
д -р  АЛЕКСАНДАР Т. ХРИСТОВ

КПЈ ВО РЕШАВАЊЕТО
НА МАКЕДОНСКОТО 

ПРАШАЊЕ

(1937 —  1944)



П Р Е Д Г О В О Р

Прикажувањето na дејноста на КПЈ во реш а- 
вањето па македонского национално прашање во 
текот на најсудбоносните годиии во историјата на 
народите на Југославија, претставува сложен труд, 
Прво, активноста на КПЈ во овој период се поврзува  
со нејзиното сопствено оргапизационо зацврсту- 
вање и со нејзиниот развиток како една вистински 
општестеена сила во земјата. Второ, националното 
прашање не може да се издвојува од контекстот на 
другите прашања на борбата на КПЈ за демокра
тизацией на земјата во условите па растежот на 
опасности па фашистичката агресщ а на Југосла- 
вща. Трето, самата вооружена борба што ja орга- 
низира КПЈ и со која таа раководеш е за одбрана 
па независноста па земјата, посредно и пепосредно 
е поврзана со решавањето на националното пра- 
шање во земјата, во тој ред и на македонского 
прашање. При тоа, и самата оружена борба во Ма- 
кедонија се одвива со свои специфичности. Сето 
тоа ja отежнува систематиката на документаций- 
ниот материјаљ кој се изложува во овој труд,

Самиот начин на обработка на овдеизнесениот  
документационен латерщал претставува средина 
помегу хронолошко-докумептациопо излож ување 
на определени ставови и акции па КПЈ и сиптети-
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чей аиалитичен обид да се издвои и да се прикаже 
основного, она што е суштествено во програмските 
декларации и акции на КПЈ во врска со решава- 
њето па македонского национално прашање. По- 
ради пак фактот дека програмските декларации на 
КПЈ, во текот на Народноослободителната борба 
прераснуваат во револуционерна акција на целиот 
работен народ, мораше да се оди кон прикажува- 
њето и на самиот тек на вооружепото востапие и 
на развитокот на Народноослободителната борба, 
Тежиштето при тоа беше секогаш да се прикажат 
специфичностите што се изразити во развитокот 
на вооружепото востание во М акедонија, но наед- 
ид и да се откриваат и сите оние заеднички одли- 
ки што ja карактеризираат Народиоослободител- 
иата борба како општо југословенско револуцио- 
нерно движ ење на народите на Југославија. Од тие 
причини, некой места во трудот мораа да бидат 
проширувани.

За да се добие поголема прегледност па изло- 
жениот материјал, трудот е поделен  на два дела, 
П р в и о т д е л  се однесува на периодот на консоли- 
дацщата на КПЈ и на нејзината непосредна работа 
замасовнаполитичка акција на работниот народ, за 
подобрувањ е на економската положба на работните 
луге, против теророт и за демократизацщата на 
земјата, и за оргапизирањето на одбрапата па зем- 
јата (1937 —  1941 година). Во овој дел  е даден при
каз за состојбата на политичките вриења во Маке- 
допија. што се одвиваат непосредно под влщапие- 
то на КПЈ. Посебно се излагайт одлуките на Пет- 
тата земска конференцща од 1940 година и борбата 
на КПЈ за одбрана на земјата од фашистичката 
агресија. Нападот па Германија и потпишувањето 
па капитулацијата на југословенската војска, како 
и прейте подготовки на КПЈ за вооруж ено воста
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■Hue, претставуваат посебни и завршни оддели во 
овој дел па трудот.

Вториот д е л  на овој труд се однесува папе- 
риодот од 194.1— 1944 година. Овде прво се изло- 
жува состојбата во Македонией иепосредно по оку- 
пацијата на земјата и напуштањето на курсот па 
КПЈ за вооружена борба од страна на Методи Ша- 
торов - Шарло, тогашен секрет ар на ПК на КПЈ 
за Македонща. Исто така, овде се изнесува обидот 
за узурпацщ а на партиската организацией во Ма
кедонщ а од  страна на ЦК на Бугарската работнич
ка партија (комунисти). Потоа, хронолош ки се из- 
ложуваат настаните што доведуваат со оргаиизи- 
рана вооружена борба во М акедонща против оку- 
паторот и до полетот на Народноослободителното 
движ ење што непрекинато се развива под раковод- 
ството и со непосредна помош на Ц К на КПЈ.

Посебио место им е посветено на резултатите 
на вооружепото востание и на победата на маке- 
донскиот народ во решавањето на неговото наци- 
онално прашање.

Во з а к л у ч  о к о т  се дава еден  воопштен 
преглед на о с н о  в ни  те ст авови на КПЈ со кои 
таа се раководи во. решавањето на македонското 
национално прашање непосредно преку вооруж е
пото востание на народите на Југославија.

Значењето на сите постигања и победи што 
лакедонскиот народ под раководството на KIIJ и 
во заедница со другите наши народи ги извојува  
во текот на вооружепото востание против фагиис- 
тичката агресија, ќе можат да се согледаат во 
светлината на нови и понатамошни проучувања  
на сето она што македонскиот народ го преж нее 
во текот на својата вековна борба за извојувањ е 
на национална слобода.
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Од тие причини, овој труд претставува само 
обид да се прикаже историската улога на КПЈ во 
решавањето на македонского национално праша- 
њ е во еден од најсудбоносните моменти во негова- 
та исторща и да се види нејзипото зпачење во из- 
градувањето на македонската национално, само- 
стојност и на слободен државно-правен живот во 
социјалистичка Југославија,

А. Т. X .



ПРВ ДЕЛ 

(1937 —  1941)



Нерешеното национално прашање ja нагризу- 
ваше стара Југосдавија уш те од самото нејзино 
создавање, Внатрешните политички кризи ш то ги 
доживуваше таа беа главно резултат на постоење- 
то на отворени и нерешени национални прашања 
кои требаше, во интерес на одделни интереси на 
владеачките врвови на буржоазијата, да бидат 
прикриени и задушувани. Во одредени периоди, 
тие прашања со целата острина излегуваа на по- 
вршина, но нивното вистинско решавање никогаш 
владеачките режими на стара Југославија не го 
побараа во остварувањето на вистински национал
ни слободи и во признавањето на определени демо- 
кратски права за слободен национален ж ивот на 
одделните нации.

Македонското национално прашање за целото 
време на стара Југославија беше отворено макар 
што се настојуваше тоа да се замачка или кога ќе 
се појавуваш е со целата своја острина да му се 
придаде карактер за мешавье отстрана. Оние пак 
сили ш то молчешкум го сакаа разбивањето на ста
ра Југославија како на „веш тачко создадена др- 
жавна формација“ , сметаа дека треба ова прашање 
да го ползуваат за внесување на политички немири 
и кризи во земјата и за да извлечат полза за нови 
империј алистички делби.
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Во такви услови, македонските народни маси: 
бараа решение за постигнување на својата нацио- 
нална слобода и на својата национална егзистен- 
ција, во борба против владеачките режими потпи- 
рајќи се врз прогресивните сили во земјата.

Засиленото национално движење во Х рват- 
ска, особено по 1937 година ги упатува владеач
ките кругови на стара Југославија, посебно голе- 
мо-српската хегемонистичка буржоазија кон бара- 
ње спогодба со Хрватската селанска странка,! 
(ХСС), всуш ност со хрватската буржоазија. Врз: 
основа на ваквата ориентација непосредно дикти-i 
рана со зголеменото револуционизирање на широ-; 
ките народни слоеви против постојната состојба во: 
земјата, се доаѓа до создавањето на новата влада: 
Цветковиќ —  Мачек.

Со формирањето на новата влада, привидно 
изгледа дека е симнато од дневниот ред таканаре- 
ченото хрватско прашање, и дека сега владата ќе 
мож е со сета острина да се пресмета со другите 
национално-ослободителни движеньа во земјата, 
кои под непосредно раководство на КПЈ развиваат 
широка револуционерна активност и ги поттикну- 
ваат масите на определени барања за да се решат 
бројни основни национални, политички и економ- 
ски барања.

Спогодбата Цветковиќ —  Мачек предизвика 
зголемување на револуционерната дејност и на 
хрватските работай маси кои во неа гледаат пре- 
давство на своите интереси. Македонските пак ра
ботай маси сега се во мож ност уш те појасно да ги 
согледаат патиштата кои едновремено можат да 
доведат до решение на нивното национално пра- 
шање. Имено, сфаќањето на некой групи во Маке
д он к а  дека излезот од тешката состојба во земја- 
та треба исклучиво да се бара во непосредното 
сврзување на национално-ослободителното движе
ние во Македонија со тоа на Хрватска преку хрват-
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ската селанска странка, сега се покажа како илу- 
зорно и како такво тоа се напушта, Ова дотолку 
довеќе ш то владата Цветковиќ —  Мачек наскоро 
но своето формирање отпочна со непосреден по- 
гџгспчки притисок врз широките работни маси, со 
зголсмена експлоатација и задушување на секоја 
конкретна манифестациј а на македонското нацио- 
нално сознание.

Сё поотвореното врзување на владата Ц вет- 
ковиќ —  Мачек за фашистичка Германија и Ита- 
лија кои непосредно се приготвуваа за нова војна, 
то ест за нова поделба на светот и чии намери 
спрема словенските народи беа општопознати, — • 
озн ачу  ваше уште едно нејзино предавство на на- 
дионалните интереси на народите на Југославија ,1

Поврзувајќи ги сите напредни сили на утвр- 
дени програмски барања, КПЈ наскоро станува ос- 
новна политичка сила во земјата, и покрај тоа што 
нејзината работа е ставена под ударот на Законот 
за заштита на државата. Таа својот програм го за- 
снова врз барањата и стремежите на масите и ука- 
жува на сё понепосредната опасност од фашизмот. 
Таа ja истакнува потребата за собирање на сите 
напредни сили против оваа основна опасност и на- 
едно поставува непосредни задачи за конкретно 
решавање на одделни економски проблеми во зем- 
јатазадасе ублажи тешката економска положба на 
масите, како и да се остварат основните социјални, 
национални и политички демократски права. Во 
тие конкретни барања особено се истакнува бара- 
њето на КПЈ за борба против фашизмот, против

1 Политиката на Германија и Италија спрема наро
дите на Југославија била изразена особено во замислата 
на Хитлера и Мусолини народите на Југославија дека 
прво треба како нации да бидат поробени, а потоа, со раз
ни мерки (раселување, насилна асимилација и др.) да би
дат потполно уништени (Поблиску за ова види Р. Чола- 
ковић; Борба КПЈ за решење националног питања, Соци- 
јализам бр. 2. 1959 год ., стр. 78—79).
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империjалистичката војна, за мир и за независ- 
ност. Наедно со ова, Партијата ja истакнува потре- 
бата работайте маси да се соединат во борбата за 
демократски слободи, за остварување на економ- 
ските потреби, за народна власт и слично.

Објаснувајќи ги сите политички поважни на- 
стани и предупредувајќи ги навремено широките 
народни маси за непосредното предавство на наци- 
оналните интереси ш то ги спроведува владата 
Цветковиќ— Мачек, КПЈ од првите години од иде- 
њето на другарот ТИТО постапно создава единствен 
народен фронт како политичка организација од  
нов тип, ш то за разлика од типот на народниот 
фронт на Запад не претставува собир на одделни 
партиски врвови и организации, туку внатрешно 
поврзување на самите револуционерни, патриот- 
ски и демократски сили во земјата на заедничка 
политичка програма. Таа програма ги содржи ба~ 
рањата: борба против војната, очување на неза- 
висноста на земјата, борба за демократски слободи 
и решавање на националното прашање врз прин- 
ципот на полна рамноправност на сите народи и 
национални малцинства. На овој начин наспроти 
одбивањата на опозиционите партии да влезат во 
Народниот фронт, КПЈ успева да изврши политич
ка активизација на масите и да ja  зголеми опш то- 
народната будност, со ш то Народниот фронт сё п о- 
веќе прераснува во една вистинска борбена орга- 
низација ,2

Во вакви у слови на широка политичка актив- 
ност и на влијание на ш ироките народни маси, 
КПЈ станува посебен политички фактор во М аке- 
донија поради тоа што овде познатите граѓански 
бурж оаски партии беа веќе одамна потполно ком- 
промитирани. Активизирањето на партиската орга- 
низација во Македонија веднаш по доагавьето на

2 „Комунист“ бр. 4—б, 1959 год ., стр. 103.
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другарот Тито на чело на КПЈ, доведе до засилена 
йолитичка активност и до непосредно поврзување 
на сите револуционерни сили во Македонија на ли- 
ншјата на програмата на КПЈ.

Активно ста на Партиската организации а во 
ЅЈакедонија посебно се развива во текот на 1939—■
1940 година. Во овој период настанува сё поголемо 
влијание на КПЈ врз целокупниот општествено по- 
литйчки ж ивот во Македонија ш то впрочем, доаѓа 
и како резултат на консолидацијата на основните 
иартиски организации и нивното омасовувавье кое 
стана по сестрано укажаната помош од страна Ц К  
на КПЈ .3

Активноста на КПЈ во овој период се изразува 
одцелно во организирањето на низа штрајкови во 
кои се истакнуваат барањата на работайте маси 
за подобруванье на својата економска положба. Та
ка, браварските работници запоелени во машино- 
браварската работилница А. Ручигај во Скоп je  на 
12 мај 1940 година му предале на работодателот 
барање за склучување на колективен договор, Ра- 
ботниците барале зголемуванье на платите, скра- 
туванье на работното време, право на прославува- 
ше на први мај, платено прекувремено работно 
време со 50°/о, признавање на организацийата.4 Ис
то така во ова време успеш но е завршено движ е- 
њето на столарските работници кои успеале да ja  
зголемат надницата за 25% , да добијат скратено 
работно време од 10  на 8 часови, признавање на 
организацијата, плаќање на прекувремена работа 
со 50°/о како и подобрувагье на хигиенските ус~ 
лови во  работилниците.5 Селаните и работниците 
запоелени на исуш увањето на струш кото поле ста-

3 В. Извештај од I Конгрес на КПМ, Скоп je, 1949 
год., стр. 48.

4 „Радничхи Тједник“ бр. 19, 1940 год ., стр. 8, „Наша 
реч“ бр, 20, 1.Х.1940 год.

3 „Раднички Тједник“ бр. 19, 1940 год.
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пиле во штрајк за да си ги подобрат ус ловите на 
работата и платите .6 Исто така се јавува и движ е- 
њето на берберо-фризерските работиици, како и 
кај работниците на фабриката „Ф акир“ во Скопје .7

Наедно под раководството на КПЈ работайте 
маси излегуваат на демонстрации во кои се мани- 
фестира нивната спремност во борба против пос- 
тојната политичка состојба во земјата. Така, на 
Илинден во 1940 година, по сите поголеми места 
во Македонија избиваат масовни илинденски де
монстрации (на кои само во Прилеп учеетвувале 
преку 8.000 луѓе). КПЈ ож ивувајќи ги слободар- 
ските традиции на Илинденското востание, го по- 
викува македонскиот народ на масовна борба про
тив националното угнетувањ е .8

Во сите овие акции сё повеќе се изразува повр- 
заноста на работничката класа со другите работай 
маси во Македонија, со ш то се создаваат првите 
вистински предуслови за еоздавање на ш ирок на
роден фронт. Така се доаѓа и до создавањето на 
таканаречениот М акедонски национален покрет 
(МАНАПО). Но наскоро по првите нивни успеси 
ш то ги постигна тој особено по успесите од избо- 
рите на 1938 година, дојде до стагнирање и со тоа 
губење на значеньето и влијанието .9

Политиката на КПЈ по македонското нацио- 
нално прашање наоѓа сё повеќе конкретни изрази 
во прогресивниот печат, кој во тоа време излегува 
под разни форми. Во него сё повеќе се објавуваат 
написи за внатрешните опшествено-политички 
проблеми во Македонија, се изнесува тешката сос- 
тојба на широките народни маси и се укаж ува на

6 Исто, „Наша реч“ бр. 20 1.Х.1940 год.
7 „Раднички Тједник“ бр. 21, 24, 1940. „Наша реч“ бр. 

