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Да би cbeTcboi јавности, boja }е толико baрана с разних страна, била што јаснија слика
прабог стања у Југослабији, потребно је да се,
у кратким потезима, осбрнемо на догађаје у х
Југослабији још од пре окупације па до данас.
Господин премијер-министар Черчил изјабио
|е у енглеском парламенту» да cy комунисти Iy гослабије имали ty част, да прби почну борбу
с окупатором. Y обој краткој реченици изражена је чињеница с hoiOM се поносе не само koмунисти y Југослабији, него и остали родољуби
сбих народа Југослабије. Много пре напада на
Југослабију. иако y најтежим услобима илегалности, комунисти cy , нарочито после окупације
Аустрије, непрекидно упозорабали на страшну
опасност koja народима Југослабије прети од
осбајачђог немачког фашизма. Саб рад и с5и
напори комуниста, без обзира на прогоне и
сурође казне од стране режима, били cy усмерени y прабцу концентрације сбих родољубибих
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снага земље за отпор у случају напада на Југослабију. Ти напори нису остали без p ew
зултата. Омладина Југослабије, нарочито омладина Београдског униберзитета, средњошколска
омладина, радничка омладина, — окупљала се
и спремала да — уједињена под ђођстбом Комунистичве партије — дочека тешки час који је
задесио нашу замљу инвазијом хитлеробских
хорди.
А kakbe су npnnnke бладале у држа^ном
бођст^у Југославије? И bojHH4kn и политички
Југославија се налазила у хаотичном стању. Y
bpxobnMa генералштаба седели су издајници типа
Недића, kojn су се налазили у служби Немаца.
Југосла^ија је била препла^љена немачким шпијунима — »туристима«. Корупција и kpa^a bnaдала је у с^има, а нај^ише у bojHOM мћнистарCTby. О д д^анаест милијарди држа^ног годишњег
буџета, четири милијарде ишле су у bojHe cbpxe
па nnak је jyrocnobeHcka bojcka била слабо наОружана и неспремна. Национално питање, а на~
рочито национално питање Хр^ата, cbe се bniiie
заоштра^ало. Из^естан компромис, односно споразум између Ma4eka и UbeTkobnha, значио је
само поделу ^ласти, а Hnkako решење националног питања XpbaTa. О д ^onacka Стојадиноbnha на bnacT, београдски ^ластодршци (од 1935
па даље) cbe bniue су се повези^али с ocobnHcknM
силама и напуштали старе са^езе, kao например
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Малу антантг> сабез с Француском и другим
земљама. Радило се пуном паром да Југослабија
буде што усамљенија, што слабија и зрелија да
постане плен немачких осбајача.
Кроз дбадесет година ЈугославиЈа је била
једина држа5а у Ебропи чији су бластодршци,
без обзира на захтебе читабог народа, одбијали
да успоставе дипломатске односе са Совјетским
Савезом. До признања СССР дошло је тек онда
када је немачки освајач бећ снажно закуцао на
врата Југославије. — То су све чињенице koje
noka3yjy зашто су немачви и други освајачи
могли прегазити Југославију за непуних десет
дана.
Двадесетседми март 1941 године остаће у
историји нашег народа k a o једна од светлих та4aka. Режим издајничког принца Павла, у koMe
су играли руководећу улогу Цветковић и Мачећ,
био је збачен због срамног потписивања Тројног
nakTa и приступања Југославије осовини. ripeko
стотине хиљада грађана Београда и огромне
масе демонстраната у сбим крајевима Југославије показале cv да су народи Југославије спремни да радије поднесу највеће жртве него да
изневере славне традиције својих npeAaka, да
постану осовинско робље. Нова влада СимовиНа, koja је дошла после Цветковића, није се с нашла због тога, што није.знала да правилно оцени и да се ослони на несаломљиву снагу koja
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постоји y нашим народима. Она је остабила саб
стари корумпирани држабни апарат који је био
не само неспособан, него је и отђорено саботирао cbe мере koje cv биле потребне за одбрану
земље.
А оних 10 дана, у току којих су окупатори
прегазили нашу земљу, — то су најсрамниЈи дани у истори}и наших народа. Тада се испољила
cba она трулост, cba издаја boja се до тога
^ремена ^ештачки npnkpnbana. Да ли cy народи
Ј^гославије хтели бранити c b o ) Y домо^ину? Јесу.
На проглас за мобилизацију похрлили cy сељаци
и радници, похрлила Је омладина и поштена ин~
телигенциЈа. На изричити позив bo^CTba Комунистичке партије похрлили cy cbn члано^и ПартиЈе bojn cy подлегали bojHoj оба^ези. Али, cab
тај народни борбени ентузијазам био је узалудан
јео је држа^но и bojHO bo^cTbo затајило. Војне
обвезни^е слали cy из једног гарнизона y Други.
Пра^иле c y се bpnbe маршруте. Војници c y на
фронт слани без муниције. Када је дошло до
^апитулације, генерали и ^иши официри — под
претњом смј^ти — наређи^али cy ^ојницима да
положе оружје пред непријатељем. Постоје стотине и стотине примера bojn noba3Y)Y Да с.у
војници одбијали да из^рше obe заповести.
Чита^е дивизије и армије положиле cy cboje
оружје пред Немцима cbopo без nbabbe борбе,
а ^ојници с у отпремани y немач^о ponerbo.

7
Познати срамни издајник cpnckor народа, генерал Недић, био је један од пр5их који је предао
c 6 oj*y армиЈ’у Немцима, пошто j*e Hebe cboje јединице натерао да без nkakbor npOTHbTeHkobckor оружја насрну на немачке TeHkobe и 6 yay
AeceTkobaHe. Видећи ту страхо^иту издају, bofници cy плакали и — проклињући — одлазили
cbojHM кућама, ^konnko cy успе^али да се истргну из kaHua немачких okYnaTopcknx трупа.
HakoH тога cy настали наЈ*страшниЈ‘и дани
kojn cy икада постојали y историји наших народа. Y- XpbaTckoj, окупатори су до^ели на
власт изроде xpbaTckor народа — усташе, на
челу са злико^цем Па^елићем kojn је био питомац Мусолинија и Хитлера. Започело је масо^но
истребљи^ање cpnckor народа y Б о с н и , Херцеговини, Вој^одини итд. Несрећни сељаци obnx
kpajeba бежали cy Y шуме са cbojHM породицама, само да би спасли cboje rnabe. Али усташе,
заједно с Немцима, приређи^али cy xajke на obe
бегунце и истребљи^али их онде, где би их
стигли. Y Takboj страшној ситуацији (у kojoj cy
се налазили не само Срби, него и cbn поштени
напредни људи), народ је постепено, најпре неорганизовано, почео да се брани чиме је год
могао — само да се спасе од уништења. Исте
ствари одиграле cy се и y Сло^енији, где cy
Немци и Маџари почели да истребљују чита^а
села и да депортирају десетинама хиљада гра~

1 , 11,1 " 1 !Ч

S
ђана и сељака у Немачку или друге hpajebe на
рад, одузимајући им сбу имовинуY
TahboJ ситуацији бођство Комунистичке
партиЈе подузело је сбе мере за организацију
народног устанка. Још у јесен 1940 створена је
Y највећој тајности, тзв. ВоЈна комисија, са задатком, да у редовима југословенске воЈске, код
војника и официра, ствара расположење за отпор у случаЈу напада на ЈугославиЈу, а у случају
капитулације, да преузме војно вођство у своје
pvbe. О ва комисија била је, после априлске kaпитулације, проширена и добила је назив Главни
штаб Партизансвих ‘одреда /Југославије, који се
hacHHj'e претворио у Врховни штаб. Одмах после 1?апитулациЈ'е ЈугославиЈ'е и масовних покоља
cpncbor живља у ХрватскоЈ' и Босни, Комунистичка партија почела је да шаље c6oj'e чланобе
да организуЈу одбегло становништбо по шумама
Y герилске одреде.
Још пре напада на Совјетски Сабез вођство
Комунистичве партиЈ'е створило j'e споразум о
сарадњи са вођстбом Cpncbe земљорадничке
стран1?е Драгољуба Јобанобића и групом др.
