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(Роден е во Кратово, 15 јуни 1882 г. - починал во Битола, 30 јануари 1951 г.)

Основното училиште го завршува во родниот град, а потоа се запишува во
прогимназијата во Скопје. Натаму, во 1896 година своето образование го продолжува во
Солунската бугарска машка гимназија, каде во 1900 година успешно матурира.

Истовремено се приклучува на Гемиџиите. Тие во април 1903 година ја изведуваат
својата грандиозна акција во Солун, копнеејќи за еден друг свет, свет без господари и
робови, во кој сите ќе живеат слободни и рамноправни. Да слушне цела Европа, тоа е
голема работа, да дознае стариот континент дека Македонија е сѐ уште поробена, но и
тоа дека има луѓе кои крваво ќе се жртвуваат за својот народ, зашто и тој има право да
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живее - со оваа парола Гемиџиите го затресуваат Солун.
Шатев е задолжен да го потопи со динамит францускиот брод „Гвадалкивир“. Оваа
акција е успешно извршена, при што бродот бил запален, а и сите патници се спасени.
Од Гемиџиите преживува само Шатев. Уапсен е и на судскиот процес на 6 јуни е осуден
на смртна казна. Исчекувајќи го три години извршувањето на смртната казна во
солунскиот затвор Еди Куле, на 23 април 1906 година, неочекувано, смртната казна му е
заменета со доживотен затвор во Фезан, во Сахара.
Во 1908 година, по Младотурската револуција, добива амнестија и повторно доаѓа во
Солун. По кусиот престој во Македонија, заминува во Брисел, каде студира на Правниот
факултет.
Во текот на Првата светска војна е мобилизиран во бугарската војска, а по војната
активно се вклучува во политичкиот живот на македонската емиграција во Бугарија.
Во декември 1921 година, на Основачкиот конгрес на Македонската емигрантска
федеративна организација е избран за нејзин претседател. Воспоставува соработка со
претставниците на Коминтерната и СССР во Софија и од 1923 година е професионален
разузнавач за СССР. Игра важна улога во потпишувањето на Мајскиот манифест, а од
1925 година активно учествува во дејствувањето на ВМРО (Oбединета).
Во 1931 година се враќа во Бугарија.
Во ноември 1941 година е упасен од бугарската полиција, а во јуни 1942 година на
големиот судски процес против комунистите е осуден на 15 години затвор.
Избран е за делегат на Првото заседание на АСНОМ и по капитулацијата на Бугарија во
септември 1944 година, се враќа во Македонија и се вклучува во политичкиот живот на
македонската држава. Прво е избран за потпреседател на Президиумот на АСНОМ, а во
април 1945 година потоа станува прв министер за правосудство во првата Влада на
слободна Македонија.
Шатев се спротивува на насилното србизирање на Македонија од страна на
комунистите.
По судирот со СССР околу Резолуцијата на Инфорбирото, во јуни 1949 година Шатев е
уапсен „како потенцијален непријател на државата“. Во истражниот затвор во Скопје е
задржан 11 месеци, а потоа е испратен во Битола, во домашен притвор. Лишен е од
контакти со надворешни лица и држан во неможни услови.
Она што не им успеа на Султан Хамид и на цар Борис III, му појде од рака на Ј.Б.Тито и
Л.Колишевски.
Истоштен од животот, а најмногу од доживеаниот очај, за кусо време се разболува и
бидејќи не му било дозволено да се лекува, Шатев во 1951 година починува беспомошно.
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Властите не дозволуваат да биде погребан во родното Кратово. Закопан е на
битолските гробишта, без дозвола на погребот да присуствуваат неговите најблиски.
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