21 од 18.Х.1940 год.
8 Извештај од I Конгрес на КПМ, Исто.
9 Исто, стр. 46.
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д а т и ш т а т а  на неговата борба за извојувањ е на на- 
цйонална слобода и демократски права. Така, на 
пример во овој период под раководството на КИМ 
се појавува во Скопје месечник „Наша реч“ . Во 
уводшјкот на овој весник се објаснува стрем ежот 
на всс/ш кот со следните напомени: . . Сакаме на- 
дайбт весник да биде народен  —  во него да сора- 
боту в а а т  сите оние кои сакаат нешто да й сооп- 
јцтат на јавноста, кои сакаат нешто да прокрити- 
■куваат или нешто да исправат. Таков весник кај 
нас не постои. Сметаме пак дека постоењето на та
ков весник е дотолку попотребно затоа што наши- 
от крај стой во однос на печатот на едно од пос- 
ледните места во земјата, . ,“ 10

Во сите написи за Македонија, редакцијата на 
весникот не го употребува терминот „Јуж на Ср- 
бија“ како синоним за Македонија. Доколку пора- 
ди дензурата не може да се употреби непосредно 
зборот Македонија и Македонци, тогаш се употре- 
буваат како синоними изрази на пример Повар- 
дар je, Нашиот крај Југ и сл. Наедно, редакцијата 
на весникот „Наша реч“ во овој период објавува 
й низа статии и песни на македонски јазик, како 
на пример статијата под наслов „О ф тика“ , песни: 
„Апсана“ , „Реч на болната тутунска аргатка“ 
и сл.ц

Публикациј ата „150 години од француеката 
револуција“ што излезе во издание на „Наша реч“ 
имаше посебно значење во запознавањето на некой 
настани од историјата на македонскиот народ. Во 
оваа публикација, покрај уводната стати ja на дру- 
гарот Страхил Гигов под наслов „Француеката ре- 
волуција и нашите традиции“ , за прв пат е објавен

10 В. Дејан Алексиќ: „Наша реч“ 1939—'1941 год. Од 
историјата на напредниот печат во Македонија, Култура,
Скопје, I960 год. стр. 6, 35-48. В. „Наша реч“ год. I. бр. 
I, 1939 год.
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и Манифестот на илинденските востаыици од 1903 
година на македонски јазик.12

На Белградскиот и на Загрепскиот универзи- 
тет каде што влијанието на КПЈ доминира, се по- 
веќе им се обезбедува непречена работа на маке- 
донските студента и на нивното собирање окоду 
програмата на КПЈ. На бројните студентски мани
фестации македонските студенти истапуваат на 
македонски јазик и бараат во заедничката борба со 
сите народи на Југославија да се отфрли п остој- 
ниот режим и да се создадат услови за среќен 
ж ивот на младината и на народите на кои тие им 
припаѓаат. Широката дејност на културно-прос- 
ветното друштво „Вардар“ , основано на Загреп
скиот и Белградскиот универзитет и придонесува 
за поврзувањето на студентската младина со ра
ботайте маси во М акедонија .13 Во овој период осо- 
бёно се истакнува и активноста на студентите еоб- 
рани во студентската колони ja во Охрид ко ja бе- 
ше како организација на студентскиот летували- 
шен сојуз, организирана за напредните студенти .14

Со активизираньето на Партијата во сите опш - 
тествено политички организации, во синдикатите, 
меѓу младината и с лично, создадени се реални ос- 
нови и позиции на КПЈ да се зацврснат и да се 
зголемат во политичкиот живот на земјата. Ова 
особено се изрази на парламентарните избори од 
1938 година. Тогаш, имено, под влијание на Пар- 
тијата, опозиционите кандидата во Македонија се 
појавија на листата на српската земјоделска пар
тита, што беше направено затоа што оваа партија

12 Публикацииата била од страна на полицијата за- 
бранета но Редакцијата на весникот „Наша реч“ успева 
голем број од истата да растури во Македонија (В. Дејан 
Алексий: Исто, стр. 55).

13 В. „Наш весник“ бр. Д, 30.Ш.1937 год.
Во раководството на колонијата во Охрид биле 

Страшо Пинџур, Кузман Јосифовски, Мирче Ацев и др.



' f  ue најслаба и најмалку компромитирана од дру- 
Ь-1пе Г)урж°аски партии во Македонија. Изборите 
ео Мг*кглонлја се спроведоа под политичка и акци
з а  програма на КПЈ и на нив кандидатите ш то ги 
17реД-')ОЛ<и Партијата добија најголем број гласови
о К11з:> поголеми градови и околии. Изборите од 

1938 Јодлпа претставуваа една силна манифеста
цией на широките народни маси во Македонија за 
-гзво1ување на своите основни демократски слободи 
под раководството на КПЈ. Тие беа наедно и прва 
вистинска појава на самостојно политичко истапу- 
«анье, макар што македонските кандидата се јаву- 
ваат засолнети зад една легитимна партија. Тоа 
беше само легализиранье на едно во основа маке- 
донско движенье (МАЫАПО) раководено од КПЈ. 
На овие избори, МАНАПО придонесе за мобилизи- 
ранье на масите во борба против владеачкиот ре- 
нага и за изо лани ja на бурж оаските партии како 
п за разобличуваљето на разни бурж оаско наци- 
иналястички и големобугарски врховистички еле- 
менти кои се обидуваа однатре да го преземат тоа 
дзкжењс и да го претворат во бурж оаско опози- 
пионо.“ 15

Огромниот прелом што настана во животот и 
работата на Партијата во 1937 година, другарот Ти
то и> објаснува со следните зборови:

„Со својата борба и со правилната политичка 
лиилја, Партијата ги засили своите позиции не са
мо кај работничката класа туку и кај сите угиете- 
гш народи на нашата земја. Корените на Парти- 
јата се засилуваа во градовите и во селата, Парти- 
ја^п стана единствен верен толкувач на стреме- 
жите и интервенте на нашите народи. Така орга- 
низираната Партија, со висока револуционерна

'~г,-0  г г;П ТАВА№ ЕТО Н А  М А К Е Д О Н С К О Т О  П Р А Ш А Њ Е  19

Извештај од 1 Конгрес на КПМ, исто стр. 46.



свест на нејзините членови, никој повеќе но мо
ж е т е  да ja уништи. Во тоа треба и да се бара од- 
говор на прашаььето зош то КПЈ ни за момент не се 
колебаше што треба да прави по срамната каплту- 
лација и фашистичката окупација на стара Југо- 
славија, односно како КПЈ можеше да ja органи- 
зира Народноослободителната војна и да ja епро- 
веде социј алистичката револуција, како можеше 
да ги издржи сите искушенија пред кои се најде и 
од најтешките ситуации да излезе како по- 
бедник .“ 16

16 Јоеип Вроз Тито: Четрдесет година револуцио- 
нарне борбе Комунистичке партије Југославије, Војно ис~ 
ториски гласник бр. 1—2, 1959 год ., стр. 9.



Годииите од 1937 па сё до пред самата војна 
претставуваат една завршна етапа на подготовки 
и зацврстувавье на KI1J. Свикувањето пак на Пет- 
тата земска конференции а на КПЈ од октомври
1940 година означува нова етапа во развитокот и 
зајакнувањето на Партијата и во нејзиното оспо- 
собуванье таа да стане . водач и организатор на 
борбата на работайте маси, , Иа оваа конфе- 
ренција, Партијата повторно изврши оценка и ана
лиза на состојбата во земјата, особено непосредно 
во врска со опасноста од нова војна, и повторно 
истакна дека независноста на Југославија се на- 
оѓа во голема опасност и дека агентите на обата 
империј алистички блока работат со сите сили да ja 
турнат Југославија во војна .17

Од ваквата оценка произлегоа и конкретни за
дачи; и натаму неуморно да се разобличуваат вое- 
ните цели на империјалистичките освојувачи на 
обата табори и да се води борба преку печатот и 
преку акции против разурнувачката војна, за мир 
без контрибуции и освојувањ а на туѓи територии.. 
Наедно Партијата ja истакнува потребата неумор
но и упорно да се разобличуваат разните воени

11 Поблизу за значењето на Петтата земска конфе- 
ренција. В, Јосип Броз — Тито: Реферат о досадашњем 
раду и задацима Лартије, Комунист, бр. 1, 1946 год. стр. 59..



провокатори, разните агенти на империјалистич- 
ките освојувачи во владата и надвор од неа, кои 
работат против иитересите на народот и ja загро- 
зуваат независноста на народите на Југославија.

Непосредно со овие бараиьа, како и со барањата 
за создавање на широки масовни организации, ор- 
ганизирагье борба за слобода на збор и договор, за 
слобода на печатот, за тајно и општо право на глас, 
за слобода на штрајк и синдикално организиршье. 
КПЈ како најважна и актуелна задача го поставува 
барањето да се поведе борба за националпа рално- 
правиост на угнетените народи и национа uhtitv 
малцинства во Југославија. При тоа КПЈ меѓу пр- 
вите барања ja истакнува „борбата за рамноправ- 
ноет и еамоопределување па млкедопскиот народ 
против угнетувањето од страна на српската бур- 
жоазија но во исто време и упорно разобличување 
на италијанските и бугареките империјалисти и 
нивните агенти, кои исто така преку демагошки 
ветувања сакаат да го подј армат македоискиот 
народ .“ 18

Во остварувањето на ваквата своја програма 
по нациоиалното прашање, тежиштето на КПЈ се 
пренесува на нејзиното директно поврзување со 
национално-угнетените народи, а не да влијае на 
национално ослободителните движења преку така- 
наречените леви крила во тие движ ењ а .19 Од тие 
причини во заклучоците донесени на V зем. кон
ф еренция на КПЈ се дадени и насоки за акцијата 
на Партијата по националното прашање:

„Во овие судбоносни денови на империјалис- 
тичкото освојувањ е кога со груба сила се униш- 
туваат остатоците на слободата и на независноста 
на малите народи и се шпеку лира со угнетените 
народи на одделни земји за да се постигнат свои

18 Исто, стр. 115, 116.
IS1 Исто, стр. 77.
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освојувачки цели, пред нашата Партија се поста- 
вува во уште поостра форма една од најважните 
и најактуелнлте задачи —  борбата за национална 
рамноправност на угнетените народи и на нацио- 
яалните мадцинетва на Југославија .“ 20

Ставот на Партијата за доследно и праведно 
решение на националното прашање беше од осо- 
бено значегье за поврзувал-ье на сите револуцио- 
нерни сили за борба против империјалистичката 
војна, за мир и за сочувувањ е на независноста на 
земјата. На овој начин е отстранета недовербата 
на еден народ спрема другиот што реакцијата ве~ 
што ja користеше во борбата против сё поголе- 
миот полет на револуционерните сили а неприја- 
телите однадвор вешто ja користеа за своите пет- 
токолонашки цели. Независноста на земјата во 
условите на непосредна опасност од нова војна мо~ 
жеше исклучиво да се сочува со конкретно при- 
стапување кон решавањето на секое од национал- 
ните прашања, борејќи се напоредно против сите 
настојувања однадвор нерешеното национално пра- 
шање во Југославија да се искористи за ново поро- 
бување на народите на Југославија. Во таа смисла, 
Партијата упорно ги разобличуваше демагошките 
ветувања на германските, италијанските и бугар- 
ските империјалисти и на нивните агента во редо- 
вите на угнетените нации и националните малцин- 
ства. Истовремено Партијата предупредуваше „на 
злочинечките здоговорувања и разбираньа noxviery 
српската, хрватската и словеиечката бурл<оазија 
за сметка на работниот народ на тие земји“ .

Доследното спроведување на овие насоки во 
националното прашање доведоа до нов полет во 
работата на сите партиски организации во земјата, 
КПЈ на овој начин даде основ за еден нов однос 
помеѓу народите на Југославија кои во својата

20 В. Резолуцијата од Петтата Земска конференција,
исто.



заедничка борба против заедничкиот непријател 
видоа решение на својата национална преродба и 
во решавањето на секое одделно нрашање реш а- 
вање на сите други прашања. На овој начин, на- 
родните маси под раководството на КПЈ, непосред
но пред самата војна, се најдоа многу повеќе обе- 
динети отколку ш то тоа го претставуваше систе- 
мот на стара Југославија кој под раководството 
на буржоаските партиски врвови го потхрануваше 
шовинизмот и националната омраза. Ова особено 
ќе дојде до израз непосредно по нападот од ф а- 
шистичка Германија на Југославија, како што ќе 
покаже Народноослободителната борба колку 
длабоко било врезано во редовите на угпетенитс 
народни маси сфаќањето дека решаваљето на по- 
добра иднина треба да го бара во братската повр- 
заност и во неразделното единство на сите народи 
во Југославија во борбата против сите оние што 
му го негираат правото на еамостоен живот.

Спроведувајќи ja во дело линијата на Парти- 
јата формулирана на V  зем. конференции а, пар- 
тиските организации во Југославија постигнаа но
ви успеси во собирањето на широките народни 
маси околу К.ПЈ. Меѓутоа, поради штетната д е ј- 
ност на тогашниот секретар на П К  КПМ, Методи 
Ш аторов, кој во основа изрази национал-шовинис- 
тички позиции по низа прашања во врска со бор
бата на македонскиот народ за остварување на 
својата национална слобода, не се постигна кон- 
кретизирањето на општите насоки дадени на V  
зем. конференција за условите на Македонија. 
Напротив, М. Ш аторов —  Ш арло направи низа от- 
стапувања од основните програмски баравьа на 
КПЈ и со тоа ja смали ширината и полетот на Пар- 
тијата во Македонија во собирањето на работайте 
маси .21 Имено, т.ој го напушти основното барагье

21 В. Извештај од I конгрес на КПМ, исто. стр. 49.
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на Партијата да се создаде единство на сите анти
фашиста за борба против петтоколонашкиот режим 
Ц ветк ови ќ — Мачек преку создаван>ето на народно- 
демократски фронт под раководството на КПЈ. На- 
сп роти  ова, Ш аторов ja истакнува паролата за 
создававье „на национален фронт заедно со сите 
противници на големосрпскиот режим, пезависно 
од тоа дали се тоа Ванчо Михајловисти, прикрпени 
фашисти и распалувачи на омраза спрема братски- 
от српски народ.“

Наспроти пак баракьето на КПЈ за решавање 
на националните прашања, вклучувајќи го и ма
кедонското, во борбата против фашизмот и нетто- 
колонашката влада Цветковиќ— Мачек и со созда
вайте на нова народна влада чувајќи го единството 
на Југославија, М. Ш аторов-Ш арло, вистина, ja 
истакнува и ja поддржува паролата „слободна Ма- 
кедонија“ но не во заедница со другите народи нз 
Југославија. На овој начин, во условите на непо- 
средната агресија на фашистичка Германија на 
Југославија, истакнувањето на ваква парола озна- 
чува и застапувагье на позициите на империја- 
листичките петтоколонашки агенти. Сето ова об
ъективно значи и слабеевье на антифашистичките 
сили во Македонија. „Затоа, не е ни малку чудно 
што околу ваквите пароли и ваквиот „национален 
фронт“ се прилепија сите оние национално сепа- 
ратистички елементи кои преку тоа имаа за цел 
да ги разбијат антифашистичките сили на Југо- 
славија, да ja распарчат, да ja присоединят Маке
донща кон Бугарија и да го спрегнат македон- 
скиот народ во орото , на фашистичките заво- 
јувачи .“ 22

Партиските организации им дадоа отпор на 
ваквите сфаќања што' ги натураше Ш аторов во

22 Исто, стр. 51.
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редовите на партиското членство во Македонија. 
Прекалените нови кадри што се воспитувани во 
револуционерниот дух  на КПЈ, ja сфатија суш - 
носта на погрешните ставови на Ш аторов и имаа 
доволно сили да му се спротивстават, Наедно со 
тоа, и врз таа основа меѓу членовите на Покраин- 
скиот комитет доаѓа до разминување. Таа состојба 
создадена од М. Ш аторов штетно се одрази врз 
епремноста на Партијата во Македонија да ги до- 
чека судбоносните денови за македонскиот народ.



I l l

Владата Цветковиќ— Мачек која останува до- 
следна на својата политика на фашизирање на 
земјата, не сака во внатрешната политика на зем- 
-јата да изврши таков пресврт кој ќе овозможи 
сите национал ни сили во земјата да се соединат 
во единствен фронт за одбрана на земјата. Напро
тив, таа презема секакви мерки Југославија да се 
приклучи кон Тројниот пакт .23 ЦК на КПЈ за да 
го спречи остварувањето на ова дефинитивно пре- 
давство на земјата, издава проглас со кој му се 
обрнува кон евојот народ со зборовите:

„Денешната влада готви предавство. По некој 
ден треба да се потпише Тројниот пакт кој озна- 
чува сигурна и срамна смрт за нашата држава, на- 
шата слобода и за нашиот народ, Прв пат во на
шата историја треба пред тираните да клекнеме 
на коленици, да потонеме во бесчесност и ропство. 
И тоа денес, кога целиот народ во сите краеви на 
државата, сите слоеви и возрасти станаа како во 
1912, 1913, 1914, и кога има само една душа, една 
волја и една мисла, на ж ивот и смрт да се брани 
својата нај голема придобивка и светлина —  на- 
ционалната слобода и државната независност .“ 24

23 В. Војно историски институт Југословенске на
родно армије: Ослободилачки рат народа Југославије 
1941—1945, I књига, Веоград,’ 1957 год. , стр. 15.

24 Исто, стр. 16.



По потпишуваньето пак на пактот, без знаехье 
и одобрување на народот на ден 25.III.1941 година 
во Виена, ЦК на КПЈ истиот ден издава проглас 
во кој тој акт на владата се квалификува како 
предавство на националните интереси .25

Вечерта по потпишувањето на Пактот. со ja - 
вуваат масовни улични демонстрации во Белград, 
Сплит, Крагуевац, Ниш, Цетинье, Подгорица и во 
многу други места, а утредента ja  опфаќаат и це~ 
лата земја. Во Скопје тој ден доаѓа исто така до 
демонстрации. „Денес (26.111.) околу 18 часот пов
торно отпочнаа манифестациите во Скопје. Соби- 
рагьето стана пред учителското училиште, откаде 
што се тргна кон Тргот Крал 'Петар, пред итали- 
јанското конзулство каде ш то се викаа само па три- 
отеки извици. Инаку нереди пред конзулатот не- 
маше. На Тргот Крал Петар се собраа околу 6.000 
лица од сите сталежи, откаде ш то се тргна на пат 
кон Универзитетот. Пред универзитетот се собра 
втора група. Се преземани мерки овие групи да 
не се состанат, Конзулатите се осигурани. На те- 
ренот вршат служ ба полицијата и жандармери- 
јата. Од Тетово, од училиштето, дојдоа 40 ж ан- 
дарми како резерва. Манифестациите уш те тра- 
јат .“ 26

Под парола „подобро војна одошто пакт“ и 
„подобро гроб одош то роб“ , народите на Југосла- 
вија одлучно и недвосмислено го осудија приста- 
пувањето кон Тројниот пакт како дело на нацио
налното предавство на земјата. Под притисок на 
таквото расположение и барања на народимте ма
си, ноќта помеѓу 26 и 27 март е извршен државен 
удар и е образувана нова влада под претседател-

2;) Прогласот не е пронајден.
20 Од извештајот на командантот на Вардарскиот 

жаыдармериски полк во Скопје „За недозволените мани
фестации во Скопје“ , В. ЧетЈЈдесет прва, изд. Младо По
колете, Веоград, 1961 год., стр. 32.
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ств ото  на генералот Душан Симовиќ. Всушност тоа 
е само прозападно ориентирана група на виши 
офицери ко ja со воениот удар го отстранува Кнё- 
зот Павле и владата Цветковиќ— Мачек, а на пре- 
сто л о т  го доведува Крал Петар II. Генерал Симо- 
виќ мотивите на ударот од 27 март ги образлага со 
следниве зборови: „В о сериозните денови народот 
на Југославија се чувствуваш е онеспокоен од на- 
чияот на кој се водени јавните работи. Недовер- 
бата спрема таквата состојба на работите се мани- 
фестираше во последните денови со таква сила 
што тоа му се закануваше на јавниот поредок. Под 
натисок на тоа онеспокоено јавно мислегье дојде до 
денешните промени. . . “ Тоа значи дека воениот 
удар имал за цел да го парализира револуционер- 
ното движенье на масите, водена од КПЈ. И самиот 
состав и карактер на оваа влада не ги даде основ- 
ните гаранции дека таа ќе ги преземе сите мерки 
неопходни за да се обезбеди одбраната на земјата. 
да се дојде до полни демократски права и слободи 
и до потполна рамнолравност на народите на Ју~ 
гославија.