Ибана Рибара. Двадесетдругог јуна, кад< су немач^е хорде изненада напале СобЈетски Савез,
вођстбо Кумунистичђе партиЈе хитно j'e одржало
седницу, заЈ'едно с B oj' hom комисиЈом, на kojoj'
је донесено решење да се започне с устанком
v сбим делобима ЈугославиЈе. На о 6 ој' седници
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закључено је да се Војна комисија назођеГлабни
штаб Партизанских одреда Југослабије и да он
рувободи сбим операцијама у земљи! Обај штаб
разаслао fe сбоје чланове у Р^зне покрајине,
дабши им у задатак да преузму рукободстбо
над организацијом партизанских одреда и pyboбођење операцијама. Осим тога, биле су организиране мале диђерзантске групе boje су почеле да уништабају телефонске и телеграфске
безе и да ђрше нападе на магацине и друге boj'He
објекте. Y тим данима београдска омладина показала је Tabbe примере xepoj*CTba, коЈима ће се
поносити далева будућа покољењ а наших народа. Младићи и Aeboj'ke, од 14 година па даље,
нападали су усред бела дана uibancbe ^амионе,
полевали их бензином и уништавали. Yripboc
вешалима, boja су била постављена у Београду
на сред Теразија, омладина — средњош^олс^а,
студентс^а и раднич^а — вршила је нападе несмањеном жестином.
Aob се до напада на CobjeTcbn Cabe3, осим
а^ција по градовима, борба ту и тамо водила
једино у босанс^им и херцеговач^им брдима,
после напада на CobjeTcbn Cabe3 партизанс^и
nobpeT почео се нагло ширити у свим осталим
деловима земље. Већ у јулу месецу 1941 године
с успехом делују ba^ebcbn, bparyjeba4bn, ужич^и,
хомољс^и и други партизанс^и одреди. По 20
до 30 бораца, с једном или две nyiube и bojoM
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бомбом, нападају мање немачке групице, убиЈају^
Немце и на тај начин се наоружабаЈу.
Док се у Србији партизански nokpeT раз5иjao постепено и тако добијао све масовнији baрактер, у Црној Гори већ је 13. јула 1941. године под вођством комуниста организиран и
извршен општи народни устанак. Десетине хиљада Црногораца, на дани знађ, напало )'е италијанске гарнизоне у читаво} Црно} Гори и за~
узело све вароши осим Цетиња и Подгорице.
Било }е заробљено oko 6.000 италијанских во1ни^а и официра и заплењена велика количина
ратног материјала. Затим су црногорсћи родољуби настабили сво}у тешку и крваву борбу^
против неколико италијанских дивизија, koje је
Мусолини послао, да угуше устанак.
Y
августу месецу 1941. године партизански
одреди у Србији ослободили су скор о читаву
Мачву и Посавину до Обреновца. Била су заузета места Лајковац, Y6, ЈБиг, Крупањ, Лозница,
Столице, а почетком септембра Ужице, Чачак,
Ужичка Пожега, Горњи Милановац и друга мања
места. Tako су партизани ослободили ckop o целу
Западну и добар део Источне. Србије.
Још у августу, Главни штаб Партизансвих
одреда Југославије преселио се под најтежим
околностима, из Београда — најпре у градић
Крупањ, а касније у Ужице. Y почетку септембра
1941. одржано }е у руднику Столице кра} Крупња

npbo бојно сабетобање делегата из сбих bpajeba
Југославије. На сабетобање су, под необично
теш!?им услобима, били дошли делегети .из Слрбеније, Хрбатске, Србије, Босне и других kpajeba. На oboM саветовањ у донесени су далекосежни и важни закључци. Главни штаб је добио
назив: Врховни штаб Партизанских одреда Југославије, а за Словенију, Хрватску, Босну и
Црну Гору бипи су образовани Главни штабови,
чији су команданти били истовремено и чланови
Врховног штаба. И, hao што је још у Београду
био донесен план, да се очисти Западна Србија
и створи база за дање операције, тако је на
oboM војном саветовањ у био донесен план за
вођење операције и стварање база у свим осталим деловима Југославије. Поред чисто војних
закључака, на oboM саветовањ у донесен је чиTab низ политичких одлука bao, на пример, да
се п озову на сарадњу и заједничку борбу cbe
остале снаге, koje нису ступиле у службу oky~
патора.
Још y Београду Главни штаб Партизанских
одреда сазнао је, да се негде у брдима на Рабној
Гори chpnba пуковник Дража Михаиловић с једном групом официра с којима је успео да се
склони, и да не буде одведен у ропство. Дража
до тог момента није уопште водио Hnhakbe борбе,
нити су босански сељаци, који су били устали
на одбрану својих живота стајали под његовом
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командом. Ја сам лично, Још у JY^Y месецу, наредио штабу Ваљебског партизанског одреда да
ступи у везу с Дражом Михаиловићем и да га
приболи на борбу Y сарадњи с нама. Али, он је
одлучно одбиЈао да ишта подузме протиђ Немаца и то, npbo — што уопште није имао ни~
bakbe bojche, а друго — што се боЈао репресалија. До pyky нашег Штаба допро је 1'едан
докуменат, y коме нас Је један 4obek из Дражине групе обавештавао, да Дража Михаиловић
жели, да отправи неке непокорне официре y
Bochy> тј. људе, који cy желели да се боре. Један од тих непокорних био је поручник Ратко
МартИновић kojH је од npbor дана, заЈедно с
попом Владом Зечевићем, сарађивао с нама
створивши један четнички одред на територију
Крупња. Y том документу се говори, да j'e Дража Михаиловић решио да помоћу Једног криминалног типа убиЈ'е поручника Мартиновића^
када буде прелазио Дрину.
Одмах по доласву на ослобођену теритоP hj' y Y августу 1941. отишао сам на Р авн у Г ор у
код Драже Михаиловића, који ме није примио y
свом равногорском гнезду, него y селу Струганику, Y кући boj'boAe Мишића. Састанку fc
присуствовао, поред Драже, и познати bennkcfсрбин Драгиша Васић и Maj'op Мишић. CacTaHak
је, y ствари, дао слабе резултате. Дража Михаиловић j'e упорно одбијао, да згГпочне било ka-
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кбу борбу протиб Немаца говорећи да још није
време итд. Он Је онда већ имао извесне четничке одреде, организиране на територији Западне
СрбиЈе, ko|Y су били ослободили партизани. Било
Је донесено само усмено решење о лојалном
понашању Михаиловићевих четника према партизанима и о томе да они неће нападати партизане, bao што cy то чинили четници војводе
Пећанца.
Пошто j'e Дража Михаиловић, не знам из
којих разлога, и тада па и дуго касније држао
да сам j'a Рус, он j'e потпуно отворено говорио
?/% 0 Хрватима и ^вим осталим народима Југосла^
виЈе. Он Је, када сам га питао шта мисли о нациоv Ј^алном питању, изјавио недвосмислено да Хрвахи> Муслимани и сби остали морају бити најстрожиЈе кажњени и после извесне одмазде потпуно
потчињени Србима. Пошто сам се супроставио,
pekao Је да Је њ егово гледиште сасвим правилно,
јер cy сви Хрвати криви за усташке злочине,
сби cy усташе и издајице, који cy продали Jyгославију Немцима. На свршетку ми је Дража
ђазао да ће се још предомислити када и на
који начин ће његове Јединице поћи y борбу и
да ће то саопштити.
Y
септембру месецу наше cy партизанске
снаге заједно с једним одредом капетана Рачића
биле опселе и Јуришале cy на Шабац. Taj' капетањ
Рачић, такође j'e онда био y немилости .код Ми-
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хаилобића због учешћа y борби заједно с нама.
После напада на Шабац, koj'n ниЈ'е успео, Немци
су брзо добукли сбоје дбе дибизиЈе, д5а или три
хрђатска пука и нешто љотићеваца и започели
ј'ош y септембру месецу прву офанзиву на нас,
koj'a је, с прекидима, тра)'ала до свршетка новембра. НаЈ*теже борбе вођене су Y Мачби, на
Церу и Поцерини, y долини Јадра и koA 3a6nake.
Наше cy трупе полагано отступале, бранећи c6aky
стопу земље. Још пре офанзиве било Је решено,
да сељаци из Мачбе пребаце што бише жита y
6p^cke пределе oko Крупња и C okoncke ПланинеХиљаде и хиљаде сељачких kona kpeTano се y
прабцу брдских предела. Непрекидно изложени
немачким бомбардерима, сељаци cy бежали y
шуме. Немци cy били успели да заузм у Лозницу
и терен до долине Јадра. C k o p o без nkak6or
противтенковског оружја, наши борци успели cy
да униште 20 немачких TeHko6a. npeko хиљаде
Немаца и других непријатеља пало је y тим борбама. O k o 600 било Је заробљено. Пошто cy
Немци наишли на субише jak отпор и пошто cy
претрпели 6e^nke губитке, они се нису усудили
да продуже офанзибу Y брдским пределима, бећ
CY-ce почели систематски припремати за офанзибу на широком фронту, од Краљеба па npeko
Ваљеба до Дрине. Наши партизански одреди
понобо cy прешли y противнапад, поново cy
ослободили велики део Мачбе и Посабине, а
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^ајкрупнији, Ваљебски партизански одред потпуно је опколио немачки гарнизон y Ваљебу.
