на фа шиз-
мот па до почетокот на XXI век.