Од тие причини на 27 март се појавија ширум 
целата земја уште посилни демонстрации под не- 
посредното раководство на КПЈ. На демонстраци- 
ите се истакнати барагьа за формирагье на вистин- 
ска демократска народна влада и заклучување 
спогодба со СССР. Така, КПЈ како силен поли- 
тички фактор, во мартовските денови беше нај- 
доследен толкувач на расположението на масите.27 
КПЈ и понатаму неуморно ja поддржува потребата 
за создаваьье на единствен фронт и на се пошироко 
учество на масите во тие судбоносни настани. Во 
таа смисла ЦК на КПЈ на 30 март ja изложува 
програмата на мерките ш то треба да ги преземе 
владата за одбрана на земјата, како на пример

27 Поблиску за демонстрациите од 27 март 1941 год. 
Четрдесет прва. Исто, стр. 33—38.



склучување на пакт за заемна помош со СССР, 
укинуванье на сите вонредни закони и давање на 
народите на Југославија кивните демократами, и 
национални права и слободи; давање на синди- 
калните и политички организации, потполна ам- 
нестија на сите политички и воени политички за- 
твореници и враќање од француските логори на 
херој ските синови на нашите народи —  шпанските 
доброволци. Исто така во овие мерки се внесени и 
барања да се стават пред суд сите петтоколонаши, 
разни крволоци кои по затворите на Југославија 
ги измачуваа политичките затвореници, како и 
чистење на државниот и воениот апарат од сите 
противнародни елементи и туѓи агента .28

Меѓутоа, владата на генерал Симовиќ не беше 
спремна да ги усвой овие програмски барања со 
што требаше да се обезбеди одбраната на земјата. 
„Сам по себе —  воениот удар —  вели другарот 
Карде.љ —  беше акција на прозападно ориентира- 
ни српски воени и политички кругови со директна 
инициатива и поддршка, од западната, пред сё на 
англиската известите лно-политичка служба, ко ja 
со ваквата акција сакаше да го спречи вклучува- 
ььето на Југославија во Хитлеровиот воен потенци- 
јал. И понатаму. Новиот режим кој настана по мар- 
товскиот удар и во кој влегоа и некой демократски 
елементи немал јасна политичка ориентација а 
секако ниту оддалеку не бил спремен да се потпре 
на демократското движење на народните маси или 
да му направи отстапки. Напротив, него го воде- 
ше стравот од масите, и оттука стравот од секаква 
демократска мерка. .

28 В, Ослободилачки рат народа Југославије, исто, 
стр. 18.
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Од сите бараньа изложени на мартовските по- 
лйтички настани, Владата единствено ш то прифа- 
ти е тоа што на 6 .IV. склучи пакт за пријателство 
к ненапаѓање со СССР, ш то немаше никакво зна- 
чеше со оглед на тогашната политика на СССР 
спрема Германија и со оглед на веќе објавената 
војна од страна на Хитлер. Така, нашиот народ 
речиси неподготвен за одбрана на земјата го до- 
чека нападот на фашиетичките сили од 6.IV.1941 
година.



IV

Нападот на Хитлер и на Мусолини на Југо- 
славија од 6.IV .1941 година, кој беше извршен без 
претходно објавување на војна, наскоро та доведе 
до капитулација југословенските оружени сили. 
Актот за капитулација кој беше потпишан веќе 
на 17.IV.1941 година, ja  доведе Југославија во по- 
ложба на потполна потчинетост на Хитлеровите 
фашистички сили. Овој акт, кој всуш ност означу- 
ваше диктат на германската врховна команда на 
Кралевина Југославија за безусловно предавайте 
на во јската на кралевина Југославија, беше само 
уш те една потврда на националното предавство 
на земјата ш то ja извршија владеачките врвови 
на стара Југославија. Определбите на актот за Ка
литу лациј а кои се наречени како определби за 
примирје на Германските оружени сили и Југо- 
славија содржеа низа клаузули кои означуваа во- 
ен злочин затоа ш то биле во непосредна спротив- 
ност со определбите на меѓународното воено право.

Веднаш по потпишувањето на актот за капи- 
тулација, Германија и Италија извршија распар- 
чување на Југославија во смисла на порано доне- 
сените одлуки за нејзиното уништување „како
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држава“ .29 Така, покрај создавањето на таканаре- 
чената Независна Држава Хрватска, односно на- 
в од н ото  признавање на државноправна посебност 

Србија и Црна Гора под контрола на осовин
ските сили, другите делови на југословенските 
зем ји  беа поделени помеѓу Германија, Италија, 
Бугарија, А  л бани ja и Унгарија. Поголем дел од 
Македонија според овој план й припадна на Б у- 
гарија, а еден дел и на Албанија.

Во окупацијата на Македсѓнија, како и на дру
гите делови на Југославија, осовинските сили ги 
користат особено острите спротивности ш то пос
тое] а во Југославија во врска со нерешеното на- 
ционално прашакье. Тие особено при тоа настоју- 
ваат да ja  разгорат недовербата и омразата меѓу 
народите на Југославија. Во тоа свое настојување 
осовинските сили поагаат од потребата во секоја 
од распарчените земји да се воспостави власт со 
помошта на домашните предавници и со тоа да се 
обезбеди терор над населението за да се постиг- 
нуваат непречено понатамошните завојувачки 
цели. Така, доаѓа до окупацијата на Македонија од 
страна на Бугарските фашистички сили кои со тоа 
ja преземаат улогата на Хитлерови квислинзи во 
Македонија, На овие им се придружуваат домаш
ните предавници кои се ставаат во служ ба на оку- 
паторот во борба против сопствениот нйрод, Овој 
процес на диференциј ациј а се врши и во Македо
нии а како и кај другите народи. Така, еден дел од 
домашната бурж оазија брзо пристапува кон оку- 
паторот како негов соработник, Кон окупаторот се 
присоединуваат и поранопознати сепаратистички

29 Оваа одлука била донесена уште во 1939 година 
што било констатирано со пресудата на Меѓународниот 
воен суд во Нирнберг. Поблизу за ова види проф. Д-р 
Фердо Чулиновић: Стваравье нове Југословенске државе, 
Загреб, 1959 година, стр. 9.
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и национал-шовинистички кругови како на при
мер Чкатров, Гузелов, Китинчев и други.

Дел от на Македонија под бугарска окупација 
во административен поглед бидува поделен на 
две области: Скопска и Битолска. Целокупната ад
министративна власт и посебно полидијата се 
опира исклучиво на окупаторските службеници 
доведени од Бугарија со незнатен број на ф ун к- 
ционери од редот на домашните квислинзи.

Народите на Југославија наскоро ги осетуваат 
сите стравотии на предавството ш то го сториja 
владеачките врвови на стара Југославија. Оцену- 
вајќи дека во овие услови народот може да се по
воде во борба против окупаторот, КПЈ се решува 
на непосредни подготвувања за оруж ено востание 
и преку кое би се остварило националното и соци- 
јалното ослободување на нашите народи.

На десетти април 1941 година во Загреб е одр- 
жан состанок на Ц К на КПЈ на кој е решено ио- 
голем број од членовите на ЦК да се пробијат во 
Босна и Србија, Црна Гора и Словенија за да се 
подготви востанието а седиштето на Политбирото 
на ЦК да се префрли во Белград .30

Непосредно по одржуваньето на овој состанок 
Ц К на КПЈ на 15.IV.1941 година издава проглас 
до југословенските народи во кој се укажува на 
катастрофата ш то й се случи на земјата поради 
нападот на фашистичките сили и во кој се осу- 
дува предавството и разгорувањето на шовиниз- 
,мот и братоубиствената војна, укаж увајќи наедно 
на можноста за борба на народите на Југославнја 
против окупаторот од ко ja ќе се изгради нова, не- 
зависна и братска југословенска заедница,31

Значењето на одлуката на Ц К на КПЈ од 
10.IV. и на неговиот проглас од 15.IV.1941 година

30 Ослободилачки рат народа Југославије. Исто, стр.
39.

31 Исто, стр. 39. .
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се изразува во тоа ш то во условите на распаѓа- 
1ьето на Југославија, КПЈ ги повикува народите на 
Југославија решително да ja  продолжат борбата. 
На овој начин КПЈ останува доследна на своите 
сфаќања за одбрана на земјата и за државниот 
интегритет на стара Југославија. Наедно, тогаш 
ГШЈ конечно ja презема судбината на народите 
потполно во свои раце и веќе отпочнува тешка и 
решителна но и величествена борба ко ja Iće доведе 
до конечна победа.

Напоредно со овие подготовки за востание, со 
цел да се спроведат донесените одлуки од споме- 
иатиот состанок на ЦК на КПЈ, уследува свикува- 
љето на Мајското советувсп-ье на КПЈ во Загреб. На 
ова советувавье како главни и непосредни задачи 
се поставени: собирање на југословенските народи 
врз најширока основа за борба против окупаторот 
и неговите помагачи, борба против разгорувањето 
на национална омраза и предизвикувахье на брато- 
убиствена војна во Хрватска, Босна и Херцего- 
вина и Војводина, очувувањ е и зацврстување на 
единството на југословенските народи, застану- 
ванье на чело на ослободителната борба во сите 
краеви на земјата (па и во тие кои во Првата свет- 
ска војна останаа под туѓ суверенитет), да й се 
даде јасна перспектива на борбата и да се укаж е 
на тоа дека буржоазијата е главен виновник за 
пропаѓањето на земјата. КПЈ на ова советување 
истакнува дека таа и понатаму ! е  работи како 
едииствена југословенс-ка партија, без оглед на де- 
легьето и распарчувањето на земјата и дека кому- 
нистите ќе бидат врска помеѓу народите на Југо- 
славија .32

ЦК на КПЈ на ова советуваиье го констатира, 
покрај другого, и тоа дека Македонија . исто 
така ja доживеа несреќата да ja делат меѓу себе

32 Исто. стр. 40.
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неколку освојувачи. Од големосрпското угнету- 
вање таа попадна под бугарскиот, а делумно и под 
италиј анскиот јарем. Бугарската реакционерна 
капиталистичка клика го врши истото она ш то го 
вршеше и големосрпската со македонскиот народ, 
И бугарските освојувачи не му го признаваат пра~ 
вото на македонскиот народ, и тие го прогонуваат 
и со сите сили работат на неговото однародуванье. 
Насекаде во Македонија се воведува бугарскиот 
јазик, Бугарските освојувачи го ограбуваат маке
донскиот народ исто така како што тоа го прават 
германските и италијанските империј алистички 
грабачи. Задачата на македонските комунисти е да 
ги собираат народит е маси во борбата против на- 
силното приклучување и делењето на М акедопија, 
а за слободно национално определувањ е на маке
донскиот народ и за неговата национална независ- 
1IOCT и слобода“ (подвлечено во текстот).33

По М ајското советување членовите на Ц К на 
КПЈ одат во разни краеви за да ги спроведат поли- 
тичките и воените подготвувања за вооружена 
борба. Во тоа време националните и покраинските 
партиски раководства му упатуваат на народот 
прогласи во кои ги објаснуваат одлуките на Пар- 
тијата, целите на окупаторот, ja  разобличуваат 
вистинската улога на домашните предавници и 
укажуваат на перспективата за излегуванье од 
оваа положба ко ja никогаш не можела да биде по
тешка за југословенските народи. Партијата ги 
повикува сите демократски и патриотски слоеви на 
соработка со цел да му се даде единствен отпор на 
окупаторот. Таа ja спроведува линијата на широко 
политичко единство на народот во моментите кога 
за нашите народи се постави прашаньето да се биде 
или да не се биде,34

33 В, Четрдесет прва, исто, стр. 79—80.
34 Исто, стр. 84.
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Нападот пак на Германија на СССР од 21 јуни
1941 година услови подготвувањата за вооруж ен 
отпор на окупаторот да се засилат и да се започне 
вооружена борба. Со таа цел ЦК на КПЈ во својот 
Проглас по повод германската агресија на СССР. 
вели:

„Дојде судбоносниот момент. Започна реш а- 
вачка битка против најголемите непријатели на ра- 
ботничката класа, битка што фашистичките зло- 
сторници сами ja започнаа...

Пролетери од сите земји на Југославија, на 
своите места, во првите борбени редови! Збијте ги 
цврсто своите редови околу вашата авангарда, К о- 
мунистичката партија на Југославија. Секој на 
своето место! . . . Приготвувајте се итно за послед- 
ниот и решавачки бој. . .

Комунисти на Југославија! Не колебајте се ни 
за момент, туку итно приготвувајте се за таа тешка 
борба. Веднаш приспособете ги вашите организа
ции и нивната работа за тој последен бој. Заста
нете на челото на работните национално угнетени 
маси и водете ги во борба против фашистичките 
угнетувачи на нашите народи. . . Извршете ja  сво- 
јата должност на авангарда на работничката класа 
на Југославија. Напред во последниот и реш ите
лен бој за слобода и за среќа на човеш твото !“ 35

Во Прогласот упатен до народите на Југосла- 
вија ЦК на КПЈ наедно вели;

„Народи на Југославија: Срби, Хрвати, Сло- 
венци, Црногорци, Македонци и други!. . . Вие бев- 
те победени во војната, но не сте покорени. Слав- 
ните традиции на борбата за правда и за слобода 
на вашите дедовци не смеат да бидат заборавени. 
Сега е време да покажете дека сте достојни по- 
томцй на своите славни предедовци. Сега е време, 
сега дојде часот да се дигнете сите како еден во

35 Ослободилачки рат народа Југославије. Исто, 
стр. 41.
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борбата против окупаторите и нивните домашни 
слуги, џелати на нашиот народ. Не плашете се 
пред никаков терор на непријателот. На теророт 
одговарајте со масовен удар по најчувствителните 
точки на фашистичките окупаторски бандити. Уни- 
штувајте сё —  сё ш то им користи на фаш истич
ките освојувачи. Не дозволувајте нашите ж елез- 
ници да превезуваат военен материјал и други 
средства ш то им служ ат на фашистичките орди за 
нивната борба против Советскиот Сојуз, Да соз- 
дадеме од нашата земја опсадена тврдина за фа
шистичките освојувачи,“

Периодот мај —  јуни, КПЈ интензивно го ко
ристи преку своите организации низ целата земја 
да ги спроведе во ж ивот заклучоците од М ајското 
советување. Со таа цел, при покраинските, облас- 
ните и другите партиски раководства се пристану- 
ва кон формирашето на воени комитети, Тие доби- 
ваат задача на своите по драч ja непосредно да рако- 
водат со воените приготвувавьа. На тој начин, пред 
повикот за востание, Партијата успешно ги орга- 
низира воените комитеты кои собираат оруж је  и 
воена опрема, организираат воена обука, форми- 
раат ударни групи и раководат со диверзантски 
акции итн.

Непосредно пред донесувањето на решението 
за почетокот на опш тото народно востание, во Бел
град, на 27 јуни е формиран Главниот штаб на На- 
родноослободителните партизански одреди на Ју - 
гославија. За командант е определен генералниот 
секретар на КПЈ и дотогашниот претседател на 
Воениот комитет, другарот ТИТО .36

36 Четрдесет прва, исто, стр. 91.



ВТОР ДЕЛ

(1941 —  1944)



I

Co влегувањето на германските сили во Маке
донии  настанува повлекување на целокупниот 
дотогашен цивилен апарат на стара Југославија. 
Ш естиот ден по сломот и потполната капитула- 
ција на југословенските воени сили, во Скоп je  е 
формиран таканаречениот „Бугарски централен 
акционен комитет за Македонија“ . Истовремено 
по сите поголеми градови и населби се создаваат 
„месни бугарски акциони комитета“ . Целта на овие 
комитета беше да се олесни воспоставувавьето на 
бугарската окупаторска власт и да се извршат 
подготовките за преземаньето на власта од страна 
на бугарската државна администрации а на начин 
кој ќе го оневозможи секој отпор, а пред сё, и по
литички да го подготват влегувањето на окупатор- 
ските сили прикажувајќи ги како ослободители.