Исто тако наше трупе, г з учешће четника Драже
Михаиловића, потпуно су опколиле и град Краљ ево и помоћу тешке артиљерије и тенкова
продрле и у сам град. Као што се из овога види
већ у октобру месецу, Y операцији код Ваљева
и Краљева, заједно с нашим снагама ^чествовало
је ЂТго 1200 четни^а Драже Михаиловића. До тога
^чешћа дошло Је на тај начин, што сам ја, из
Кр^пња, за време офанзиве против нас, уп^тио
писмо Дражи Михаиловић^ и предочио my опасност feoja my прети abo ми изг^бимо слободн^
териториј^. Дража Михаиловић се сагласио с
мојим наводима — и тако cy ове његове снаге
учествовале у борби од октобра до новембра
месеца. Али* и за време тог кратког периода
сарадње, четници, под командом маЈора Мишића,
накгон првих јачих окршаја с Немцима, побегли
c y с положаја код Ваљева и оставили наше партизанске снаге да се саме боре.
Пошто cy наше партизанске снаге ослободиле Чачак, Ужице, Ужичк^ Пожег^ и Горњи
Милановац, официри Драже Михаиловића почели
c y > на нашој ослобођеној територији, интезивн^
мобилизациј^ сељака y име краља и под паролом — ko иде y четнике остаће ko^ своје куће,
а ko иде y партизане мораће испаштати на
фронт^ Y неједнађоЈ борби. Hako cy западн^

Србиг? били ослободили партизани, четничко?
команди било је дозћољено да потпуно слободно
организира cboje четничке јединице на ослобођеној територији, а у градо5има — Чачку, Ужицама, Миланобцу итд. — биле су образобане
четничке команде места заједно с партизанским.
Ослобођењем Ужица у наше руке пао }е
богат плен, bao, на пример, 100 разних моторних
5озила, фабрика оруж}а и муници}е, фабрика
кожа, филијала Народне банке са oko 55 милиона
динара готобине итд. О д 1 5 0 nyiuaka и 40-50.000
MeTaka днебно — konnko }е фабрика израђибала
до нашег доласка, ми смо успели подићи kanaцитет произбодње на 420 n^iuaka и 80.000 MeTaka
днебно. Оби белики успеси наших партизанс^их
одреда изазбали су, с }едне стране, забринутост
ko^ Немаца и недићебаца, а с друге - забист
koA Драже Михаилобића и његобих официра.
Они су се у okTo6pY, пота}но спремали за напад
на нас, да нам o t m y Ужице. Недић }е инфилтрирао y редобе Дражиних четника сбе бише сбојих
присталица, ko}n cy систематски бршили пробокације, kako би изазвали отборени CYko6 измеђ^
партизана и четника Драже Михаилобића. Они
c y , на сил^, приграбили Ужичк^ П ож е^ , стално
ометали наш жељезнички промет према 4a4kY и
Миланобц^ и бршили про6окаци}е. Врхобни шта5
под^зимао }е сбе да се избегне CYko6 и понобо
је предложио Дражи Михаилобић^ — npeko

официра за везу Митића, kojn је био при Врхобном штабу — да се организира)'у прегобори и
напраби споразум. Дражи Михаилођићу је предложено да се прегобори воде на неутралном
земљишту, koA места Кос)‘ерића, али је он на
сбе могуће начине избегавао да дође на прегоbope. После тога, ја сам, по други пут, с двојицом
чланова Врховног штаба (Сретеном Жујовићем
и Митром BaknheM) пошао на Равну Гору* Спремио сам, kao предлог, 10 Ta^aka koj'e су јавности
познате. На преговорима, y селу БраЈ'ићи koA
Рабне Горе, где Је учествовало oko десетак
официра Михаиловићевог штаба, није дошло до
споразума у наЈ'важниЈ‘им тачкама, и то у питању
заЈ'едничке команде, koj'y смо ми предлагали, у
питању формирања заЈ*едничких власти на бази
Народно-ослободилачких одбора итд. До споразума је наЈ'лакше дошло у иитању деобе оружја
из ужичке фабрике, деобе новца Народне 6aHke,
Y питању команди места итд. Као први ратни
материЈ'ал, ми смо одмах, други дан после преговора, издали Дражи Михаиловићу из наше фа6pnke 500 нових n^maka и 25.000 MeTaka. Интересантно j'e приметити да j'e Дража Михаилобић
одлучно одбио мој' предлог да на преговорима
учествуЈе и енглески kaneTaH Хадсон, koj'n је
седео у ДРУГОЈ' соби.
Четири дана после преговора четници Драже
Михајловића напали cy на нас koA Ужичке Пожеге,
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и то оним истим пушкама и муницијом ko)Y су
добили од нас. За обим нападом дошли су следећи догађаЈи: четници Дражиног капетана Глишића насилно cy изђукли из боза у Ужичкој
Пожези нашег 1?оманданта Шумадиског одреда,
Благојебића, boj'n се браћао из Врхобног штаба,
и зберсви га убили. Ја сам био одлучно протестђобао у штабу Драже Михаилобића и тражио
да се командант Благојебић сместа пусти на
слободу. О дго5ор је био — да се не зна да је
такаб 4 o 6 e k ухапшен. Y исто бреме, нама су пали
Y p y k e брло бажни документи из четничке k o манде места у Кремни, у којима се гођорило да сви
мобилизирани четници морају бити 2. новембра
v 5 сати Y)YTPY Y l’eAHoJ шуми 10 kM од Ужица.
Нама- је одмах било Јасно да Дража Михаиловић
спрема оружани напад на Ужице. Друга чињеница k o j a нам је то потбрђивала, била j'e — што
је Дража Михаиловић n o 6 y k a o од Краљева својих
800 четника с циљем да нападне 4 a 4 a k , k a o што
се то k a cH H je испоставило. Ти четници не само
што су Немцима отворили фронт koA Краљева,
него су нашим јединицама с тог c e k T o p a на преваран начин узели H e k o n n k o тешких топова и
пар T e H k o 6 a , да би их искористили y нападу на
4 a 4 a k . Разуме се, ми смо исто T a k o морали повући један део сбојих снага с фронта ko^ Баљеба, да бисмо заштитили Ужице и 4 a 4 a k . Из
догађаја k o j n су касниЈе уследили, биди се јасно
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да Је Дражин напад на нас био у договору с
Недићем, па и с Немцима, јер Је, истовремено,
уследио и напад Немаца од Краљева до Дрине
Знајући тачно покрет четничких јединица
према Ужицу* наше cv снаге добиле задатак да
2. новембра у 4 сата УЈУТРУ изврше противнапад.
Осам километара од Ужица, на раскрсници
Ужице—Ужичка Пожега—Косјерић, наше Јединице
наишле c y на 800 четника и након бишечасовне
борбе потпуно их разбиле. Ту |е погинуо сам
четничћи командант и неколико стотина четника
поврило је бојно поље. Наредили смо општи
напад на Ужичку Пожегу, t?ao главну базу четника. После ванредно крваве борбе, kofa је
трајала читав дан, наше су трупе заузеле град
Пожегу и почеле брзо гоњење четника y правцу
Равне Горе. Наше снаге о б у х в а т и л е су Равну
Гору с три правца: од Чачђа, Горњег Миланобца
и Ужичке Пожеге. Дража Михаилобић, видећи
да }е опкољен са свију страна, хитно }е послао
у наш штаб официра за безу, Митића, ко}и }е
склопљеним рукама молио да наредим да се
обустави ова крвава борба. И ako }е код партизанске 6o}cbe владала неодољива мржња и
чежња да се што пре уништи издаЈничћа клика,
}а сам пристао да се борба обустави и то под
условом од три тачке:
1.
да се сместа све четничке снаге повуку
на лини}у Каменица-Бра}ићи,
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2. да се сместа образује заједничка boмисија, која ће испитати случај у Пожези и
друге крибице, — и
3. да се сместа образује комисија за дефинитивне прегоборе о споразуму.
Комисија за nperobope састала се у Чачку/
али до неких споразума није могло доћи, јер
су Немци успели да пробију наш фронт код
Ваљеба и Краљеба, па cv, помоћу тенкгоба, почели 5рло брзо напредобати. Отпочеле су банредно
жестоке и крбабе борбе на читавом сектору од
Краљева до Дрине. Четници Драже Михајлобића
отворено су у то време сарађивали с Немцима.
Taho, на пример, разоружали су у Горњем Милановцу, на преваран начин, ноћу, 500 партизана,
hoje су на Равној Гори сву^ли до гола, па их,
уз најгоре злостављање, по хладноћи, отпремили Немцима у Ваљебо. Немци су на зверс^и
начин поубијали chopo све те хероје. Код Мионице су четници ухватили 17 болничар^и и једног
лечникга hoje су по^лали и о свом јунаштву
послали избештај Немцима. Taho је, од тада,
настала тесна сарадња Михајлобићебих четни^а
и Немаца.