На територијата на Маке д они ja ш то беше под 
окупацијата на Италија, исто така беа формирани 
комитета со слични задачи. Меѓутоа, поради неиз- 
весноста која во тоа време владее по прашањето 
за повлекување на демаркационата лини ja помеѓу 
Бугарија и Италија, овде се формираат комитета 
со различии иминьа „бугарски“ односно „големо- 
албански“ комитета, кои развиваат широка про- 
пагандна дејност во врска со тоа на кого треба да
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му се приклучат соодветните делови на Вардарска 
Македонија.37

Ж ивотот и дејноста на овие комитета се со 
краток век. Нивните членови се главно луге кои 
или директно се во служба на Германија или пак 
поради недоволна ориентација не можеле да го 
согледаат карактерот на окупацијата и национал- 
ното угнетување во у словите на новото поробу - 
вагье на македонскиот народ. Поради предавнич- 
киот став на Ш арло кој го одобрува и го помага 
создаваььето на овие комитета, смета јќи дека тие 
треба „да се преземат однатре“ , петтата колона 
успева да вовлече во нив дури и некой членови 
активиста на нашата Партија.38

Бугарите во текот на април ja окупираат Ма
к ед он к а  и заедно со административниот и поли- 
циекиот апарат доведен од Бу гари ja (започнувајќи 
од селските кметови до обласниот директор) се 
зацврстуваше „новиот поредок“ кој Македонија 
ja стави во положба на поробена нација, обеспра- 
вена и ограбена економски како никогаш во н еј- 
зината поранешна историја. Со воспоставувањето 
на административната и полициска власт на Б у- 
гарија, ja снема потребата и понатаму да постојат 
акционите комитета, па со декрет на обласниот ди
ректор тие се расформирани. „Опстанокот на овие 
комитета —  се вели во извештајот на началникот 
на полицијата на Скопската облает по воспоставу- 
ваньето на бугарската власт, на установите и орга- 
низациите, беше непотребен и согласно на распи-

37 Со Виенската спогодба „Клоиус“ од 20 април 1941 
година помеѓу Германија и Италија, грубо е повлечена де- 
маркационата линија помеѓу Бугарија и Италија. Според 
оваа спогодба на Италија й припаѓа дел од Вардарска Ма
кедонща со околиите Тетовсќа, Гостиварска, Кичевска, 
Дебарска и Струшка, кои се приклучени кон Голема А л- 
банија (В. Четрдесет прва, исто).

38 В. Извештај од I Конгрес на КПМ, исто, стр. 50,
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сот на скопскиот областей директор тие комитета 
се растурени. . ,“ 39

Теророт и неприкриениот грабеж се одлика и 
основен метод на новоустановената власт на окупа
торот, При сё тоа, окупаторот настојува анексијата 
на Македонија да ja прикаже како акт на ослобо- 
дување на „поробените браќа“ . Од тие причини, 
со пропаганда, организираиье- на разни свечености 
и манифестации, треба да се прикрие вистинскиот 
статус што го доби Македонија со новонастанатата 
ситуација и со капитулациј ата на стара Југосла- 
вија. Меѓутоа, наскоро нај грубите приграбувања 
на богатствата на Македонија и експлоатирагьето 
на народот, како и силното настојување да се за- 
брза процесот на асимилација на македонскиот 
народ, го разоткриваат окупаторот како туш нец 
кој од прв ден ja навлекува врз себеси омразата 
на широките народни маси.

30 В. Четрдесет прва, исто стр. 224.



Состојбата, создадена во Македонија по април- 
ската катастрофа, му дава основа на партиското 
раководство да преземе низа определени акции во  
смисла на програмските барања и директиви на 
КПЈ. Меѓутоа, М. Ш аторов кој како секретар на 
ПК на КПЈ за Македонија, ги прекинува во ова 
раздобје сите врски со ЦК на КПЈ, одбива да ги 
прифати прогласите што ЦК на КПЈ им ги упа- 
тува на народите на Југославија по германската 
агресија. Тој исто така одби да присуствува на 
М ајското советување во Загреб на кое се донесени 
основните заклучоци за понатамошни акции на 
Партијата за разгорување на вооружената борба. 
Истовремено тој не се одзива ни на повикот да оди 
во Белград за да прими понатамошни упатства во 
врска со пристапувањето кон организирање на 
воени комитети и подготвуваньето на партизански 
единици.

Објаснување за ваквиот став на М. Ш аторов 
треба да се бара, од една страна, во неговите нацио- 
налистички и опортунистички ориентации, и од 
друга страна, во сфаќањето на ЦК на БРП (к) по 
низа организациони и политички прашавьа ш то во 
тоа време доаѓаат до израз во однос на Македонија 
и на нејзината партиска организација по нападот 
на Хитлеровите сили на Југославија.
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Имено, непосредно по окупацијата на Македо- 
нија, ЦК на БРП (к)' зазема став дека Македонија 
влегува во државноправниот состав на Бугарија 
и дека со актот за окупација всуш ност е извршена 
анексија на еден дел на Македонија кој во исто- 
ријата често бил во составот на Бугарија, па се 
смета за нејзин составен дел. Од тие причини, во 
редовите на Бугарската работничка партија (к) се 
изградува став за потребата да постои една партија 
во единствена држава (една држава, една партија).

Со ова се сакаше молчешком да се легализира 
положбата создадена со окупацијата на Македо
н к а . Поради тоа ш то М. Ш аторов во свойство на 
секретар на ПК на КПЈ за Македонии а веднаш по 
окупацијата ja  поврзува партиската организација 
веднаш со ЦК на БРП (к), всуш ност тој со тоа се 
солидаризира со нејзината национално шовинис- 
тичка и опортунистичка лини ja и радикално отста
ли од револуционерната линиј а на ЦК наКПЈ. Така 
додека ЦК на КПЈ објавува во своите прогласи 
дека од војната против фашистичките освојувачи 
ќе се создаде „врз вистинската независност на си
те народи, слободиа брат ска заедпица на југосло- 
венските народи (со ш то наедно се укажува и на 
перспективата на создаванье на нова Југославија), 
Ц К на БРП (к) и ПК ваквиот став го толкуваат 
како „ англофилство “ . Наспроти пак бараньата за 
одбрана на земјата од фашистичките освојувачи и 
истакнувашето дека „. . .  комунистите и целата ра
ботничка класа на Југославија lie издржат до ко
нечна победа во првите редови на народната борба 
против освојувачите. . . “ , ПК на КПЈ за Македо
н и я  под непосредно влијание на БРП (к) истак
нува во своите прогласи борба за поголеми демо- 
кратски слободи на масите. Така на пример во 
прогласот на Ц К на БРП (к) објавен во декември
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1941 година до македонскиот народ се вели: „Само 
борбата за истерување на германските и италиј эн - 
ските окупатори од Балканот и кутнувагье на кив
ните орудија —  бугарската фашистичка влает, 
само борба за иароднодемократска влада во Буга- 
рија може да го доведе како бугарскиот така и ма
кедонскиот народ до слобода. . . “ Како ш то се 
гледа под окупаторот на Македонија. се подраз- 
бираат само германските и италијанските воени 
сили, а не и бугарскиот окупаторски државен апа- 
рат. Сё ова ќе има непосреден одраз и врз другите 
акции и дејности на БРП (к) врз борбата на маке
донскиот народ за извојувањ е на своја национална 
слобода.

Од ваквите односи и гледагьа произлегувал и 
ставот на М. Ш аторов и по однос на предавањето 
на оруж јето на окупаторот. Директивното писмо 
на ПК од мај месец до сите партиски организации 
во земјата неизоставно да му се пред аде оруж јето 
на окупаторските власти, е само еден одраз врз 
гледањето на Ш аторов на негирањето на воору- 
жената борба на македонскиот народ против оку
паторот. Доследно' изградувајќи го овој став, Ша
торов и понатаму развива свои поставки за немож- 
носта на вооружена борба и по објавувањето на 
војната-на Германија на Советскиот сојуз. Поради 
тоа, наместо да го повикува народот на востание 
и вооружена борба против окупаторот, ПК во еден 
од своите прогласи објавен по објавувањето на в о ј- 
ната од страна на Германија и на Советскиот Со- 
јуз, го повикува македонскиот народ да ja  покаже. 
заедно со другите народи, својата солидариост, 
своите симпатии спрема големиот советски народ. 
Наедно со ова македонскиот народ се повикува да 
не дава стока и да не одговара на своите обврски 
што им ги наложува окупаторот. Со ова, целата 
борба против окупаторот треба да се сведе на акции 
и мерки ш то немаат карактер на ггодготвување на
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вооружена борба. Доследно спроведувајќи го вак~ 
виот став, Ш аторов како секретар на ПК самовол
ию го прогласува Покраинскиот комитет на КПЈ за 
Македонија за Покраински комитет на работнич- 
ката партија во Македонија, со што всуш ност из~ 
рази дека партиската организација во Македонија 
се издвојува од составот на ЦК на КП Ј .40

Наскоро сите партиски организации во М аке- 
гцонија ja согледуваат оваа национал-шовинистичка 
и опортунистичка лини ja на директивите ш то Ш а
торов ги издава и независно од него и од неговите 
директиви, преземаат определени акции и мерки 
ш то се на линијата на ставовите на Ц К на КПЈ. 
Месните партиски организации свикуваат конфе
ренции и советувања на своите истакнати партиски 
членови и ja разгледуваат создадената положба по 
окупацијата и донесуваат определени заклучоци 
за понатамошната работа на Партијата во масите. 
Карактеристично е при тоа што поголем број на 
партиските организации, скришум од ПК одбиле 
да им го предадат оруж јето на окупаторските вла
сти (на пример партиските организации во Прилеп, 
Битола, Кавадарци, Крушево, Ресен, Неготино и 
др.). Месните пак комитети во Велес, Прилеп, Те- 
тово и Струмица и други уш те во текот на првите 
денови на април на своите конференции донесу- 
ваат заклучоци за вооруж ен отпор против окупа
торот .41 Кумановската партиска организација, во

40 В. Историски архив КПЈ, том, VII Македопија у 
народно-оелободилачком рату и народној револуцији, Бе- 
оград, 1951 година, стр. 32.

41 Исто.
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месец мај 1941 година, организира конференција 
на ко ja  отворено й се спротивставува на полити- 
ката на покраинското раководство и наедно доне- 
сува заклучок за своето отцепување од ПК. До- 
следно придржувајќи се за ставовите на Ц К на 
КПЈ, кумановеката организација во својот весник 
„Дедо Иван“ го објавува прогласот на ЦК на КПЈ 
од 12 јули 1941 година и врши понатамошни под
готовки за вооружена борба против окупаторот. 
Во овој правей, дејствува и партиската организа- 
ција во Прилеп .42

42 В. Четрдесет прва, исто, стр. 523—524.
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ЦК на КПЈ во месец април, односно мај ги 
упатува на партиска работа во Македонија Лазар 
Колишевски, Драганчо Павловиќ и Мара Нацева. 
Во првите среќавања со Ш аторов, другарот Коли
шевски ги изнесува ставовите на ЦК на КПЈ содр- 
жани во заклучоците на М ајското советување за 
потреба од вооружена борба против окупаторот. 
Во тие разговори, Ш аторов отворено изјавува дека 
то] не се согласува со донесените заклучоци и дека 
себеси не се смета за должен да ги прифати дирек- 
тивите донесени од страна на ЦК на КПЈ. Тогаш 
то] ова го мотивира со фактот дека партиската 
организација во Македонија по ова време е при- 
клучена кон ЦК на БРП (к).

Во средината на месец јуни на состанокот на 
НК на ко] се изнесуваат ставовите на ЦК на КПЈ 
од страна на Лазар Колишевски, Ш аторов повторно 
прави обиди да ги убеди членовите на ПК дека нема 
можност за вооружена борба во Македонија. Овде 
доаѓа до отворен судир меѓу членовите на ПК и по
ради тоа донесена е одлука определен број на чле
нови непосредно да се ангажираат во спроведу- 
вањето на политиката на КПЈ меѓу партиските 
организации. Наедно е решено дека е нужно вед
наш за сё ова да се извести ЦК на КПЈ, поради 
што Лазар Колишевски на 22 јуни 1941 година 
повторно се врайа во Белград.

4
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Откако ЦК на КПЈ беше известен за состој» 
бата во ПК на КПЈ за Македонија и за полити- 
ката ш то Ш аторов во својство на негов секретар 
Ј-) спроведува, во месец јули, ЦК на КПЈ донесува 
о/г тука за неговото сменување. Во таа смисла, на 
24 јули е упатено писмо до Покраинскиот комитет 
за Македонија во кое, покрај другото, се вели:

„Постапката на Стариот (Бугаринот), кој беше 
одговорен пред ЦК на КПЈ за работата во Македо- 
нија, се покажа не само антипартиска, туку и кон- 
трареволуционерна. 1 , Тој го саботираше издава- 
њето на прогласот на ЦК на КПЈ и зазеде нацио- 
нал-шовинистички. став. 2 . Тој по окупацијата ги 
прекина сите врски со Ц К , на КПЈ и не се огла- 
суваше на повикот да дојде со извештај до ЦК. 
Не само тоа, тој не сметаше за потребно и да дојде 
за да го образложи тој свој прекин. 3. Тој зазеде 
непријателски став спрема другарите Срби, зазеде 
став кој со ништо не се разликува од ставот на 
македонската реакционерна бурж оазија (овде се 
мисли на одлуката на Ш аторов донесена на своја 
рака во првите денови на окупацијата да ги от
страни од ПК Добривое Видиќ и Блажо Орландиќ 
со мотивација дека тие како Срби нема ш то да 
прават сега во Македонија). 4. Toj ja занемари 
својата партиска активност сега кога й е должност 
на Партијата да ги развива сите свои сили во борба 
против окупаторот, а за помош на СССР. 5. Toj ги 
ишорира сите партиски правила во поглед на вна- 
трешните партиски односи и на дисциплината. По- 
ради тоа, Ц К на КПЈ сета таа иегова постапка ja 
смета антипартиска и контрареволуционерна и по- 
ради тоа го симнува од неговата долж ност член на 
ПК за Македонија и го исклучува од Партијата .43

43 Целиот текст на писмото на ЦК на КПЈ упатено 
до Покраинскиот комитет за Македонија објавено е во 
книгата Четрдесет прва, Исто, стр. 526. Исто така види 
Историски архив К ПЈ, том. VII. док. бр. 16 и док. бр, 17 
односно док, бр. 18.
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Не впуш тајќи се во сите оние моменти кои се 
однесуваат на интервенциј ата на ЦК на БРП (к) 
по повод исклучувањето на Ш аторов од ПК за Ма
кедонка, како и на отпорот што Ш аторов го дава- 
ше во врска со оваа одлука за неговото повлеку •> 
ванье од ПК, треба да се спомене и тоа дека по ова 
прашање дошло и до интервенција на Коминтер- 
ната.44

Така, по повеќемесечна борба на членството 
на партиските организации во Македонија против 
антипартиската и национал-шовинистичката д еј- 
ност на Ш аторов, на 25.VIII.1941 година е избрано 
ново Покраинско раководство на чело со другарот 
Лазар Колишевски. Новиот ПК за Македонија со 
помош на Ц К на КПЈ отпочнува со подготовки за 
исфрланье на партизански одреди и за преземање 
на други акции со цел да се подигне револуцио- 
нерниот дух на широките народни маси за воору
жена борба .45 Поради тоа, веќе во првата половина 
на* септември е формиран Покраински штаб за 
Македонија, а потоа се формираат и воени коми- 
тети при пониските партиски раководства .46

Исто така, новиот П К донесува решение за ор- 
'ганизирање на првите партизански одреди  и тоа 
најпрво во Куманово и Прилеп а потоа и во дру
гите реони; велешко, битолско, ресенско и круш ов- 
ско. Значењето на овие одреди за понатамошното

44 Историски архив КПЈ, том. VII док. бр. 17 теле- 
грам друга Тита Извршиом комитету К. И. од 4 септембра 
1941 године, В. Целиот текст на одлуката на Коминтерна, 
Четрдесет прва, исто стр. 528.

45 ЦК на К Ш  во септември 1941 година објавувз 
отворено писмо упатено до партиските организации во Ма~ 
кедонија во кое се укажува на значењето на одлуката за 
суспензија на стариот IIK за Македонија (В. Народно- 
ослободилачка борба у Македонией, чланци и документе 
изд. Култура, Веоград, стр. 30). В. директивно писмо на ПК 
на КПЈ за Македонија, исто стр. 33.

46 В. Ослободилачки рат народа Југославије. Исто 
стр. 48,
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развивање на Народноослободителната борба се 
огледа' —  како што се вели во Извеш тајот од I 
Конгрес на КПМ —  на прво место во тоа што со 
ова се зацврсти победата и на линијата на Ц К на 
КПЈ за тоа дека постојат објективни услови за 
развиток на партизанското движенье во М акедо- 
нија. Потоа, со организираньето на првите парти
зански одреди и нгазните акции, македонскиот на
род се приклучи и за секогаш се определи за борба 
заедно со другите народи на Југославија, против 
фаш истичкиот окупатор предводена од КПЈ. Зна- 
чењето на овие одреди е и во тоа што тие станаа 
јатки околу кои се развиваше народноослободител- 
ното востание во 1942 и 1943 година за во 1944 го
дина таа да прерасне во сеопшто народно 
востание,47

Самиот факт што уш те во првите месеци по 
окупацијата дојде до појава на партизанските од
реди и до нивното вооруж ено судирање со војно 
полициските сили на окупаторот, имаше —  и по- 
крај привремените неуспеси —  двојно дејство. Од 
една страна, широките народни маси сфатија дека 
во Македонија постојат сили ш то се спремни да 
поведат борба против окупаторот. Од друга стра
на, окупаторот мораше да пристапи кон непосредни 
репресалии кои постелено ќе добијат толку ма~ 
совни размери ш то окупаторот ќе се најде наполно 
демаскиран и изолиран. Масовниот терор што ќе 
го преземе тој над македонскиот народ, доведува 
до положбата уште во почетокот да го има тој 
против себе целиот македонски народ.

Зголемувајќи го постојано својот полициски 
апарат, окупаторот започна, со првите вооружени 
акции, масовни апсења и интернации. Опирајќи се 
на домашните предавници, тој отпочна со созда
вайте на контрачети кои заедно со окупаторските 
воени единици и полицијата влегоа во борба про-

47 В. Извештај од I Конгрес на КПМ, Исто стр. 63.



К П Ј В О  Р Е Ш А В А Њ Е Т О  Н А  М А К Е Д О Н С К О Г О  Л Р А Ш А Њ Е

тив партизанските одреди. Воените судови непре- 
кинато донесуваа многуброј ни пресуди со кои беа 
изрекувани најтешки казни над голем број маке
донски патриоти кои на еден или друг начин ja 
манифестирале својата приврзаност кон народно- 
ослободителното движење.