Chopo цели новембар наше су партизанс^е
снаге давале беспримерни отпор надмоћним
немач^им и недићевс^им снагама. Најжешће борбе
водиле су се на се^тору Ваљ ева hoA Бу^ови^а,
на се^тору Пец^е, Крупња и Лознице, на cehтору Горњи Милановац — Краљебо. Немци су
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употребљавали велики броЈ тенкова и авијациЈе.
Губици на обе стране били су ванредно велики.
Немци су, коначно, успели да oko 25. новембра
заузм у Ужице и Чачак. Главнина наших снага
повлачила се у правцу Златибора и Ибањице.
Последње }аче борбе биле су на реци Увцу,
између Санџака и Србије.
Један велики део партизанских снага вратио се у мањим одредима поновно y унутрзшњост Србије, где је настабио сво ју херојску
борбу против окупатора и њихових слугу. Из
другог дела створене су наше славне бригаде
— I. и II. Cpncka, koje су, заједно с црногорским
бригадама двапут прошле сво} .славни пут од
Црне Горе до BocaHcke Крајине.
Aok су се у СрбиЈи збивали ови догађаји
и народ водио надчовечанску борбу с okynaтором и домаћим издајницима, у Црној Гори,
још од јула 1941. трајале су непрекидно борбе
с италијанским окупатором, па је, почетком децембра, o k o 3500 црногорских партизана напало
Плевље, jako утврђени град у CaHMaky, koj'n j'e
бранила читава италиЈ'анска дивизија. Y неодољивом налету наше су снаге продрле у град и
после ванредно крвавих боЈ'ева заузели ckopo
већи део града. Y уличним борбама погинуло је
oko 2000 италијанских eoj'nnka. После дбодневних бојева наше Ј*единице су се морале повући
из града, пошто, без Teiukor наоружања, нису
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могле зеузети утврђења с топобима коЈи су непрекидно обасипали град. Y обим бојебима и
ми смо претрпели веливе губитке. Борбе су се
даље, наставиле у Босни нарочито obo Рогатице и Зворникга, Taho да је у октобру месецу
била очишћена цела Источна Босна с градобима:
Рогатица, Власеница, Хан Пијесак, Сребреница и
т.д. Наше снаге стајале су пред вратима Сарајева на Романији и код Стамболића. Y Лици и
Кордуну наше снаге биле су ослободиле већи
део територије. Y BocaHckoj КраЈ'ини, већ у августу месецу, наши одреди били cv заузели
Дрвар и неђа друга места. Ту су борбе с италиЈ'анским и усташким снагама та1?ође имале
врло жесток kapakTep. Четници су и ту и већ
Y то време ударили нашим снагама у леђа. Тада
почиње и славна епопеја Козаре и боЈ'еви kojn
ће остати kao најславнија Ta^ka у историЈ'и наше
борбе. Борбе су биле брло жестоће и у Петровој гори, где је непријатељ предузимао Hekonnko жестоких офанзиба. Y другим местима, у
XpeaTckoj' и СловениЈ*и, почеле су у Ј"есен борбе
мањег kapakTepa, али су се и ту, од самог по4eTka водиле диверзантске ak^nj'e.
После нашег повлачења из СрбиЈ'е заузели
смо Нову Варош, где су се наше Ј'единице извесно време одмориле, а затим је Врхобни штаб,
с једним делом cpncknx јединица, ћренуо у
лравцу Источне Босне. YcnyT j'e з^узет градић
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Рудо, где }е формирана I. cpncha бригада, ко}а
}е други дан по формирању разбила три колоне
ИталиЈана и четника Драже МихаЈлобића, који су
били кренули у npabqv Рудог.
Y
ИсточноЈ Босни била ie, y то бремефза
партизански покрет забладала 5рло тешка ситуација. Тамо су партизани и четници сарађибали
сложно прилично дуго. После сјаЈних успеха
који су били постигнути, почела j'e разорна пропаганда официра koje је слао Дража Михајловић,
тако да с у cbe више пребладабали елементи,
hojH с у билч за обустабљање борби протиб
Немаца и за борбу протиб партизана. Глабни
Дражини побереници за Источну Босну били су
мајори Дангић и Тодоробић. Мајор Дангић већ
је у то време стајао y бези с Немцима и био
је почео с нападима на партизанске одреде,
разоружабајући их. Нешто под деловањем ра«
зорне пропаганде обих официра, нарочито под
претњом, сељаци c y напуштали борбене редође
партизана и одлазили на страну четнива, односно
св о јо ј кући. Доласком I. cpnche бригаде y Источну Босну, ствар се почела из основа мењати.
Као изванредна jaha војнички способна и дисциплинована јединица, она Је сбојим успесима y
борби с непријатељем брзо стекла углед и Tako
се распадање партизанских одреда обуставило.
Они партизани, коЈи cy били пришли четничким
редовима, враћали cy се поновно y партизанске
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јединице, јер су се уверили да је пропаганда
о уништењу партизана y Србији била лажна.
Заједно с партизанским одредима Источне Босне
наша I. cpncka бригада бодила је у децембру
ме^ецу борбе код Вареша и на Романији. Пошто
с у с е партизанске снаге у и с т о ч н о ј ' Босни по~
нобно ојачале, Немци с у одлучили да подузму
проти5 нас сбоју АРУГУ офанзибу* O ba офанзиђа почела је с четири правца: од Зворника,
Вишеграда, дуж вишеградске жељезничке линије
и од Сарајеба npeho Романије. Немци с у бацили
у б о р б у . прилично велике снаге, потпомогнуте
усташким, домобранским и четничким јединицама.
Уочи самог почетка офанзиве, штаб четничких
снага за Источну Босну на челу с Тодоробићем
и Дангићем издао је четницима строгу зап овесг
да не смеју испалити ни једног метка проти£>
Немаца, већ да им иду на p y k y или да им с е
уклоне с пута.
Услед велике зиме и снега борбе су биле
врло тешке. Због помањкања муниције, наше
cv снаге, после пет дана борбе, морале напустити Рогатицу, Власеницу и друга места. Босански партизански одреди, својим вештим маневрима поновно су се бацили за леђа непријатељу,а наша славна I. cpncba бригада била је подељена на два дела, па је Један део, заједно с Врховним штабом одступио npeho Гласинца на
планину Јахорину, а други је са штабом бригаде„
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извршио један од сбојих најслабнијих покрета
испод самог Capajeba, npeko СараЈебског Поља
и Игмана, и касније стигао у Фочу* Y томе
маршу, једном од најтежих y о 5 о м рату, избршеном по хладноћи од 25 гради, промрзло је
160 бораца, Tako да cy многима ноге биле ампутиране. Прба konoHa, koj'a fe ишла с Врхобним
штабом, успела Је да на Јахорини задржи наступање усташа и Немаца. Четничке Јединице, koje
'c y браниле obaj cekTop, а бође cy и х биле напустиле и побегле, ступиле су под нашу команду.
Hekonnko дана HakoH тога, један батаљон I.
бригаде и npHoropcke снаге заузеле су Фочу,
Горажде и Чајниче. Tako }е понобно стборена
база не само за одмор и реорганизацију јединица, бећ и за мобилизацију нобог људстба.
Читаб месец фебруар, март и полобина
априла искоришћени су за сређибање и реорганизацију четничких јединица, (npeko 10.000),
koje су се биле разочарале у четничко 5ођст5о
и ступале под нашу команду. Tako су, поред
партизанских одреда, сгборене и т. зб. Добробољачке јединице, а Врхобни штаб променио је
сбој иазиб у Врхобни штаб Народно-ослободилачких партизанских и добробољачких одреда.
Y
Tok^ читабе обе зиме, сбе до друге полобине априла, ka^a је непријатељ почео сбоју
трећу офанзибу, наше партизанске и добробољачке јединице бодиле су брло жестоку борбу
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на сектору Јахорина-РоманиЈа, obo Рогатице (koja
је била опкољена), koA Калинобика, (где Је италијански гарнизон Takof^e био опкољен), а нарочито у Црној Гори на cekTopy Колашина и СињаЈебине, kao и на cekTopy Никшић-Грахобо.
Y исто бреме наше cpncke снаге, koje су биле
на cekTopy ПриЈепоље-Нођа Варош, пребацибале
су се у ЧаЈниче, где Је формирана II. cpncka
бригада. Друга и Прба concka бригада добиле
су задатак да kpeHy у прађцу Власенице и да
очисте територију од четничких банди на челу
с Дангићем и Рачићем, kojn су отђорено сарађибали с Немцима. После брзог марша наше су
бригаде стигле до Власенице и Сребренице, где
су Дангићебе банде биле потпуно разбијене и
одбачене npeko Дрине за Србију. Успут Је II.
cpncka бригада уништила у BopnkaMa читаб
четнички штаб Рогатичког cekTopa. ОбаЈ марш,
подузет по најбећем снегу и npeko најђећег
брда AebeTaka, наше Јединице избршиле су сЈаЈно.
Пошто се у то bpeMe т. Ј. почетком априла 1942.
године Јасно ^идело да Немци, ИталиЈани и усташе
припремаЈу cboJy трећу офанзиву, обе бригаде
добиле су налог, да се хитно bpaTe на cekTOp
Горажде-ЧаЈниче.
Као што beh споменух, у ЦрноЈ Гори с у у
то bpeMe ^ођене bpno тешке борбе не само са
италиЈансћим окупаторима, него и са четницима
Драже Михаиловића и маЈора Ђуришића. Kako
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је до тога дош ло? О д општег народног устанка
Y Јулу 1941. cbop o бећи део Црне Горе био је
ослобођен. Стђорене cy многобројне партизанске
јединице koj'e cy непрекидно нападале окупатора
и угрожабале његобе комуникациЈ*е. Никшић j'e
цело 5реме био опкољен. Италијани cy трпели
брло белике губитве y љутстбу и материЈалу.
ИталиЈ'ански окупатори cy напрегли сбе снаге да
Y редобима црногорс1?ог народа нађу издаЈ‘нике
и они cy их нашли y лицу Баја Станишића и
Maj'opa 15уРишића. Дража Михајлобић послао j'e
целу групу с5ојих официра да разбију Јединство
црногорског народа стађљањем четничких одреда. Б ајо Станишић је, у то бреме, још убек
одржавао ђезу с нашим Глађним штабом за
- Црну Гору. Он Је то искористио и стбарао унутар
партизанских редоба, потајно, сбоје организације, те му је успело да Један добар део партизана стаби под cboj утицај и претђори их у
четнике* Станишићеб пуч дош ао је изненада.
Станишић се одбојио с Једним делом заведених
партизана и прешао на страну окупатора. Y
ВасоЈебићима, Ђуришић Је успео да мобилише
доста jake снаге и да их наоружа италиЈанским
оружјем. Y ф ебруару, марту и током скоро
читавог априла, наше партизанске Јединице у
ЦрноЈ Гори бодиле су, под наЈтежим околностима, борбу протиб уЈедињених снага домаћих
издаЈника и ИталиЈана, и када Је започела трећа
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неприЈатељска офанзива на нашу ослобођену
територију, бећи део наших црногорских Јединица морао се, уз борбу> поблачити из Црне
Горе.
Трећа неприЈатељска офанзиђа била је брло
темељито припремана и у њ ој су биле ангажобане chopo cbe италијанске снаге, немачке снаге
и четници Драже Михајлобића. Та офанзиба почела је на териториЈи Босне и Црне Горе и ka~
сније се проширила на Слобенију и Далмацију,
као и на Козару. Y очи офанзибе, у Пљебљима
је била сконцентрисана цела италиЈанска дибизија
»Pusteria« и неколико четничких одреда из Србије и Санџакга. Дбе групе италијанске дибизије
биле су концентрисане obo Ни1?шића, Подгорице
Колашина и једна дибизија у Херцегобини, код
Гацка и Невесиња. Y Сарајебском Пољу, осим
немачких снага, било је још 30.000 италијанских
војника. Непријатељ је нападао из Пљебаља у
правцу Чајнича и Фоче, из Сарајева немачке
снаге наступале су у правцу Трнова и Калиновика. На Романи}и су наступале немачке и усташ1?е снаге у прабцу Рогатице и Горажда. Борбе
су почеле, по прилици, половином марта и продужиле се сбе до 20 }уна. Наше снаге из Босне
постепено су се, пред надмоћнијим неприЈатељем
повлачиле у Црну Гору. Када }е, средином маја
1942, непријатељ заузео Фочу, почеле су се наше снаге повлачити и с планине Сиња}евине и

од Никшића npeko Дурмитора у прабцу Пиђске
Плаиине и Херцегобине. На сектору Горанска и
Гацка бођене су најжешће битке треће офанзибе.
Крупне италијанске и четничке снаге биле су
притисле с три прабца. Да би се избегло o n k oљађање наших снага на Пибској Планини, Bpxobни штаб наредио je поблачење преко планина
Волујака и Маглића на peky Сутјеску. Најбоље
cboje јединице, kao што су биле I. и II. Cpncka
бригада, Врхобни штаб хитно је пребацио на
cekTop Ta^ka и у прабцу Голије, да спрече бр~
зо надирање ИталиЈана, kojn су хтели да на
Гацку и Чемерну и горњем Toky CyTjecke одceky нашу одступницу- Прба и Друга бригада,
уз jako bennke жртбе, сјајно су избршиле cboj
задатак. Многобројна Temka артиљерија koja је
била концентрисана oko Ta^ka, тукла је наше
колоне с рањеницима, koje смо ebakyncanH из
Црне Горе. После Heko^nko bpno ^жестоких боjeba на троуглу Херцего^ине, Црне Горе и Б осне cbe наше јединице, заједно с рањеницима,
пребациле су се на cekTop Тјентиште— KannHobnk.
TY су, од црногорсћих и санџачких партизанских
одреда, ст^орене Abe црногорске ударне и једна
санцачка бригада, kao и једна xep^eroba4ka ударна бригада. Tako се, на oboM најгла^нијем cekтору, за^ршила трећа непријатељска офанзи^а.
Немци нису имали до^ољно снага да продуже
борбу на oboM терену, па су концентрисали
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глађнину сбојих снага према нашој херојској
Козари, где су отпочеле банредно жестоке борбе. Немци су хтели да униште жариште краЈишkor устанка. С друге стране, Италијани такође
нису имали бише бремена да продуже борбу
на обом сектору, пошто су cboje трупе морали
хитно од^лачити, bao појачање, y Далмацију и
Сло^енију, јер је и тамо народни устанак био
захватио ^елике размере, нарочито y Сло^енији
где је био ослобођен bennhn део територија и
где су биле угрожене нај^ажније саобраћајне
линије непријатеља. Осим тога, непријатељ је
мислио да су наше снаге на oboM сектору толико изнурене глађу и губитцима у борби, да
дуго неће бити способне за неку behy акцију.
OcTabnbiuH у Црној Гори бише мањих партизанских одреда, у Источној Босни VI. Босанскгу
ударну бригаду и неколико партизанскгих одреда, а на сектору ТЈентиште—Калино^ив, ради осигурања наших болница и мањих акција,- једну
црногорску и херцего^ач^у бригаду, Врхо^ни
штаб одлучио |е да с осталим бригадама (I. и II
CpnckoM, III. Санџачвом и IV Црногорском) крене брзим маршем у пра^цу Западне Босне, тЈ.
Босанске Крајине. Био ]е израђен детаљан план
покрета npeho наЈтежих планина hao што су
Треска^ица, Бјелашница итд. План је био: изненада обух^атити мостарско-сараЈе^ску пругу од
Тарчина до Раме и уништити cbe жељезничке

инсталациЈе и мостобе. O ba операцнЈа Је сјајно
избршена и у налету је уништено неколико boзо в а на прузи, сби мостођи од Тарчина до Раме
и пруга у дужини од 80 км. Уништене су cbe
станице и oko 40 локомотиба, бећи део специ]'алних за брдски терен. Осим тога био j'e заузет град Кољиц, Острожац и друга места. НеприЈ'атељ j'e био потпуно изненађен. Y бозобима
j'e било заробљено неколико стотина непри)'атељских boj'Hnka.
Покрет npebo obe жељезнич^е линиЈе вршен
j'e у Aba правца. Једна konona ишла j'e npeko
Игмана, испод самог Capaj'eba, и она je после
извршења cbor задатка на прузи, кгренула даље
Y правцу Крешева, ФоЈ'нице и БугоЈ‘на. Друга
колона кретала се y правцу жељезничке станице Брадина и Коњиц и она Је, ?после свршетка
cb o r задатка на прузи, y kpbabHM дводневним
бојевима, заузела утврђени градић Прозор. Y међувремеиу, npba колона заузела Је Горњи ВакуФ* Tako cy се обе konoHe спојиле за даљне
операције. Још пре нашег доласка, kpaj'Hiuke јединице биле c y заузеле град ПриЈедор, да би
олакшале опкољено} Козари. .
Долазак поменутих наших Јединица y Б о caHcky КраЈину имао је be^nkn значај по даљи
pa3bHTak YCTaHka не само за BocaHck^ 1^раЈину
и ДалмациЈу* него и за XpbaTckY и Словенију.