Со намера да го скршат отпорот на македон
ски от народ, бугарските власти донесуваат одлука 
за мобилизација на сите годишта во Македонија. 
Со ова окупаторот смета со два момента: дел од ма~ 
кедонската младина да оддвои од средината каде 
што револуционерниот вриеж против окупаторот 
сё повеќе расте и да го фрли во братоубиствена 
војна против партизанските одреди во Србија .48 
Со оваа мерка, ко ja е во спротивност со статутот 
на Македонија како окугхирана земја, окупаторот 
смета да постигне пошироки политички цели и тоа: 
прво, во борбата против српските партизански еди- 
ници на овој начин да се разгори шовинизам кој 
ќе служи како основа за понатамошните борби на 
овие мобилизирани единици против сопствениот 
народ. Второ, со оваа мобилизација да се прикаже 
дека Македонија е составен дел на единствената 
држава Бугарија, а не на окупирана земја. На овој 
начин се сакаше. окупацијата да се прикаже како 
„ослободувањ е“ и да се легализира во државно- 
правна смисла.

Многу од преземените репресивни мерки од 
окупаторот над населението на Македонија, во сво- 
јата суш ност означуваат геноцид и по сите меѓу- 
народни правки клаузули претставуваат воени 
злочини .49 Но, и покрај тоа, на бугарските окупа-

48 Исто. стр. 64.
49 Репресалиите што ги употреби окупаторот против 

македонскиот народ беа масовни убиства, опожарувања на 
цели краеви, масовни интернации, одведување на населе- 
нието на присилна работа во Вугарија, конфискување 
на имотите на партизанските семејетва, групни раселува- 
ња на одделни села и сл. (Исто, стр. 56—57).
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■горски власти не им пречи и понатаму да се .сме- 
таат себеси за ослободители и да настојуваат пот- 
пира јќи се на домашните предавници, да работат 
на понатамошното зацврстувавье на окупацијата 
против револуционерните сили во Македонија што 
сё повеќе растат.50

50 Правени се повеќе пати обиди да се создадат та- 
канаречени граѓански културни клубови со цел младината 
да се воспитува во духот на верноста на „бугарското цар 
ство“. Иницијатори на создавањето на овие клубови беа 
Чкатров — Ѓузелов. Меѓутоа, младината одби да приста 
пи кон истите и така воопшто нб дојде до нивното фор 
мирање.



IV

Револуционерниот дух  ш то го започна новиот 
Покраински комитет, по ноември 1941 година, од- 
ново беше доведен во прашање. Имено, по паѓа- 
њето на Лазар Колишевски в затвор, како и поради 
сериозните удари ш то ги поднесоа првите одреди,
—  несовладените до крај колебливи и опортунис- 
тички тенденции, инфилтрирани преку Шарло, 
сега одново посилно избиваат. Овие тенденции нао- 
ѓаат поткрепа и во ставовите и влијанието на деле- 
гатот на Ц К на БРП (к), кој одново доаѓа во Скоп je, 
и на кого ш то некой членови на П К му позволила 
да си присвои тој поголеми права од своите „кон - 
султативни" врски со македонската партиска ор
ганизации а.

Така опортунистичката лини ja  на БРП (к) по 
прашавьето за вооружена борба против окупаторот 
одново се изразува во одделните ставови на некой 
членови на Покраинското раководство на Пар- 
тијата.

На овој начин, одново се потсилува кризата 
внатре во Партијата околу прашањето за у словите 
за вооруж ена борба против окупаторот ш то веќе 
беше надвиена со настаните од 11 октомври 1941 
година. Имено, на 11 октомври, македонскиот народ 
најрешително го покажа патот за решававье на 
своето национално ослободувавье и  од тие причини 
немаше повеќе место за поставување на праша-
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њето дали воопш то треба да се започне вооружена 
борба. „11 октомври е пресуден датум во историјата 
на македонскиот народ. М оже слободно да се каже 
дека тој ден, со првите истрели на прилепските и 
кумановските партизани, македонскиот народ й 
се приклучи на гигантската борба на српскиот и 
на другите народи на Југоелавија против окупа
торот и неговите домашни слуги и предавници од 
секаков вид.“ 51

Меѓутоа, во Партијата постоеја сили кои се 
бореа за усвојувањ ето на линијата на КПЈ, ма- 
кар ш то во таа своја борба тие беа во особена теш
ка ситуација поради отсуството на Лазар Коли
шевски. Отту ка сё до крајот на 1942 година воору- 
жената борба не можеше да земе можен размав, 
то ест не се искористија постојните објективни 
услови за проширување на Народноослободител- 
ното движење, Дејноста на БРП (к) во овој пери
од посебно се изразува во инсистирањето, дека не
ма услови за вооруж ено востание и дека борбата 
треба да се сведе на формирање на помали „дру- 
жини“ . Во таа смисла ЦК на БРП (к) постојано 
истакнува дека специфичните услови на Бугарија 
како и на Македонија не дозволуваат да се започне 
вооружена борба со поголеми партизански едини- 
ци. Исфрлувањето на партизански единици, ЦК на 
БРП (к) го нарекува како губевье на партиски ка
дри, истрчуванье и авантуризам, слепо копирање 
и слично.52

Под непосредното влијание на ваквото сф а- 
ќање, ПК донесува решение за расформирање на 
постојните прилепски и други партизански одреди 
и донесува заклучок „дека партизанското дви
жение не треба да се сфати како некакво декре-

51 В. Реферат на другарот Лазар Колишевски одр- 
жан на 11.Х.1945 година. ..Нова Македонија“ 11.Х.1945. год. 
II, 6р. 237. :

52 В. Историски архив КПЈ, том. VII, исто док. бр. 
36, стр. 89.
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тирање. Тоа треба да се развива како природен 
процес во зреењето на објективните услови“ ,53

Отвореното истапување на БРП (к) против 
вооружената борба особено јаено се изразува во 
писмото на ЦК на БРП (к) упатено до ПК на КПЈ 
за Македонија од 15.1.1942 година а во врска со ре- 
шението на Партиската организација во М акедо- 
нија комунистите да не й се одгласуваат на моби- 
лизацијата за бугарската вој ска. Имено, ЦК на 
БРП (к) му го препорачува на ПК за Македонија 
следното:

. . Сега е важно да работиме за да успееме 
навистина да ja разединиме и да ja придобиеме 
воj ската, а што Iće правиме потоа со неа —  тоа е ра
бота на иднината и не е толку тешко. Зошто пак 
вие за нашите другари ш то ќе успеат да направат 
едно толку големо дело уш те сега решавате „да бе~ 
гаат в планина“ ? Зар не би било подобро во тој 
случај, на пример, разединетата во j ска да ja прео- 
брнеме во организирана револуционерна сила, 
ко ја Iće има решавачко значење при остварувањето 
на нашите цели останувајќи со неа по градовите и 
селата, давајќи им го задоволството на нашите про- 
тивници тие да бегаат во ш ум ите.. . “ 54

Целата оваа дејност на БРП (к) е пресметана 
кон тоа македонскиот народ да се изолира од бор- 
бата на братските народи на Југославија, кај него 
да се убие верата на успехот на вооружената борба 
против окупаторот и воопш то постелено наполно 
да се оддели партиската организација во Македо
н к а  од влијанието на Ц К на КПЈ.55

53 Исто, док. бр. 38 стр. 95.
:а  И с т о ,  с т р .  9 0 .

55 В. Лазар М ојсов: БРП (к) и македонското нацио
нално прашање, стр. 96—115; Историски архив КПЈ, исто, 
бр. 34, стр. 82—86. Извештај од X Конгрес на КПМ, стр. 
65, 66,
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Партискиот актив и организацијата кон среди- 
ната на 1942 година отворено стануваат против ед~ 
ниот дел на членовите на КП за Македонија кои 
сё повеќе потпаѓаат под влијанието на ЦК на БРП 
( к )  и ги прифаќаат сите негови погрешни сфаќања. 
Така, во јуни 1942 година на интервенција на мес- 
ните комитети е сменето раководството на П К на 
чие чело се наоѓа Бане Андреев заш то тоа се од- 
двоило од целото членство.56

Ц К на КПЈ во овој период му укаж ува на ПК 
за Македонија на потребата на полна мобилизации а 
на масите за вооружена борба против окупаторот, 
за неодложно развивање на вооруж еното воста
ние. Така, во писмото на ЦК на КПЈ, упатено до 
ПК за Македонија од 15 март 1942 година во кое 
се изнесува политичката положба во земјата, на 
едно се укаж ува на главните политички задачи на 
КПЈ во Македонија и  покрај другото се истакнува 
следното:

„Политичкиот развиток и активирањето на 
народните маси во Македонија заостануваат денес 
уште многу зад развитокот на другите земји на 
Југоелавија па дури и зад Хрватска, ко ja  по ело- 
мот на Jугословенската држава се најде во поли-

56 В. Историски архив КПЈ, исто док. бр. 46, стр. 113. 
док, бр. 47, стр. 120, док. бр. 48, стр. 126 и док. бр. 49 стр. 127.
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тички слична положба како и Македонија. Ова 
последното е јасен доказ за тоа дека специфич- 
ните македонски околности —  кои навистина по- 
стојат —  се само еден дел од причините за ваквата 
положба. Другиот дел треба да се бара во слабое- 
тите на нашата партиска организација во Македо
нии а и особено во последиците од тешките грешки 
што ги направило бившото, од нас сменето маке- 
донско раководство, за што стануваше уш те по- 
рано збор. Токму тие факти им наложуваат на ма- 
кедонските комунисти обврска да ги влож ат сите 
свои сили во совладувањето на своите слабости.“

„Во примената на нашата општа партиска ли
ни] а на македонските услови, морате да обрнете 
особено внимание на следните три моменти: прво, 
потребно е КП  во Македонија да удри со еднаква 
острица против бугарската хегемонија и политич
ката денационализација, како и против секој обид 
толемосрпските елементи да го воскреснат своето 
владеегье во Македонија. Во таа смисла подло- 
ж ете ги на остра критика сите големобугарски еле
менти и оние ш то со својот став ги помагаат, како 
и Југословенската влада во Лондон и нејзината 
големосрпска политика и направете се навреме да 
ги изолирате од масите. Второ, упорно разобличу- 
вајте ja пред масите вистинската улога на герман
ските и италијанските фашистички империј алисти 
за кои Македонија е монета за поткусурувањ е, а 
популаризирајте го СССР, Дрвената армија, југо- 
словенските партизани како единствени и вистин- 
ски сојузници на македонскиот народ за неговата 
слобода и право на национално самоопределуванье. 
Зацврстувајте го духот на братството во заеднич- 
ката борба помеѓу македонскиот, бугарскиот и срп- 
скиот народ, и тука особено популаризирајте ja 
борбата на српските партизани против големосрп- 
ските четници, тие одамнешни непријатели на сло- 
бодата на Македонија. Трето, создавајте неуморно
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цврста база на нашата Партија меѓу работничките 
и селските маем борејќи се за кивните конкретни 
економски и социјални интереси.“57

Наскоро потоа, по повод 27 март, ЦК на КПЈ 
и Врховниот штаб во својот проглас упатен до на
родите на Југославија й укажуваат на партиската 
организации а во Македонија на потребата да се соз- 
даде еден единствен народноослободителен фронт 
и да се стапува во редовите на народнооелободи- 
телните партизански и доброволечки одреди на 
Југославија. Посебно се подвлекува потребата ма
кедонскиот народ рамо до рамо со другите народи 
во Југославија да се бори за своја вистинска сло
бода, да поведе вооружена борба против омрзна- 
тите фашистички освојувачи и нивните слуги. 
„Рамо до рамо со другите народи во Југославија —  
се.вели во прогласот —  ти ќе ja извојуваш  својата 
вистинска слобода.“58

Со цел да й се даде непосредна помоги на пар
тиската организации а во Македонија и да се раз- 
вие народноослободителното движење, ЦК на КПЈ 
го упатува на работа во Македонија како свој ин
структор другарот Добривое Радосавлевиќ. Тој ги 
пренесува искуствата на партизанското војување 
од Србија и работи на тоа партиските организации 
да се средат, да зацврснат и да се мобилизираат 
на линијата на ЦК на КПЈ,59

Новото привремено раководство на ПК за Ма
кедон ка  ги презема сите мерки за поцврсто повр- 
зувакье со ЦК на, КПЈ свесно за потребата од ие
гова помош.60

57 Историски архив КПЈ, док. бр. 41 стр. 99.
58 Исто, док. бр. 42, стр. 104.
50 Другарот Добривое Радосавлевиќ дошол во Македо- 

нија на 25.VIII.1943 година и веднаш презел низа мерки за 
консолидирање на партиските организации (В. Извештај 
од I Конгрес на КПМ, исто, стр. 66).

60 В. Историски архив КПЈ, док. бр. стр. 129.
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Во прогласите на новото покраинско раковод- 
ство сё повеќе се популаризира борбата на југосло- 
венските народи и се повикува македонскиот народ 
да се угледа на нив, укажувајќи на тоа дека ма
кедонските партизани се дел од борбените редови 
на братските народи на Југославија.61 Исто така, 
ПК за Македонија сё повеќе ja истакнува потре- 
бата за развивање на Народноослободителното 
движење и за засилување на партизанските еди- 
ници. Меѓутоа, и покрај промените во раковод- 
ството на покраинскиот комитет и на ослободу- 
вањето од влијанието на БРП (к), сепак донекаде 
сё уш те се чувствуваат последиците од поранеш- 
ната положба и од старите сфаќања во однос на 
развитокот на самата оорба. Така, на пример уште 
се има неопределен став во однос на идната др~ 
жавно правка положба на Македонија, се истак
нува паролата за создавање на слободна Македо- 
нија, изолирано од паролата за слободна Југосла- 
вија. Но, ПК сега сите свои прогласи ги потпи- 
шува како ПК на КПЈ за Македонија и се напу- 
шта ставот на БРП (к) за тоа во прогласите да не 
ее споменува името Југославија, Исто така економ- 
еката борба на селаните сега се поврзува со ак~ 
ционата парола селаните да не се задржуваат са
мо на почетните форми на борбата против окупа
торот, туку да стапуваат во редовите на парти
занските одреди а на партиските организации 
им се поставуваат задачи за воено-револуционерна 
работа врз основа на искуствата со кои се здобиле 
партизанските единици во Србија.62

Вооружените акции на партизанските одреди 
што особено се јавуваат во централна Македонија 
уште во текот на месец јуни и јули 1942 година 
даваат основ да се заземе поопределен став од 
страна на ПК по прашањето за понатамошно ши-

61 В, Йсто, док. бр. 50, 53, 55, 56.
Исто.



6 2 А Л Е К С А Н Д А Р  Т . Х Р И С Т О В

рење на партизанското вооружено востание, Спро- 
тивно на поранешните сфаќања, сега ПК истакну 
ва дека партизанското движење е најдобриот пат 
за да се разгори Народноослободителната борба до 
нејзиниот највисок врв •—• општояародното воста
ние,63

Со првите успеси на партизанските одреди и  
со нивното понатамошно зајакнување се донесува 
историската одлука за формирање на Главен 
штаб на НОВ и ПОЈ за Македонија наместо дото- 
гашниот Покраински воен штаб.64 Оваа одлука, 
заедно со одлуката за формирање на Централен 
комитет на КПЈ за Македонија ко ja  дојде во март 
1943 година, имаат посебно значење за развито
кот на Народноослободителната борба на македон
скиот народ. Со оваа одлука уште еднаш дојде до 
израз принципиелната и доследната политика на 
КПЈ по националното прашање то ест по револу- 
ционерен пат да се реши македонското национално 
прашање и уш те во текот на Народноослободител
ната борба да ее создадат сите потребни преду- 
слови за слободен развиток на македонскиот на
род во братската заедница на идната Југословен- 
ска федерација.

63 Исто, док. бр. 55, стр. 142.
64 Главниот штаб на НОВ и ПОЈ за Македонија бил 

формиран во втората половина на месец јануари 1943 го
дина (в, Страхил Гигов: Формирање и развиток на Глав
ниот штаб, Бригада на братство и единство, Скоп je, 1958 
година, стр. 145— 151),
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Понатамошните напори на КПЈ партиската 
■рганизација во Македонија да се оспособи за да 
о поводе македонскиот народ во борбата против 
жупаторот за извојувањ е на својата национална 
:лобода во соработка со другите народи на Југосла- 
шја, се изразуваа во периодот 1943 —  1944 година 
зо неколку насоки. Пред сё, ЦК на КПЈ во овој 
хериод презема конкретии мерки за зацврстување 
т  партиската организација во Македонија и за 
зејзиното доследно поврзување на линијата на 
КПЈ, зацврстувајќи ja  во партиските редови свеста 
зека „правилното развиванье на целите и каракте- 
рот на Народноослободителната борба и улогата 
на нашата Партија ви дава широки можности и 
вам, на партиските организации во Македонија, да 
ги соберете околу себе и да ги поврзите за своето 
раководство сите работай маси и целиот македон
ски народ во борба за слобода на македонскиот на
род.“ 65 Во таа цел, ЦК на КПЈ укажа на потребата 
за чистење на партиската организација од колеб- 
ливи и опортунистички елементи, од луѓе што им 
робувале на национал-сепаратистичките тенден
ции во решавањето на македонското национално

65 В. Писмо на Јосип Броз Тито до Покраинскиот 
комитет на КПЈ за Македонија од 16.11.1943 год. (Истори- 
ски архив КПЈ, исто док. бр. 66, стр. 191).
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лрашање за да биде Партијата во Македонија во 
состојба да ги изврши историските задачи на па~ 
тот за извојувањ е на правата на македонскиот на
род за слободно национално определување, за ие
гова национална независност и слобода.66

За овој период од особено значенье се и напо
рите на КПЈ да му помогне на македонскиот народ 
во изградбата на својата прва револуционерна 
власт на ослободената и полуослободената терито- 
рија и во понатамошниот процес на вооружена 
борба да создаде можност за нивно конституирање 
во врховни органи на власта како израз на суве- 
рената вол ja на македонскиот народ да изградува 
свој слободен ж ивот во заедница со другите народи 
на Југославија.