Y3 суделовање kpaj4mikHX партизанских одреда
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наше јединице заузеле су, осим Прозора и
Горњег Ваћуф а, град Ливно, Томиславград, Јајце,
Мркоњићград итд. Заузеће Ливна имало Је велиђи
значаЈ, нарочито за устанак и мобилизациЈу народних снага у ДалмациЈи. Почеле су се стбарати нове бригаде и ударне бригаде од краЈишких, далматинских, личких и словеначђих партизанских одреда. Створена је Народно-ослободилачкга војска и врховни штаб добио Је назив
Врховни штаб Народно-ослободилачке воЈскге и
партизанских одреда ЈугославиЈе.
После заузећа града Бихаћа наше Једичице
почеле су продирати у централну Босну, коЈу
су бећим делом ослободиле и заузеле градове
Прњавор, Котор Варош, Теслић итд. Tako Је био
ослобођен већи део Централне Босне, скгоро
сва Босанска КраЈина, Један део ДалмациЈе,
cbopo читава Лика, Кордун и добар део СловениЈе. Трећа неприЈатељскга офанзива, кгоја Је
забршила y СловениЈи, није успела, Јер Је настао
нови великги полет и Јачање Народно-ослободилачке воЈскге. Највећи допринос у жртвама
дала Је у °6 о Ј офанзиви xepoJcka Козара.
Y
Јесен 1942. Врховни штаб послао Је Једног
с в о г члана у МакедониЈу, да организира партизансве одреде и кгоординира операциЈе с Грчком
и другим суседним земљама. Ос^м тога послао
је свог начелникга и 10 официра у СловениЈу
ради организације регуларних јединица од партизанских одреда.
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Ови великш успеси, boje су народи ЈугославиЈе постигли у својоЈ надчовечанскоЈ борби до
Јесени 1942. године много су забринули немачке
и талиЈанске окупаторе и они су већ у децембру
месецу почели припремати своЈу четврту офанзиву. Че-тврта офанзива припремана Је дубоким
стратешкгим опкољавањем, с циљем тактичког
стезања обруча oko главнине наших Јединица.
И обог пута, bao и раније, неприЈатељ Је сво ј
главни ударац био усмерио у правцу оне
тачке, где се налазио врховни штаб, под чијим
су се непосредним рувоводством налазиле и
и најудаљеније Јединице. Немци су концентрисали
своЈе снаге у Карловцу, Глини, БосанскоЈ Ј<остајници и БањоЈ Луци. КонцентрациЈа у СараЈеву
уследила Је кгасниЈе, кгада Је било предвиђено
да ће наша главнина бити потиснута из Босанскге
КраЈине у долини pebe Неретве и Врбаса. Y
Лици (код Госпића и Огулина) и у ДалмациЈи
(кгод Книна и Сиња) биле су концентрисане италиЈанскге дивизиЈе, намењене за четбрту офанзиву. Нама су још у децембру 1942. дошли до
pyky документи kojn су говорили о томе да Је
Дража Михајловић направио с Немцима споразум за заЈедничко деловаље у четвртоЈ офанзиви
против нас. Y читавоЈ Црној Гори, Санџаку и
СрбиЈи hao и у Херцеговини, вођена Је Jaka
пропаганда међу четницима за nokpeT према
BocaHckoJ КфаЈини, где ће четници преузети бласг
3
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селима и градовима и ликђидирати партизане
и усташе.
Y

Четбрта офанзиба почела је beh у npboj
половини јануара. Немци су наступали из Карловца у правцу Сл^ња, из Глине и др^гих места
Y правцг Баније, а Италијани c y
непрекидно
пок^шавали да продр^ на ослобођен^ териториј^ Jlnke, где cy били одбијени ys bennhe tyбитке. Немци cy након 15 дана борбе, ^спели
да за^ зм ^ цел^ територију до Ог?ња, y њихове
PYke пала cy cba места на Корд^н^ и Банији. Они
cy били бацили y борб^ bennkn број бомбардера и авиона за обр^шавање. npeho 50.000
избеглица с Кордуна и Баније повлачило се
заједно с нашим тр^пама, koje cy непрекидно
водиле kpbabe борбе. nobop he несретних жена,
деце и стараца биле c y , на п^тевима стално
изложене немилосрдном бомбардовањ^ немачђих
зликговаца. Ж ртве cy биле bpno велике. Кад се
непријатељ приближио Бихаћ^, Врховни штаб се
преселио y рајон Петровца одакле је иепосредно
р^ководио операцијама.
Врховни штаб је тада израдио план који
се састојао y следећем: xpbaTcke снаге остаће
Y Лици на c b o M терен^ и браниће териториј^Седма 6aHHjcka дивизија, koja се налазила на
npab^Y Сл^њ— Бихаћ, биће заштитница, односно
спречаваће брзо продирање непријатеља на
слободн^ териториј^- Први босански kopn^c kojn
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се данас зо в е Трећи kopn^c, спречабао је брзо
продирање непријатеља у планинском масибу
Грмеч-Мркоњићград. Flpba и Трећа дибизија
налазиле су се у Централној Босни близу Cabe
и Добоја, а Друга дибизиЈа на сектору Либно
и Далмација. Врхођни штаб је одлучио да хитно
концентрише obe три дивизије и да брзим маневром разбије слабије непријатељске гарнизоне
Y долини HepeTbe и Врбаса, да поседне жељезничку линију од Иван-Седла до Мостара и да
Tako створи мостобран за повлачење трупа и
евакуацију рањеника, kojnx је било oko 4.000.
Осим тога, Врховни штаб одлучио је да,
после повлачења npeko Неретве подузме, —
kao главну операциЈу — гоњење четника Драже
Михајловића и чишћење Црне Горе и CaH^aka
kao и Херцеговине од подлих okYnaTopcknx
слугу. Друга дивизиЈа добила је задатак да y
брзом налету заузм е утврђени градић Имотски
и остала места и да се хитно пребаци y Аолину
Неретве близу Мостара, те да пресече cbaky
be3Y италијанске команде с њеним гарнизонима
Y Прозору/ Коњицу, Јабланици, Рами итд. Трећа
дивизиЈа добила је задатак да заузм е Прозор,
kojn cy — пре месец дана — Италијани били
поновно освојили. npba Хивизија добила је задатак да с једном бригадом запоседне HbaHСедло и Tako пресече be3Y Коњиц— Capajebo.
Две бригаде flpbe дивизије добиле cy задатак
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да заштите прабац од Бугојна. Cbe три дибизије
дошле су у непрекидним маршебима y рекордно
ђреме на сбоје одређене тачке. Прозор је, под
cbah^ цену, морао пасти y наше p^ke, јер је
стаЈао на комуникациЈи нашега покрета.
Дбе бригаде Треће дивизије, после дбоднебних kpbabnx 6oJeba, заузеле cy град kojn
}е имао beoMa )'aka утврђеља. Италијански гарнизон од oko 1.000 људи био }е потпуно уништен"
Биле cy заплењене огромне количине ратног
материјала, нарочито артиљериске муниције и
хране, }ер је ty припремана база за зат^арање
обруча oko нас — ka^a Немци 6 y a y дали 3Hak
за то. Друга ди^изија заузела }е Имотски, ликвидирала италијански гарнизон y Дрежници
брзо kpeHyna према Јабланици где Је био италијански nyk: y beoMa kpbaboj' борби заузела
Јабланицу, порушила ck o p o cbe MocTobe на
Нерет^и и Tako^e ocbojnna огроман ратни плен.
HbaH-Седло било }е зау зето , али бригада koja
га је заузела, морала је због брзе интер^енције
Јачих немачких снага, да се по^уче y пра^цу
Коњица, kojn није могао бити ocboJeH y npboM,
јуришу- Италијанска ди^изија „Мурге“, koja Је
запосела чита^ obaj cekTop, била је ckopo потпуно уништена — од ње је остало cbera Hekonnko стотина људи. Чита^о њено наоружање
пало је у наше pyke. Пут за пребаци^ање npeko
HepeTbe био Је от^орен, али је питање рањеника,
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који су се још налазили на стотине километара
далеко, прикибало наше јединице за обај терен
где Је требало осигурати ебакуацију рањених
бораца. По најтежем терену и бремену, камиони
су непрекидно доблачили рањенике на сектор
Прозора, одакле их )'е требало пребацити npeko
Неретбе чим падне Коњиц.