Активноста на КПЈ во оваа смисла наскоро до- 
ведува до првите вистински резултати кои, како 
на партиските организации исто така и на парти- 
занските одреди им даваат нов поттик во органи- 
зирањето и проширувањето на вооружената борба 
против окупаторот. Во овој поглед, посебно исто- 
риско значенье има доаѓањето на делегатот на ЦК 
на КПЈ другарот Светозар Вукмановиќ-Темпо кој 
со својата работа во Македонија овозмож ува да се 
стабилизираат партиските организации во Маке
донща и да се прошири Народноослободителното 
движёкье.67

Со својата сестрана работа, делегатот на ЦК 
на КПЈ успеа за релативно кусо време да го от
страни и последното влијание на Ц К на БРП (к) и 
со тоа да ги крене сите партиски организации на 
бескомпромисна борба во спроведувањето на воо
руж ена борба против окупаторот. Отстранувајќи ги 
одделните слабости во досегашната работа партис-

66 Исто.
67 Светозар Вукмановиќ-Темпо кој бил определен за 

делегат на ЦК на КПЈ стигнал во Македонија на 26.11.1943 
година.
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ките организации успеш но започнаа да ги собира
ет масите во Македонија во борба против окупа
торот под раководството на КПЈ. Угледот на КПЈ 
влева восхит и полет како за активирање на пар
тиските организации, исто така и за мобилизации а 
на целиот македонски народ. Во овој правец се со 
средоточена и сите напори на делегатот на КПЈ 
ко] укажува на потребата за поврзуванье на маке
донскиот народ со другите народи на Југославија 
под раководството на КПЈ. Со конкретното преду- 
дредувавье дека македонскиот народ мора еднакво 
да води борба против германско-италиј анските 
окупатори како и против бугарските и албанските 
слуги, кои со сите средства се трудат да ja  заду
шат националната свест кај македонскиот народ и 
да го претворат во бесправии робови, КПЈ ги обе- 
лежува наедно и перспективите на борбата на ма
кедонскиот народ. Во тоа особено се истакнува 
борбата на другите братски народи на Југославија 
против окупаторите и нивните слуги како ш то се 
Недиќ, Павелиќ, Дража Михајловиќ, како и про
тив емигрантската влада во Лондон, ко ja наетојува 
одново да им го наложи големосрпскиот јарем на 
сите народи на Југославија. Предупредувањата на 
КПЈ до македонскиот народ се однесуваат исто та
ка и за неговата борба против хитлеровските пла-* 
теници и предавници на македонскиот народ како 
ш то е Ванчо М ахајлов и други, кои сакаат со лаги 
и со измами уш те посилно да го стегнат македон
скиот народ во ропскиот јарем на германските осво- 
јувачи, како и против големобугарските платеници 
од редовите на македонскиот народ (Китинчев, 
Чкатров и други) кои наетојуваат да го одржат ма
кедонскиот народ под ропството на бугарските хе- 
гемонисти, како и против големосрпските плате
ници од редовите на македонскиот народ (В. Тр- 
биќ и другите) и против секој обид на издајничка- 
та предавничка емигрантска влада во Лондон и

5



нејзш ш от воен ш ш истер Дража М ихајловиќ да го 
воскреснат јаремот на големосрпската тиранија над 
македонскиот народ.68

Вака јасните ставови по прашањето за потре- 
бата македонскиот народ да се бори против сето 
она ш то може да ja задржи или да ja спречи него- 
вата праведна вооружена борба против окупаторот, 
произлегуваат од сестраната анализа што ja врши 
КПЈ во решавањето на македонското национално 
прашагье. Недвосмисленото становиште на КПЈ за 
извојувањ е на полна национална слобода и рамно- 
правност на македонскиот народ, за неговото право 
сам да решава за својата судбина, за создавањето 
на вистинска демократска власт, придонесува да 
се извршат под раководството на КПЈ такви ради- 
кални промени во организирањето и воденьето на 
вооружената борба во Македонија, ш то во овој пе
риод македонскиот народ ќе се најде речиси на- 
полно обединет во единствен народен фронт, со 
ш то наедно ќе се придонесе за разгорувањето на 
вооружениот отпор против окупаторот и за конеч
н о ю  решение на националното прашаиье.

Од особено значење за понатамошното зајак- 
нување на партиските организации во Македонија 
и воопш то за големото влијание на КПЈ во моби- 
лизацијата на народните маси во борба против оку
паторот, е, како ш то се напомна, и основањето на 
централниот комитет. „Со формирањето на ЦК на 
КПМ се вели во извеш тајот од I Конгрес на КПМ
—  им се одземаат од рацете на реакцијата и на ав- 
тономистичките елементи и последимте аргумента 
за тврдегье дека партиската организација во Ма
к ед он к а  и Народноослободителното движење би
ле слепо потчинети „на ербите“ и на некакво 
„српско“ раководство и со тоа им се поткинати ко- 
рените на автономистичките тенденции. Формира- 

‘ ньето на ЦК на КПМ беше од огромно значење за
68 Историски архив КПЈ, док. бр. 170, стр. 209.
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осамостоју вањето на партиското и политичкото
раководство во Македонија и за брзото растење на 
националните партиеки кадри.“69

Степенот на развитокот на Народноослободи- 
телната борба во Македонија во овој период ja но~ 
стави потребата да се формираат поголеми воени 
единици и да се создаде народноослободителна 
вој ска на Македонија. Со капитулациј ата пак на 
италијанската војска знатно се проширува сло- 
бодната територија а партизанските одреди се зго- 
лемуваат со прилив на нови борци, Новоформира- 
ните единици од Косовари, Срби и Црногорци при- 
донесоа да зајакне братството и единството поме
ту македонскиот, српскиот и другите народи. Исто- 
врёмено на подрачјето на Кичево, Дебарце, Струга 
и Гостивар, партизанските единици одиграа зна- 
ча јн а . улога во развитокот на братството помеѓу 
македонскиот и албанскиот народ, односно ш ип- 
тарските национални малцинства.70

Одбележувајќи го историското значевье на 
партизанските одреди во Извеш тајот од I Конгрес 
на КПМ  се вели: „ . .  . Партизанските одреди на на
шата Народноослободителна вој ска во текот на 
1943 година дадоа огромен придонес за политич
кото оевестување и активирање на најшироките 
народни маси и преку тоа и за разгорување на на- 
родното востание. По селата и по градовите, ш то 
ги заземаа или низ кои проаѓаа, единиците на На- 
родноослободителната вој ска —  самото нивно при- 
суство имаше огромно значење. Високите морални 
квалитети на нашите борци, нивната пож ртвува- 
ност и готовност за најголеми лишувахьа, односи- 
те и постапката спрема населението —  сето тоа 
уш те повеќе ja зголеми љубовта на народните 
маси спрема својата војска, го предизвика нивниот 
восхит кон неа и го засили потокот на нови на~

89 Извештај од I Конгрес на КПМ, исто, стр. 70.
70 Исто. стр. 73—74.
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зодни борци кои се влеваа во неа. Бранејќи ги се- 
гата од окупаторските казнени експедиции, кои 
;о себе носеа терор, грабеж и масовни убиства, да- 
зајќи му заштита на нивното население, кое беше 
изложено на нездржан бес на окупаторот, борците 
. т а  Народноослободителната вој ска станаа вистин- 
жи заштитници на својот народ. Од друга страна, 
лартизанските одреди и единиците на народно- 
эслободителната вој ска беа, напоредно со водењето 
да вооружената борба против окупаторот, со раз- 
5иваньето на окупаторските воени сили и непосред- 
ни практични спроведувачи на линијата на КПЈ во 
масите.“ 71

За понатамошниот развиток на востанието, од 
историско значегье се политичките и воените ак
ции ш то ЦК на КПМ ги презеде како и неговите 
одлуки донесени на состанокот од август 1943 го
дина во Преспа, односно во декември 1943 година 
во Фуштане (Мегленско). Посебно треба да сеистак- 
не и историското значење и улогата ш то ja  оди- 
грал М анифестот на Тлавниот штаб на НОВ и ПОЈ 
на Македонија, во кој се набележани патиштата 
преку кои ќе се дојде до национална слобода и до 
создавагьето на нова заедница на Југословенските 
народи.72

Понатамошните нови успеси на Народноосло
бодителната војска и на партизанските одреди на 
Македонија не само ш то му нанесуваат големи за
губи на непријателот и му ш  оневозможуваат сите 
негови акции за разбивањето на Народноослобо- 
дителната вој ска, туку доведуваат и до прош иру- 
вање на народното востание и во неточна Маке
дон ка . Така во текот на 1944 година се создаваат 
сите услови за формирање на нови бригади, а по- 
тоа и за Првата дивизија, односно 41-та дивизија 
на НОВ и ПОЈ.

71 Исто, стр. 75.
72 Исто, стр. 73.
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Во овој период, окупаторот ги презема послед- 
ните очајни чекори за да ги уништи единиците на 
народноослободителната војска и на партизанските 
одреди на Македонија и да ja задуши Народно
ослободителната борба на македонскиот народ, Бу
гарските окупациони политички и воени власти 
настојуваат сё повеќе да се опираат на домашните 
предавници. Но при овие нови услови меѓу послед- 
ниве се врши поизразита диференциј ациј а : додека 
едните сега отворено му служ ат на окупаторот, 
други се пасивизираат и Ли бараат контакта со На- 
родноослободителното движење.

Меѓутоа, постојаното зголемуваиье на бројот на 
борците кој достигна до седум дивизии и други 
воени единици, формирани во три корпуси со око- 
лу 60.000 луѓе, означува наполно влегување на це- 
локупниот народ во вооружена борба, На ослобо- 
дените и полуослободените територии се проши- 
руваат и се зацврстуваат новите органи на власта, 
а се формираат и повисоки ф оруми на народно- 
ослободителните одбори. Така е обезбедено под- 
готвувањето за свикуванье на историското заседа
ние на Антифаш истичкото собрание на народното 
ослободување на Македонија (АСНОМ), на кое ќе 
се донесат одлуки од историско значение за суд- 
бината на македонскиот народ, за конституирање 
на нова македонска федерална држава во Демо- 
кратска Федеративна Југославија.



Ставот на КПЈ за решавање на македонского 
национално прашање во текот на Народноослобо- 
дителната борба најдоследно е изразеи во нејзи- 
ната конкретна политика за револуционерното 
преземање на власта и за создавање на југосло- 
венска федерација во ко ja македонскиот народ ќе 
ja  добие својата полна слобода и независноет. 
Спроведувајќи ja линијата на вооружена борба 
против окупаторот, КПЈ наедно го постави праша- 
њето за преземање на власта, оти борбата за осло- 
бодуванье на земјата го наложи и прашањето как- 
ва ќе биде нова Југославија што ќе израсне од оваа 
борба, „Да се свика народот само во борба против 
окупаторот а наедно да не му се даде да разбере 
дека со таа борба истовремено ќе се постигне не
т т о  ново, многу подобро, дека повеќе нема да се 
врати старого, —  не би било мож но да се подиг- 
нат сите народи во таа борба, нити да се заинтере- 
сираат толку широки маси за неа, нити бй се мо- 
жело во неа да се издржи до крај то ест до по- 
бедата.“ 73

Од тие причини, уш те од првите денови на На- 
родноослободителната борба, КПЈ истакнуваше
дека националното ослободуванье од окупаторот

73 В. Јосип Вроз Тито: Изградња нове Југославије, 
књига II, Београд, Култура, 1948 год., стр. 175.



К П Ј  В О  РЕ П ЈА В А Њ Е ТО  Н А  М А К Е Д О Н С К О Т О  П РЛ Ш Л Њ Е

означува наедно и национално осдободувавье од 
големосрпската хегемонија, „Зборот Народноосло- 
бодителна борба би бил само една фраза па дури и 
измама, кога таа, освен општојугословенеката сми- 
сла не би имала и национална смисла за секој на
род одделно, кога таа, освен ослободуваньето на 
Југославија, не би значела во исто време и осло- 
бодување на Хрватите, Словенците, Србите, Маке- 
донците, Шиптарите, Муслнманите и така натаму, 
кога Народноослободителната борба не би ja има
ла содржината дека навистина носи слобода, рам- 
ноправност и братство за сите народи на Југосда- 
вија. Во тоа е суштината на Народноослободител
ната борба.“ 74

Поврзувајќи го решавањето на националното 
прашавье во Југославија со борбата на масите за 
создавање на нова власт, КПЈ всуш ност ja повр- 
зува Народноослободителната борба со соцщалис- 
тичката револуција. „Зашто свеста на народните 
маси дека не се борат за старата бурж оаска Југо- 
славија („зандана на народите“ ), й ja даваше на таа 
борба на народот против фашистичките освојувачи 
нејзината најдлабока смисла, таа ja водеше кон 
невидена активизација на најшироките народни 
маси, таа неизбежно мораше на таа борба да й 
даде револуционерен карактер,“75

Отту ка, кога народните маси во Македонија 
влегоа во борба против окупаторот под раковод
ството на КПЈ, тие тоа го прават со свесно созна
ние дека од оваа борба ќе произлезе нова заедница 
на Југословенските народи заснована на вистинска 
рамноправност на народите и на демократските 
слободи. Во тој правец се развива и продесот на 
револуционерното преземање на власта во текот на 
Народноослободителната вој ска во Југоелавија.

74 Јосип Броз Тито: Борба за оелобођење .Јутосла- 
вије, стр. 136.

75 В. Е. Кардељ: V Конгрес КП.Ј, стр. 537.
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Создавањето на органите на народната власт 
во текот на НОВ во Македонија е условено со сите 
оние специфичности за развитокот на борбата про
тив окупаторот за кои пораностануваш езбор. Овие 
органи најиапред се основани како органи на бор
бата во поголемите градови и поголемите места, а 
во почетокот на 1942 година, на иницијатива на 
месните комитети, нивното формирање постојано 
се проширува и по селата. Така, уш те во јули —  
август 1941 година се јавуваат вакви органи во 
Прилеп. Тоа е одборот за народна помош.76 В о ле~ 
тото на 1941 година во Кавадарци и во  некой окол- 
ни села се формираат народноослободителни ф он- 
дови а подоцна и воени комитети.77 При крајот на
1941 година, слични органи се формирани и во се
лата од Преспанскиот реон, како и во реоните К ру- 
шево, Велес, Маврово, и тоа под различии имиња.78

Овие органи на борбата на Народноослободи- 
телното движегье во текот на 1941 и 1942 година 
не примаат карактер на вистински органи на на
родната власт бидејќи нивниот развиток во ово| 
период е забавуван поради текот на самото народ
но востание во Македонија и поради неговиот спе
цифичен развиток. ПК за М акедонија во овој пе
риод нема поопределен став по прашањето за 
изградбата на органите на новата власт иако во 
извесни негови директиви уш те во текот на август
1942 година се сретнува споменувањето на потре- 
бата за создавање на пародии комитети кои всуш - 
ност значат синоним на терминот народноослободи
телни одбори. С лично нешто се наоѓа и во стати-

76 Реконструкции а на партиската организации а за 
Прилеп, Институт за национална историја, стр. 25/4, 27/1, 
стр. X XV I/I.

77 Реконструкци ja на партиската организација во 
Кавадарци, стр. 22, 28—29.

78 Реконструкции а на партиската организација во Ве
лес, стр. 74, 142.
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јата на весникот „Народен глас“ кој излегува како 
орган на Народноослободителниот ф ронт за При
леп и Прилепско. Овде дури се истакнува потре- 
бата да се организираат по сите села и градови во 
Македонија народни комитета и Централен маке
донски народен комитет . .  за борба против окупа
торот и за да ги бранат правата и слободата на це~ 
лиот македонски народ. . ,“ 79

Поопределен став за потребата од организм- 
рање на народни комитета како органи на народ- 
ната власт е содржан во  пропратново писмо на ПК 
за Македонија од 25 септември 1942 година. Овде, 
покрај упатството за воено-револуционерната ра
бота во тилот, посебно се истакнува дека партис
ките организации треба да ja сфатат и да ja органи
зираат работата на Народноослободителните одбо- 
ри, односно народните комитети на начин како што 
е тоа изнесено во „П ролетер“ бр. 14Д5,80 Ваквата 
ориентација за развитокот на народните комитети 
се заснова на помошта и искуствата ш то му ги 
пренел делегатот на ЦК на КПЈ Добривое Радо- 
савлевиќ во овој период на новото привремено По- 
краинско раководство за Македонија. Исто така 
поопределен став по прашаньето за развитокот на 
народната власт се наоѓа и во прогласот на ПК за 
Македонија по повод 25 годишнината на Октом- 
вриската револуција од ноември 1942 година. Овде 
се подвлекува потребата да се изградат во целата 
земја „народни македонски комитета“ и „Центра
лен македонски комитет“ како раководен орган на 
општонародната борба и идни органи па народната.

79 В. Историски архив на КПМ, том II, книга I, Скоп-  
je, изд. Култура, 1952 год. док. бр. 75, стр. 185 и док. бр. 
120, стр. 283.

80 В. Историски архив К Ш , исто, доте. бр. 57, стр.
150.
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власт во слободна М акедонија“ .81 Во овој проглас, 
придавајќи му пошироко значење на овие органи, 
ПК меѓу другите пароли истакнува „да се органи- 
зираат македонски народни комитета“ . Овде може 
да се забележи дека во терминот со кој се означу- 
ваат овие идни органи на власта уш те не се јавува 
и зборот ослободителен. Ова е секако последица на 
сфаќањето и влијанието на ЦК на БРП (к) и на не- 
говото гледагье на карактерот на вооружената бор
ба во Македонија.82

81 Исто док. бр. 59, стр. 158.
82 Исто, док. бр. 77, стр. 232 (Писмо на Светозар Вук- 

мановиќ-Темпо до ЦК на KIIJ).
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Понатамошниот развиток на Народноослободи- 
телната борба под непосредното раководство на 
КПЈ во периодот од 1943 до 1944 година, го обез- 
беди не само порастот на воените единици и но- 
вите успеси во општонародното мобилизирање на 
масите за борба против окупаторот, туку исто така 
и согледувањето на значевьето на новите органи на 
власта како за ширината на Народноослободител- 
ното движење, така и за изградбата на новата де- 
мократска народна власт во Маке д они ja. Така, веќе 
во директивного писмо на ПК за Македонија за 
работата на партиските организации со масите од
13.11.1943 година, посебно се истакнува како основ- 
на задача да се пристали кон зај акнувавьето и ос~ 
новашето на пародно-ослободителни комитети „па~ 
зејќи се постојано од тесното, крутото, секташкото 
и формалното применување на оваа така широка 
масовна форма за собирање на најшироките маси 
на македонскиот народ.“83 Во оваа смисла им се 
дадени директиви и на сите лартиски организации 
и членови на КПЈ за Македонија од страна на де
легатот на ЦК на КПЈ другарот Светозар Вукма- 
новиќ-Темпо во неговото отворено писмо од
28.11.1943 година. Обрнувајќи им се на македон- 
ските комунисти во ова писмо, другарот Св. Вук-

83 Исто, док. бр. 69, стр. 203—204.
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мановиќ помеѓу другото вели: „Ц К на КПЈ ве п о - 
викува да го остварите единството на македонскиот 
народ во борбата за неговото ослободување од  
крвавите окупатори и сите нивни сл уги .. . Созда
вайте органи на таа борба што утре ќе бидат и орга- 
ни на повата иародпо-демократска власт во М аке- 
донија, создавайте народноослободителни комитети 
по сите градови и села на Македонија. Во овие ко
митета вовлекувајте ги најдобрите синови на на- 
шиот народ, започнувајќи од старите илинденеки 
востаници до новите млади борци за националното 
ослободување на македонскиот народ.“ 84

Како резултат на првите покрупни акции и: 
победи на партизанските единици во борбата про
тив окупаторот, се создаваат првите ослободени, 
односно полуослободени територии на окупираниот 
дел на западна Македонија, со ш то се проширува 
и се зајакнува дејноста на народноослободителните 
комитети. На таа слободна и полуослободена тери- 
торија создадена по капитулациј ата на Италија во 
септември 1943 година, то ест на реонот на Дебар, 
Кичево и делумно и на реонот на Нреспанско, 
Главниот штаб на НОВ и ПОЈ за Македонија ука- 
ж ува на потребата да се организираат не само оп~ 
штински туку  и околиски, а потоа и областей на- 
родноослободителен комитет. Речиси во сите сооп- 
штенија, билтени и други матери ja ли ш то ги изда- 
ваат партизанските единици и партиските органи
зации се истакнува дека народноослободителните 
комитети, кои во у  словите на окупацијата се соз- 
дадени како органи на борбата, со ослободуваньето 
на територијата стануваат органи на вистинската 
народна демократска власт. Така, во билтенот на 
штабот на Петтата оперативна зона од октомври
1943 година се вели дека по целата ослободена те- 
риторија веднаш е воспоставена народната демо-

84 Исто, док. бр. 70, стр. 209,
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кратска власт во форма на народноослободителни 
комитета,85

За понатамошниот развиток на народноослобо- 
дителните комитета како вистински органи на на» 
родната власт, имаат особено значенье и одлуките 
од состанокот на ЦК на КПМ од август и декем- 
ври Л 943 година, На овие состаноци Ц К на КПМ 
донесуваат посебни одлуки за формирање на пови- 
соки форуми на органите на народната власт како 
и одлука за подготвување да се свика пошироко 
собрание на кое ќе треба да се конституира Анти- 
фаш истичкото собрание на народното ослободува- 
нье на Македонија.86

Во разработката на овие одлуки се дадени и 
поблиски директиви за улогата и местото на на- 
родноослободителните комитети во едно писмо на 
Кузман Јосифовски од 17 октомври 1943 година до 
Месниот комитет на КП  на Прилеп. Во ова дирек
тивно писмо ш то тој како член на ЦК на КПМ и на 
Главниот штаб на НОВ и ПОЈ за Македонија го 
испраќа за организирањето на народноослободи- 
телните комитета, се истакнува дека народноосло- 
бодителните комитети се органи на вистинската 
народна демократска власт, додека на окупира- 
ниот терен тие се органи на народноослободител- 
ната борба. Овде поблиску им се определуваат и 
задачите на овие комитети и се укаж ува на перс- 
пективата на нивниот натамошен развиток. Се 
укаж ува и на тоа дека народноослободителните 
комитети имаат и свој Акционен комитет за цела 
Македонија и дека на ослободената територија се 
започнува со формирањето на АСНОМ  со свој Из- 
вршен комитет како единствен политички прет-

85 В. Зборник докумената и података о народноосло-
бодилачком рату југословенских народа, том. VII, кн. II,
док. бр. 27 и 59.

88 Поблиску за значењето на донееените одлуки на 
состанок на ЦК на КПМ, види Извештај од I Конгрес на 
КПМ, исто стр, 70,
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ставник на македонскиот народ. Наедно се подвле- 
кува дека АСНОМ, заедно со Главниот штаб на 
НОВ и ПОЈ за Македонија ќе ja прогласи слобод- 
на Македонија.87

Сё поширокиот размав на Народноослободи- 
телната борба, како и засиленото ширенье на на- 
родноослободителните комитети како виетински 
органи на новата народна власт во Македонија, до
веде до одлуката Главниот штаб на НОВ и ПОЈ за 
Македонија како истовремено и единствено воено 
политичко тело на македонскиот народ, да му се 
обрне со М аниф ест  да ги објави понатамошните 
перспективи за вооружена борба против окупато
рот, Во овој историски документ во кој се одбеле- 
ж уваат основите за создавање и изградба на нова 
македонска држава во Југословенската федера- 
ција, означени се и поблиските цели на вооруж е- 
ното востание на македонскиот народ и понатамош
ните перспективи на неговата борба за национално 
ослободување.

87 За оценка на карактерот и развитокот на народ- 
ноослободителните комитети како органи на новата власт, 
од значенье се неколку документи кои се однесуваат на 
политичката положба во Петтата оперативна зона како и 
извештајот на Кузман Јосифовски -  Питу упатено до ЦК 
на КПМ во кој се даваат поблиски податоци за развито
кот на Народно-ослободителните комитети во градските 
центри на Македонија. Така, во овие документи се изне- 
сува создавање на НОК, начинот на нивното формирање и 
функциите што ги добиваат тие. Во извештајот пак на 
Кузман Јосифовски од декември 1943 година особено се 
подвлекува дека народноослободителните комитети се соз- 
дадени во Куманово, Штип, Велес, Гевгели и дека се 
формираат уште во 56 помали и поголеми градови (В. 
зборник докумената и података о народноослободилач- 
ком рату, исто док. бр. 62, 78, 80, 89, 105).
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Одлуките на II заседание на Антифаш истич- 
кото веќе на народното ослободување на Југосла- 
вија (АВНОЈ) од ноември 1943 година, уш те повеќе 
го зацврстија уверението на широките народни 
маси во Македонија за блиската слобода и за оства- 
рувагьето на рамноправноста во нова Југославија. 
Одлуката „Југославија да се изградува и ќе се из- 
градува на федеративен принцип кој Ice им обез- 
беди полна рамноправност на Србите, Хрватите. 
Словенците, Македонците и Црногорците, односно 
на народите во Србија, Хрватска, Словенија, Ма
кедонии а и Црна Гора, и Босна и Херцеговина“ 
означува реализации а на политиката на КПЈ по 
македонското национално прашање, и истовре- 
мено признавање на Македонија како една од ф е- 
дералните единици на југословенската федерација. 
Врз оваа основа, прифаќајќи ги одлуките на II за
седание на АВНОЈ како одлуки од историско зна- 
чење за решавање на македонското национално 
прашакье, ЦК на КПМ  и Главниот штаб на НОВ и 
ГГОЈ за Македонија пристапуваат кон понатамош- 
ната работа за зајакнување и развивање на народ
ноослободителните одбори и наедно ги преземаат 
сите подготовки за свикување на АСНОМ на кое 
ќе се постават уставните темели на македонската 
државност во нова Југославија.



во А Л Е К С А Н Д А Р  Т . Х Р И С Т О В

Кон оваа голема историска задача се приста- 
пува во текот на 1943 година, но тогашната с'итуа- 
ција на ослободената територија и зачестените не- 
пријателски офанзиви (особено февруарскиот 
поход и Мај ската офанзива од 1944 година) не 
дозволија да дојде до свикуваньето на АСНОМ сё 
до август 1944 година.88 Во тоа раздобје на ослобо
дената и неослободена територија се доизградува 
системот на народноослободителни одбори како 
органи на власта и наедно се вршат сите потребим 
политички и воени подготовки, за да се постават 
уставно-правните темели за новата македонска ф е- 
дерална држава во рамките на Југославија како 
израз на остварувањата на правого на самоопре- 
делување на македонскиот народ.

Значајна одлука за понатамошниот развиток 
на системот на власта е основаньето на Иницща- 
тивниот одбор  на АСНОМ во септември 1943 го
дина.89 Наскоро по своето основанье Иницијатив- 
ниот одбор издава Проглас до сите народноослобо
дителни одбори во Македонија, В о овој Проглас 
Иницијативниот одбор на АСНОМ истакнува „Б ор- 
вата ш то ja поведовме дојде денес до тој степей 
ш то нам ни наложува да почне со изградбата на 
новата народна власт, во сите градови и села по 
целата наша татковина.“ Во прогласот се опреде- 
луваат поблиските задачи на народноослободител- 
ните одбори како на пример: да вршат најширока 
мобилизација на нови борци за нашата млада на
родна вој ска „да спроведуваат најширока мобили- 
зација во целиот народ за сестрана помош на на
шата војска во храна и облека, да го поттикнуваат

88 Поблиску за непри ј ател ските офанзиви во овој 
период в. Михајло Апостолски: „Од Кож ув до Богомила 
и К озјак“, Скоп je, 1959 год.

80 В. Првото заседание на Антифашистичкото собра
ние на Народною ослободување на Македонија, Илинден, 
2 август, 1944 год. стр. 24—28.
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борбениот дух  на најшироките народни маси и 
с лично.“ Понатаму се истакнува дека треба да се 
организираат масовни конференции по сите градо- 
ви и општини на ослободената територија и на тие 
конференции да се избираат градски, селски и оп- 
штински народноослободителни одбори кои Ice би
дат органи на борбата и на новата народна власт. 
Исто така, Инициј ативниот одбор на АСНОМ по- 
ставува задача да се организираат околиски конфе
ренции за избор на делегата што ќе ги избираат 
околиските народноослободителни одбори, односно 
да се изберат делегата кои ќе отидат на окруж - 
ните конференции за избирање на окруж ни народ- 
иоослободителни одбори.90

Забрзаната работа на партиските организации 
на формираньето на нови и на понатамошното за- 
цврстувавье на постојните народноослободителни 
одбори во текот на првата половина на 1944 година, 
врз основа на дадените упатства од страна на Ини- 
циј ативниот одбор на АСНОМ, доведуваат до про- 
ширување на мрежата на овие органи на власта 
речиси на сите лодрачја на ослободената и неосло- 
бодената територија на Македонија.91 Истовремено 
со ова, партиските организации вршат подготовки 
за избор на делегата за АСНОМ, така ш то веќе во 
месец мај се завршени сите подготовки околу из
борот на делегата, но самото свикување на АСНОМ 
се одложува поради Мај ската офанзива,92

90 В. Зборник докумената и података о народноосло- 
бодилачком рату југословенских народа, исто, док. бр. 30, 
стр. 90—94.

■ 91 За развитокот на народноослободителните одбори 
по основањето на Инициј ативниот одбор на АСНОМ, види 
per. бр. 806, 819, 1135, 1740 — Историски музеј на НОВ во 
Скоп je и док. бр. 43 од Зборник докумената и података о 
народиоослободилачком рату југословенских народа, том. 
VII, кн. III.

82 За цачинот на изборот на делегатите за АСНОМ, 
види док. per. бр. 945, Историски музеј НОВ, Скоп je.
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На 2 август 1944 година е одржано првото за
седание на АСНОМ на кое се донесени неколку 
одлуки од уставно-правно значехье за пзградбать 
на македонската држава.93 Една од тие историски: 
одлуки е и одлуката за формираньето на АСНОМ 
како- врховно законодавно и извршно народно 
претставничко тело и како нај висок орган на др~ 
жавната власт во Македонија. Конституирајќи се 
како највисок орган на народна власт во Македо
нща, АСНОМ врз основа на суверената волја на 
македонскиот народ ги усвой историските одлуки 
на II заседание на АВНОЈ и го прокламира созда- 
ватьето на Федерплна Македпнска држава во Д е
м ократом  федеративна Југославија.

Со овие одлуки се остварени целите на Народ
ноослободителната борба на македонскиот народ и 
со понатамошните одлуки и со работата на. 
АСНОМ, утврдувана е изградбата на македонската 
национална индивидуалноет и постигнувањето на 
полната афирмација на македонската нација.

Меѓутоа, во непосредното остварување на сво~ 
јата државно правка изградба врз основните прин- 
ципи на идната федеративна југословенска држава, 
македонскиот народ одново во евојата историја се 
соочи со нови тешкотии и многустрани опасности.

Одлуките на АВНОЈ за признавањето на пра
вого на самоопределувагье и на рамноправен држ а- 
вен живот на македонскиот народ во заедница со 
другите народи на Југославија, со што за прв пат 
македонскиот народ се здоби со нравото сам да ja  
изградува својата судбина, предизвикуваат реши
телен отпор од страна на БРП (к). Непосредно по 
донесуваньето на овие историски одлуки, ЦК на 
БРП (к) преку раководството на Отечествениот

** Сите одлуки се објавени во книгата Десетгодиш- 
нината на Народна Република Македонија, АСНОМ. 
1944—1945 год.
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фронт издава Декларацией по македонското пра- 
шање, во ко ja се негира правото на македонскиот 
народ да стапи во федеративни односи со другите 
народи на Југославија. Во оваа декларација се ис- 
такнува паролата „Македонија на Македонците“ 
иаводно за да се избегне создавањето на нова исто- 
риска грешка. Во декларацијата се негираат изво- 
јуваните права на самоопределувагье и национална 
рамноправност на македонскиот народ извојувани 
со неговото непосредно учество во Народноослобо- 
дителната борба на народите на Југославија. Таа 
исто така го отфрла правото на македонските 
претставници во АВНОЈ по прашањето на својот 
државно правей ж ивот да решаваат на начин како 
што е тоа сторено со одлуките на II заседание на 
АВНОЈ. Декларацијата ги негира и резултатите од 
дотогашната борба на македонскиот народ против 
окупаторот и неговата спремност под раководство- 
то на КПЈ да ja продолжи народноослободителната 
борба до извојувањ ето на конечна слобода и на 
евоја државност во рамките на нова Југославија. 
Основата на сето ова треба да се бара во сфаќа- 
њето на БРП (к) за македонската нација дека како 
таква таа не постои и дека Македонците се бугари 
а Македонија бугарска земја. Од тие причини, во 
декларацијата на повеќе места се истакнува дека 
Македонија е „лулка на бугарскиот препород, дека 
Бугарите и Македонците секогаш воделе заедничка 
борба за ослободување и слично. . .“ Сето ова тре- 
бало да послужи- како историско политичко оправ- 
дување на идна непосредна интервенција на БРП 
(к) во определувањето на државно-правниот ж и
вот на Македонија.

Негирајќи го правото на самоопределување и 
на државно правей ж ивот на Македонија во рам
ките на нова Југославија, БРП (к) го истакнува 
становиштето кое е слично на становиштата и на 
други групи и струи што се против слободата на

6 *
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македонската нација. Во Декларацијата, на при
мер, се истакнува: „Никаква измена на сегашната 
распарченост на Македонија од нејзините неприја- 
тели, нити пак нејзино целокупно присоединуванье 
кон к о ја и да било Балканска држава. Единствен© 
спасоносно решение е —- с е  вели во Деклараци 
јата —  целокугша, слободна, независна Македони- 
ја. Само така таа ќе престане да биде јаболко на 
раздор и ќе се претвори во здрава алка на обеди- 
нувањето помеѓу балканските народи,“94

За апсурдноста на ова барање во условите на 
Втората светска војна, другарот Тито во својата 
телеграма од 24 јуни 1944 година упатена до Геор
ги Димитров го дава следното објаснение: „Отече- 
ствениот фронт на Бу гари ja издава леток по ма- 
кедонското прашање. Линијата на летокот е спро- 
тивна на решението на АВНОЈ за федерација и се 
бара обединувавье на Македонија ко ja не треба да 
се присоедини кон никого туку да биде наполно 
самоетојна, Тоа во денешно време е германска по
литика и е непријателска за Народноослободител- 
ната борба,“ 96

И сториските победи на македонскиот народ, 
загарантирани со одлуките на АВНОЈ и со победи
те на народноослободителната војска, се обидоа да 
ги негираат и група приговорувачи на М анифестот 
на Главниот штаб на НОВ и ПОЈ за Македонија. 
Гледиштето на ова агрупа во однос на државно- 
правниот ж ивот на Македонија во рамките на нова 
Југославија е дека е тоа „претесна политичка ком- 
бинација“ што ги наведува на баранье нови држав- 
но-правни рамки во наводно некоја Балканска фе~ 
дерација. Меѓутоа, сето ова во основа значи оста- 
нувагье на старите позиции на БРП (к) и значи

м В. Историски архив К Ш , исто, док, бр. 0Ѕ, стр. 287.
95 В. Извештај од I Конгрес на КПМ, стр. 81.
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спротивставување на Народноослободителната 
борба на народите на Југославија,96

Сфаќањето за ова ново наводно спасоносно ре
шение на македонското национално прашанье всу 
шност го користи и Ванчо Михајлов, изразит екс- 
понент на Хитлеровската агентура во Македонија. 
Тој, имено, во сите свои комбинации на политички 
„притисок“ на бугарската влада како и со своите 
понуди да се пресмета дефинитивно со Народно
ослободителната борба во Македонија тргнува од 
прогласувањето на „Независна и целокупна Маке
донщ а“ .97

И други профашистички групи во Македонија, 
како на пример групата околу Чкатров —  Гузе- 
лов, бараат начин во овој период да му попречат 
на македонскиот народ да се најде како рамнопра- 
вен член во новата Југословенска федерација. 
Во тој свој потфат тие настојуваат да ja уверат 
Бугарската влада на Филов за потребата да се ко- 
оптираат определен број на народни претставници 
од Македонија во Великото народно собрание во 
Бугарија.98

На линијата на негирањето на правото на ма
кедонскиот народ сам да ja определува , својата 
судбина по истерувањето на окупаторот, застану- 
ваат и големосрпските агенти во М акедонија при- 
врзаници на предавникот на Српскиот народ, Дра- 
жа Михајловиќ. Тие исто така одбиваат да ja  приз- 
наат одлуката на ABHOJ меѓу другото и по однос 
на Македонија како и решението донесено на Пр- 
вото заседание на АСНОМ. Оваа трупа околу В оја

80 В. Историски архив КПЈ, исто док. бр. 83, стр. 
265 (писмо на Кузман Јосифовски до Деытралниот коми
тет на КПМ во врска со приговорот на Манифестот од 
20.XII.1943 год.).