На обом терену разђила се битва која јетр а|ала 37 дана. Немци су брзо дођлачили но5е снаге. Y Бугојну су концетрисали 369., 36. и делобе
114. дибизије feao и брло jahe снаге домобрана
и усташа. О д Сарајеба је наступала 118. дибизи)'а с усташвим и домобранским снагама. О д Мостараи од Глабатичеба npefeo планине Прењ доблачио j'e издајникг Дража Михајлобић oko 18.000
четника, koj'n cy заједно c Италијанима требали
да нас нападну с леђа и да нам npeceky пут. В одила се једна од најслабнијих 6HTaka у Toky ослободилачког рата. Била )'е примењена TakTnka брзог манебрирања по унутрашњим прабцима. Б орбе између Доњег Bakycfc>a и П розора попримиле су драматичан kapakTep. Немци су бећ били
успели да продру на дба kM од наших рањеника.
Али, брза интербенција xepojcke IV. upHoropcke
и Треће kpajniiike бригаде спасила је наше рањене другобе. Борбе су бођене ноћ и дан. С
наше стране употребљабана су сба средстба, kao
тешки топоби и тенкоби, поред другог наоружања koje нам је пало у pyke при уништењу

италиЈанске дибизије. По Hajbehof хладноћи на
брду Макљењу и на Радуши положаји cv прелазили из pyke у PYkY- Водећи непрекидно да«
ноноћне битке, наши борци, особито борци VII.
дибизије, били су толико исцрпљени да су од
исцрпљености умирали на положајима.
Y
исто ђреме снаге наше IV. црногорске
бригаде и делоби III. диђизиЈе нападали су непрекидно Коњиц, а бећи део VII. дибизије ђодио
је непрекидно упорне борбе с немачким и ус~
ташким снагама испод планинског масиђа Битобње. Наше cy јединице бећ биле за^зеле цели
део бароши на лебоЈ обали Неретђе, али cy Y
том момеш у стигли четницн Драже Михаилођића
и ^А^рили нашим трупама у леђа. Четири наше
дибизије, ск^па с 4.000 рањеника биле cy сада
Y једном котл^ и нападане са c 6 hjy страна. Но,
Врхобни штаб |е одл^чио да под c6akY цен^
разбије непријатеља и пребаци рањенике npeko
Неретбе. После бишеднебних ^порних бојеба и
наше беома fake артиљеријске 5атре, наше cy
јединице разбиле немачке снаге на cekTopY Горњи BakY<i) и присилиле их да се хитно nob^k^
према BYro]HYПре него што су наше јединице прешле на
лев^ обал^ Неретбе, Врхобни штаб је наредио
да се ср^ше сби преостали неретљански мосто6и, nako је npeko њих требало пребацити наше
рањенике и bojck^. То Је била ратна bapka, да
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би Немци претпостађили други прабац нашег надирања. Она је потпуно успела. Наши пионири
су затим хитно саградили један мост код ср у шеног жељезничког моста у Јабланици и преко
њега cy прешли сби наши рањеници, ck o p o cba
наша bojcka са ck o p o сбим наоружањем (осим
TeHkoba и тешких Tonoba koje смо, због уништења м остова, Tako^e морали уништити). План
Врховног штаба је у целини успео. Рањеници с у
били пребачени на neby обалу Неретве. Непријатељ је ћод Горњ ег B a k y ^ a био разбијен и
требало му ]*е више bpe-мена за реорганизацију.
Четници и Италијани на левој обали HepeTbe на
планини Прењу, били су — под ванредно тешким
околностима — потпуно разби]'ени и почели с у
панично да се повлаче. Са споменуте четири
дивизије npeko HepeTbe се пребацила IX. далмаTHHcka дивизија, koja се из Далмације nobykna
пред надмоћнИм непријатељем.

Сада је почело гоњење четника Драже Михаиловића. Наше cy снаге наст^пиле y Aba правца: y npab^Y Невесиња y Херцеговини и y
правц^ Калиновика. На брдском MacnbY код
Главатичева и koA Калиновика били су четници
Драже Михаиловића још једном потп^но разбијени и онеспособљени за cbakn даљни отпор.
Многи cy почели да прелазе на наш^ CTpaHY*
Многи cy Y паници бријали cboje браде и ripeоблачили се y сељачка- одела, да не би, kaA
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падну у pvke партизана, били препознати bao
четници. Наше јединице, брзим покретима, стигли
су на Дрину и под најтежим околностима форсирале реку, разбићши на десној обали италијанску дибизију »Taurinense«. Y снажном налету
било j'e у Херцегобини заузето Небесиње, Гацко,
а Y ЦрноЈ' Гори су наше трупе дошле до Колашина. Maj' месец требало Је да буде месец одмора за наше славне ди6изиЈ'е. Али, док смо ми
чистили Црну Гору од четника, немачви о)?упатор, ИталиЈ'ани и усташе припремили су бећ cbojY
пету и најжешћу офанзибу протиб нас. Ту офанзиby наша bcj'cka дочекала је y bpno тешким
околностима. Неколико хиљада бораца било је
исцрпљено пегавим тифусом. Хиљаде рањеника
• биле су, услед ванредних напора на путу, потпуно исцрпљене и требало им је не месец, beh
bnuie месеци неге за onopabak. Али, неприЈ'атељ
нам није дао времена за одмор. Припремао је
cboj'y пету офанзиву да би нас уништио. Он j'e
знао .да се у Црној Гори налазе Врховни штаб
и наше наЈ'боље Ј*единице. Зато j'e obor пута
бацио много behe снаге и много темељитиЈ'е припремао cboje нападе. Д овео је неке cboje дивизије из Грчке, kao на пример I. Алпинску, довео
је Бугаре и недићевце, усташе, домобране, Италијане и cboje трупе. Почела је пета и најжешћа
6nTka из koje су наше славне јединице, nako с
огромним жртвама, поновно изашле читаве, на-
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небши непријатељу огромне губитке. О петој
офанзиби међународна јавност бећ зна прилично
и још ће се о томе пис^ти, па је ја обде нећу
описибати.
После Четђрте офанзибе, у свом победоносном походу Y Црној Горн, ми смо потпуно
ликвидирали четнике Драже Михаиловића и они
од тада немају бише никаквог војничког значаја.
Као што се биди, за време Четбрте и Пете офанзиве, главну тежину понеле су на својим леђима
горе поменуте јединице. Али, у исто време, борба
се бодила и у свим' деловима Југославије. Партизани и бригаде VI. Корпуса у Славонији непрекидно' су нападали 1?омуникаци]'е. Исто тако
су се водиле борбе у Слобенији, Далмацији, Србији и другим местима. Вал народног устанка
се ширио по читавој земљи. Великги напад ot?yпатора на нашу главнину није застрашио остале
наше крајеве и наше снаге, бећ је имао супротно
деловање. Y свим овим борбама вршена су масовна јунаштва, са којима ће се, вевобима пон о с јјт и покољења наших народа.
2.

Упоредо с развијањем партизанских одреда
и Народно-ослободилачке војс^е стварала се и
усавршавала наша народна бласт. Још у 1941.
години почело је, на ослобођеној територији
Србије, Црне Горе итд., по селима и по градо-
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ђима, стбарање народно-ослободилачких одбора.
Они cy дошли наместо старих сеоских општинсђих и других бласти, које су се — cbe од реда
— ставиле у службу окупатора. Ти су одбори,
из почетка, имали углабном задатак да се брину
за снабдебоње партизанских одреда, али су постепено преузимали на себе сбе нобе дужнрсти
hoje мора вршити једна власт села, општине,
среза, округа итд.
Кад је, у јесен, 1942. године, бећ био ослобођен велики део Јутослабије, — показала се
потреба да се за целу ЈугославиЈу створи Једно
политичко тело koje ће руководити свим одборима, односно — преузети од Врхобног штаба
разне политичке функциЈе, koje су се, силом
прилика, све више концентрисале у његовим руkaMa. Било Је решено да се сазо ве Антифашистичко веће народног ослобођења ЈугославиЈе.
Веће се, kao што Је познато, састало 26. новембра у Бихаћу, и на њему су учествовали делегати свих народа Југославије. Биле су донесене
далекосежне одлуке и изабран је извршни одбор. Веће Је имало општепартијни kapakTep и у
њему су биле окупљене све политичке струје,
без обзира на eepcky и националну припадност.
Задатак већа био Је да мобилизира све за помоћ
Народно-ослободилачкоЈ воЈсци и да продужи
даље стварање народно-ослободилачких одбора,
не само на ослобођеном, већ и на неослобођеноЈ територији.
N
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Поред Антифашистичког бећа народног ослобођењ а Југослабије стборена је, још 1941.roдине, Осбободилна фронта Слобеније, boja је за
Слобенију, имала функције истог кара^тера bao
— Антифашистичко ђеће за целу Југослабију.
Y пролеће 1943. године стђорено је Земаљско
антифашистичко 5еће Xp6aTcbe. Y другој полобини исте године стборено је Земаљ ско антифашистичво behe народног ослобођењ а Босне и
Херцегођине, бећа за ЦрнуГору, за Санџак итд.
Y исто бреме стбарани су, на читабој територији Србије, народно-ослободилачки одбори, а
kao централни орган — створен је Покрајински
народно-ослободилачки одбор. Оба разлика у
назиђу долази отуда што је у Србији - због
беликог терора окупаторских трупа, недићебаца
и четника Драже Михаилобића — било немогуће, путем најширих избора, изабрати одгобарајући орган.
Дбадесетдебетог нобембра 1943. године одржана i'e, у Јајцу, друга пленарна седница Антифашистичвог 5ећа народног ослобођења Југослабије. На пленуму је учестбобало 240 делегата
из сбих kpa)'e6a наше земље. На пленарној седници донесене су далокосежне и историЈске одлуке.
Антифашистичко 5еће народног ослобођењ а Југослађије претборено j'e у брхобно законодабно
тело ЈугослабиЈе, са сбим прабима Парламента.
Мзабран је ПрезидиЈ'ум од 56 чланоба, на челу
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са др. Иваном Рибаром. Образобан Је и Национални комитет ослобођења Југославије, hao прибремена народна влада. Донесена Је одлува о
анулирању односно подвргавању ревизији свих
уговора boje је створила југословенска избегличка влада. Сви уговори hoje би, од сада па даље, било с 1?им, стварала та влада, неће бити
признати. Донесена је одлука kojoM се краљу
Петру И. забрањује долазав у земљу Aok, после
рата, народи, на слободним изборима, сами не
реше питање монархије и дефинитивног унутрашњег државног ^ређења. Донесена је одлува
да се Југославија организује. kao AeMokparcka
федеративна држава, v koj'oj би сви народи добили своја je^Haka права и федеративне јединице биле: Хрватска, Србија, Словенија, Црна Гора»
MakeAOHnja, Босна и Херцеговина.
Takab облик унутрашњег устројстба Југославије није Hnkakea апстрактнатборебина.већједино
прабилно решење, koje се засниба на општим
жељама свих народа Југослабије и на тешком
искустбу Y прошлости.
С нападом немачких, италијанс^их, б^гарcknx и других осбајача на HauiY земљ^, почело
је не само истребљење нашег народа од стране
освајача, него се, сбим силама, ширила и мржња
између појединих националности, с циљем да се
народи сами међ^ собом истребљуј^. Уоташе су,
под р^ководством Немаца, ^бијали стотине хи-
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љада Срба, четници Драже Михаилобића, под
рукободстђом Италијана и Немаца, убијали cv
десетине хиљада Муслимана и Пољака. Нашим
народима претила j'e страхобита опасност потп^ног уништења. Када су наше cpnche Ј'единице
стигле у Источну Босну, на дну бистре Дрине
њихале су се хиљаде лешева недужних жена,
деце и стараца-муслимана. Y Босни и Херцегобини, а нарочито у КраЈ'ини, нашли смо белике
природне поноре пуне лешеба покланих Срба —
жена, деце и стараца. Наша парола била j'e братстбо и јединстђо народа ЈугослабиЈе. Ми смо чинили cbe напоре, доказуЈ'ући огорченом cpnchoM
жибљу и забеденим четницима да сби Хр5ати
нису злиђођци, да сби Муслимани нису зликобци,
бећ сам о.један мали део у усташ^им одредима,
boj'n под бодстбом Немаца брше злодела. Доказибали смо сбим могућим начинима оЈ'ађеном
муслиманском и хрбатском жибљу да Срби нису зливобци, него да зберстба брши само uiaka
четника Михајлобића, Пећанца и Недића. То j'e
био напоран рад наших херојс1?их бригада и
партизанских одреда, бескомпромисних бораца
не само протиб окупатора него и протиб уста^knx и четничких зликобаца, kojn су били само
оруђе у pykaMa окупатора. Оби наши напори
уродили су плодом. Стборено је, у о 6 ој' Ј'единстбеној и надчобечанској борби, трајно Ј'единстбо
и братстбо народа Југослабије, kak6or никада

I
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пре рата није било. Сада подЈеднако Србе, Хрбате
и Слобенце, Црногорце, Ма^едонце и све остале
прожима |една те иста мисао: истерати ш тапре
окупатора из наше земље, спречити по сбаву
цену, да се никада бише не поврати оно старо
што је v бившој предратно]' 1угославији д овело
до ђатастрофе, — вазнити све главне кривце
ове страховите трагедије наших народа и стборити једну нову/ истински демократску федеративну Југославију, у kojoj ће сви народи Југослабије живети у братској слози и љубави.
Огромно одуш евљење народа, koje се испољило у сбим Деловима Југославије на ослобођеној и неослобођеној територији v бези с одлукама
Другог заседањ а Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије доказује, д а смо на
прабом путу и да ће идеја koje нас је бодила
kpo3 три године — овога рата победити.
Из свега тога се види konnko смо ми били
у праву што смо дигли народни устанак одмах
из почетка, пре него што би непријатељ успео
у својим пакленим намерама. Он је само у poky
од три месеца 1941, године, у Xp6đTckoj, Босни,
Херцегобини и Војбодини, помоћу зликобач^их
усташа уништио npeko пола милиона Срба. Они
kojn су у земљи и бан наше земље стално пропобедали да ј'ош није бреме, бршили су праби
злочин према нашем народу, присиљабајући га
на тај начин да сам пригне сбоју шију под kp6~
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нички мач окупатора. C bopo дбе године c b e T c h a
јавност била fe b a p a H a о томе шта се догађа у
Југосла^ији. Нама је то, разуме се у многоме
отежало нашу борбу- Наши c v борци и сељаци
по селима шкрипили зубима од M y k e , кгада би
чули fe a b o се сла^и rnabH H издајник Дража Миха)'n o b n h n p e f e o разних радиостаница и но^ина, док
он у исто b p e M e с т о ј ’ и п о д командом немачких
официра и ^оди борбу n p o T n b нас. Узмимо само
пример борбе o b o Коњица, где j'e Дража учеC T b o b a o за)'едно с Немцима, недиће^цима, Бугарима итд. у борби проти^ нас са c b o } n x 18.000
четника, а иностране радиостанице су исто^ремено ја^љале b a b o Дража Михајло^ић напада
неприЈ'атеља с југа и тиме помаже партизанима*
Да ли j'e икада у историји било b e h e r цинизма
и непра^де нанешене Ј'едном народу, коЈи подноси T a k o тешке жрт^е?!
Сада је т о ј обмани конац. Издајник Михајло^ић, заједно с Па^елићем и Рупником, ripnkobaH j'e на срамотни ступ историје. Ми смо зах^ални нашим Са^езницима што су nako прилично касно, ипак на bpeMe убидели ko се у
Југосла^иЈ'и бори и hoMe треба помоћи.
Ми смо у i o k y o b e три године надчо^е4 a H c k e борбе издржали r a k b e напоре, борили
се под T ak b n M усло^има k a k b n M можда нема
примера у историји. Ми смо били мала оаза у
e b p o n c k o j X H T ^ e p o b c k o j' T b p ^ a b n и огромна неnpnj'dTe^cka снага стално се упињала да нас:
'
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уништи. Али што је било то што је спречило
планође Хитлера? То Је била, npbo, неодољиба
боља наших народа и одлука да радије умру
с оружЈем у РУЦИ, него да 6 y a y робљ е фашистичких осбаЈача. Друго, то Је била дубо!?а bepa
Y победу Савезникга на челу са Совјетским Савезом. Треће, y процесу obe џиновске неједнаке
борбе ст^арала се и расла наша xepoj'cba Народно-ослободилачка bojcka, hoja је Ybeb из
нај^ећих битаћа изишла још јача и још упорнија.
Данас ми имамо Народно-ослободилачву
6ojct?Y koja броји obo 300.000 бораца, која је
cbojHM ^ластитим рукама отела оружје од непријатеља. Уз са^езничку помоћ y наоружању* ми
можемо створити bojcky од 7 — 800.000 bojnnha,
boja ће, заједно са Са^езницима, дати последњи
ударац фашистичким немачким ос^ајачима.
Данас ми имамо cbojY npaby народну ^ладу,
која је израсла y процесу obe борбе и коју је
народ сам изабрао. Наш народ жели и он је
YbepeH да ће Са^езници ускоро признати obY
владу bao једног npabor претста^ника народа
Југославије.
Данас ми имамо bpxobHO законода^но тело
— Антифашистичко behe народног ослобођења
угосла^ије, hoje се брине да се на истински демократским принципима припрема унутрашње
уређење наше земље.
Ми имамо — а то је наша нај^ажнија теко|6ина — братст^о и јединст^о народа Југосла^ије.
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