97 Извештај од I Конгрес на КПМ, исто, стр. 80.
98 В. „Нова Македонија“ од 29 мај 1945 г. „Од проце- 

сот против воените злочинци — Раев, Гузелов, Китинчев. 
и Чкатров“ .
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Трбиќ, Љ убо Љ убисавлевиќ и други се обидува да 
ja врати Македонија на старите позиции на угне
тена наци ja со повторното воспоставување на омра- 
зениот режим на стара Југославија."

Овие и слични обиди за отцепување, одвоју- 
вање, одделување на борбата на македонскиот на
род од борбата на братските народи на Југосла- 
вија, негирањето на македонската национална ин
дивиду алност, настојувањето македонскиот народ 
да појде по патот на автономистички сфаќања во 
решавагьето на својот  слободей и самостоен држ ав- 
но-правен живот —  одбивани се со силата на На
родноослободителната борба и со нејзините јасно 
определени цели под раководството на КПЈ. От- 
тука, историјата н а . народноослободителната борба 
на народите на Југославија недвосмислено упатува 
на з.аклучокот дека КПЈ со своите исправим и п.е-- 
поколебиви становишта единствена била во состој- 
ба да го реши македонского национално праяш ье 
и да го доведе македонскиот народ до слобода. Са
мо со непосредната и сестраната домош ш то KIIJ й 
ja даваше на партиската организација во Македо- 
нија и на Народноослободителната борба на маке
донскиот народ можеш е да се дојде до донесува- 
њето на познатите историски одлуки од II Заседа
ние ' на АВНОЈ и првото заседание на АСНОМ. 
Оттука, со право може да се каже дека „сл о
бодна Македонија во слободна Демократска 
Федеративна Јутославија е најубавата и иајде- 
мократската придобивка на заедничката борба на 
народите на Југославија.“ 100

99 За активности на приврзаницпте на Дража M nxaj- 
ловиќ во Козјачкиот масив во Кумановско, впди Зборник 
докумената и података, кн. I, док. бр. 60, исто кн. II, док. 
бр. 29 (писмо ЛЬупча Арсова, од 20 јули 1944 година, Штабу 
поречког партизанског одреда, исто, док, бр, 29).

100 В. Моша Пијаде: Слободна Македонија во брат- 
ската заедница на југословенските народи, —  Избрани 
говори и статии 1941— 1947, Култура, Скопје 1949, стр. 261.
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1,

Губењето на националната независност поради 
капитулацијата на стара Југославија, КПЈ го смета 
како привремена етапа со ко ja се завршува еден 
период исполнет со предавничка политика на вла- 
деачките бурж оаски врвови. Настаните во врска со 
капитулацијата всушност ja потврдија исправно- 
ста на становиштата на КПЈ, ко ja последимте го- 
дини непосредно пред окупацијата јасно ги согле- 
дуваше сите општествено-политички збиднувања 
и  дојде до заклучок за потребата да се организира 
отпор против фашистичката агресија.

Со разбивањето на државниот интегритет на 
Југославија, со бегството на владата и на кралот, 
и со новото предавство што го врши делот од бур- 
жоазијата ко ja останува во земјата поврзувајќи 
се со окупаторот, КПЈ останува единствена реална 
општествена сила ко ja може да го поведе народот 
во борба за извојувањ е на национална слобода.

Верувајќи во непобедливоста на силата на ма
сите, негирајќи ja окупацијата и сметајќи ja како 
определена фаза во општествено-политичките на- 
стани щто се нижеа по инвазијата на фашизмот во 
Европа, КПЈ застанува на становиштето оти треба 
да му се објави војна на оној ш то сметал оти вој- 
ната ja  добил за секогаш. Почетокот на вооруж е-
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ната борба на народите на Југославија против оку
паторот под раководството на КПЈ, поради тоа 
всуш ност претставува продолжуванье на априлска- 
та војна ш то владеачката класа срамно ja предаде 
за да ги сочува своите класни интереси. Оттука, од 
една страна, нема континуитет во борбата бидејќи 
воената сила ш то требаше đe jype  да го поведе на- 
родот и да ja води војната, го потпиша срамниот 
акт за капитулација. Но, од друга страна, постои 
еден друг континуитет —  континуитет на веќе про- 
јавениот отпор на народот и неговата желба да се 
бори за својата слобода под раководството на КПЈ. 
Во таа смисла со право мож е да се зборува за пос- 
тоењето на континуитетот на борбата де факто, за- 
тоа што останаа основните сили кои бидејки им бе- 
ше ускратено во доброволечките одреди  на ју го - 
словенската вој ска да ja организираат одбраната 
на земјата, го задржаа тој свој стремеж. Освен тоа 
остана и континуелното барање на една револуцио- 
нерна Партија која од 1937 година постојано ja  ба- 
рала одбраната на земјата и му ги ставала на на- 
родот на располагайте своите сили за да ja органи- 
зира таа одбрана.

Од тие причини, оруж еното востание од 1941 
година не е стихи ja, нити е дело на спонтан отпор 
на луѓе кои сакаат да си ja  сочуваат егзистенци- 
јата во вителот на недовршената војна. В ооруж е- 
ното востание е нужно, не отповикливо решение 
на револуционерната партија и на народот кој 
сплотен во таа партија верува длабоко во оправда- 
носта на тој историски чин. Вооруж епото воста
ние е и акт кој произлегол од една длабока оценка 
и анализа на состојбата во земјата, како и од вис- 
гинските барања и интереси на народните маси. 
Гоа е акт кој зад себе ги има етичките основи на 
цлабоки човечки стремежи напоени со ш ирок х у - 
ианизам.
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2,

Со разбивањето на постојниот државен инте- 
гритет на стара Југославија, Македонија дојде под 
окупацијата на Бугарија. Со тоа се дојде до еден 
нов акт на национадно поробувавье на македон
скиот народ придружено со нова поделба на него- 
вата национална територија. Не признавајќи ja 
капитулацијата на стара Југославија, и подготву- 
ва јќ и то  народот на вооружено востание за и звоју- 
вагье на национална независност на земјата, ЦК на 
КПЈ поаѓа од интегритетот на поранешните др- 
жавни граници. Во таа смисла KIIJ го повикува и 
македонскиот народ на заедничка борба со сите на
роди на Југославија против новите поробувачи,

Борбата на македонскиот народ за извојувањ е 
на национална слобода сега е составен дел  од оп~ 
штата југословенска борба за национална слобода 
и независност на Југославија. Тоа е еден нов зна- 
чаен елемент во историјата на борбата на маке
донскиот народ за своја слобода, бидејќи неговата 
изолираност во револуционерните акции во мина- 
тото ja  отежнува неговата борба и доведува до не
успех и до сё нови национални катастрофи,

Првите акти на германско-италиj ански воени 
сили се опираат на териториj алната поделба на 
Македонија. КПЈ не ja признава демаркационата 
лини ja и анексијата на делот од македонската те
ритори] а од страна на Италија. Наспроти импери- 
јалистичките комбинации спротивни на суверените 
интереси на народот кои се преземаат од првите 
денови на потпишувањето на актот за капитула- 
ција на стара Југославија, КПЈ издава проглас за 
неделивоста на земјата и со тоа за непризнавање 
на поделбата на Македонија помеѓу разните ф а- 
шистички воени сили.

Македонија останува единствена и иеделива  
како интегрален дел на единствената југословенска
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држава. Така, de jype, повлечената демаркациона 
ли л (tja п новата поделба на Македонија, загубува 
де факта од ефикасноста на нејзиното спроведу- 
вање во живот. .КПЈ наоѓа потпора во широките 
народни маси за да го задржи единството на тери- 
торијата и да го протегне својот политички суве
ренитет на сите делови од окупираната земја.

Наспротив власта на окупаторот кој е носител 
во државно-правна смисла на правниот суверени
тет над окупираната земја, останува еден друг, 
многу посилен суверенитет на една политична 
Партија ко ja преку своите сили успешно ги повр- 
зува распарчените делови на единствената нацио- 
нална територија. „Без оглед на распарченоста и 
на поделбата на земјата —  им порачува ЦК на 
КПЈ на народите на Југославија во својот Проглас 
од 1941 година —  KIIJ Iće дејствува како единстве- 
на југословенска партија а комунистите ќе бидат 
врска помеѓу народите на Југославија.“

Политичкиот суверенитет на КПЈ на распар
чените национални територии, се изразува преку 
нејзината спремност да ги поведе масите на воору
жено востание. Востанието е сега еден квалитетен 
нов значаен акт за народните маси ш то ги повика- 
ла Партијата на вооружена борба и со тоа го неги- 
рала актот на капитулацијата. Еден нов суверени
тет над националните територии во името на на- 
ционалната независност на земјата треба да биде 
воспоставен на таков начин што постојано ќе го 
разбива со сила наметнатиот суверенитет на туѓин- 
ската власт.

Македонскиот народ не ja прифаќа окупаци- 
јата и со тоа ja  негира власта што се воспоставува 
со силата на фашистичката инвазија. Неговиот 
сопствен интерес го наведува да ja признае КПЈ 
како единствено општествена организирана сила, 
способна да ja изведе земјата од новото национал- 
но поробување и од новата национална катастро-
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то на шовинистички и национал-сепаратиетички
дели.

На такви основи се преземаат акции од сос- 
тојбата на подготвувагье да се премине на револу- 
ционерни акции за да им се даде реална сила на 
поробените народи да излезат како победители од 
вооружената борба што се навестува.

3.

Во светлоста на новите настани ш то се навес- 
туваат, активноста на БРП (к) во Македонија во 
овој период му дава некой особености на развито- 
кот на настаните. Првиот чекор на БРП (к), К ом у- 
нистичката партија во Македонија да ja приклучи 
без знаењето и согласноста на ЦК на КПЈ, е една 
нова мерка против политичкиот суверенитет ш то 
КПЈ го изградува со цел да се постигне национална 
независност на народите на Југославија. Поната- 
мошните мерки на БРП (к) за спречување на ма- 
сите да ja  прифатат вооружената борба против 
окупаторот и за сведување на отпорот на масите 
на обични баракьа за економските подобрувања на 
ж ивотот и на условите за работа во земјата, про- 
излегуваат од длабоки непринципиелни сфаќања 
за македонското национално прашање и од неш - 
раньето на правото на оваа наци ja за самостоен 
цржавно-правен развиток.

Објективната научна анализа за состојбата на 
земјата во периодот на окупацијата, недвосмисле- 
но упатува на заклучокот дека ваквиот став на 
БРП (к) произлегува од нејзиното гледање на ак- 
гот на окупацијата на Македонија од страна на 
Зугарија ќако на легитимен акт. „Една држава —■ 
здна партија“ како оправдание за узурпацијата на 
КПМ всуш ност означува одобрување за сфаќа- 
ьето дека окупацијата на Македонија претставува
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враќање кон природните и етничките граници на 
Бугарија.

Ц К на КПЈ ja  сфаќа суштината на општеет- 
вено-политичките процеси што настанаа во Маке- 
донија бидејќи поаѓа од објективната историска си
ту аци ja, но и со ретроспективно познавање на сос- 
тојбата во земјата. Затоа ЦК на КПЈ им се спро- 
тивстави на сите комбинации околу промената на 
статутот на партиската организација во Македо
н к а , правејќи го тоа како од интересите на самата 
вооружена борба така и од интересите на македон
скиот народ за чијаш то судбина ja сноси одговор- 
носта,

4,

Суверената волја на македонскиот народ за 
национална независност се манифестира за вре~ 
ме на окупацијата со негиракьето на сите институ
ции ш то ги формирал окупаторот со цел на непре- 
чена асимилација. Но тоа не беше доволно за да 
се изгради и да се дојде до националниот сувере
нитет на земјата. Требаше да се организира воо
ружена борба за истерување на туѓинската власт и 
за разбивање на силите на окупаторот. Требаше 
земјата да се доведе во  состојба на постојано во ју - 
ванье, окупаторот да сфати дека нациј ата е готова 
да даде најголеми ж ртви за својата независност 
и слобода.

Едновремено вооружената борба на македон
скиот народ раководена од КПЈ влеваше увереност 
дека окупацијата ќе исчезне и дека lie се изграду- 
ва нова Југославија врз нови основи на опште- 
ствено-политичкото уредување. Прифаќајќи ja 
борбата против туш нецот, таа растеше и се шире- 
ше така што широките маси се најдоа себеси во 
постојаниот и перманентен напад на силите на не-
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пријателот. За самата нација и за нејзината егзи- 
стендија во овие услови, беше од пресудно зна- 
чење дека КПЈ создаде воеии едипици  —  реалната 
сила и потпора на националните интереси. Посто- 
евьето и постојаниот пораст на партизанските вое- 
ни единици сё повеќе означува реална сила врз 
основа на која нацијата, раководена од најреволу- 
ционерните сили во неа —  работничката класа —  е 
во состојба да преземе далекусежни мерки од воен 
и државно-правен карактер.

Постепеното зајакнување на вооружените на
циона лни единици (на македонската војска) во со- 
ставот на НОВ и ПОЈ во сите реони во окупирана 
Македонија, му дава ефикасност на револуционер- 
ното движење во собирањето на широките народни 
маси во борба против туѓинската власт. Секојднев- 
ниот пораст на воените единици —  на младата ре~ 
волуционерна војска —  постојано придонесува на- 
цијата да се чувствува независна од окупаторот и 
револуционизирањето да се врши ап мае. Така, 
постепено но непрекинато, на територијата на Ма- 
кедонија се создава еден нов фронт. Окупаторот е 
принуден да ги концентрира своите сили против 
воените сили на Народноосдободителното движе
нье. Сега тој си ги открива своите намери и карак- 
терот на својата власт. Незадржливо се разоткри- 
ваат основите на кои почива окулацијата. Теророт 
и насидбите ja  карактеризираат туѓинската власт. 
Егзекуциите и масовните убиства без судски пре- 
суди треба да бидат потпора за понатамошното ег~ 
зистирање на туѓинската власт во Македонија.

5.

Со своето вооружено учество во опш тојуго- 
словенската Народноослободителна борба, маке
донскиот народ на кого што никогаш порано не му
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биле признати неговите права на самостоен нацио
нален живот, уш те во текот на Народноослободи
телната војна добива статус на ралтоправеи член 
со другите народи на Југославија. Од потисната 
нација во стара Југославија, сега, во Југославија 
која се создана, македонската наци ja добива приз- 
ната егзистенција со сите свои права на сдободен 
живот. Опш тојугословенското револуционерно 
движење носено со идејата на братството и един- 
ството го помага процесот на зближувањето на на- 
циите.

Во у словите на ору жената борба идејата на 
братство-единство не беше обична програмска де
кларации а на КПЈ, туку таа произлегуваше од по- 
требата и спремноста да се сочува единството на 
националната територија и на вооружената борба 
во чцја основа лежеа радикалните општествени 
интереси и единството на самата работничка класа 
во Југославија. Отту ка братството и единството 
означуваше наедно и стварна врска на народите, 
на нивното соединуванье и зацврстуванье со што се 
создава трајни сојузнички односи  меѓу на- 
циите под раководството на работничката класа. 
Еден непишан воен кодекс, од кој извираа етич- 
ките односи што ги создаваше Партијата, ja разви
вайте воената помош меѓу нациите во борбата про
тив окупаторот. Така, преку братството и един
ството јакнеше сојузот на нациите ш то беше и га- 
ранција за нивната независност и рамноправност. 
Македонскиот народ, во тој сојуз на нациите, виде 
залог за својата слобода. Toj го поддржува тој со- 
јуз и во.него внесува свој придонес во војната како 
нација и како дел на опш тојугословенското дви- 
жење,

Македонскиот народ во својата досегашна ис
торика знаел само за сојузи кои биле пресметани 
за негови нови поделби, за сојузи инспирирани со 
цели да се врши поделба на неговата национална
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територија. С ојузот на нациите создаден во текот 
на вооружената борба против окупаторот ja  имаше 
за своја основа програмата на КПЈ по национал
ното прашање воопш то и по македонското нацио- 
нално прашање одделно. Инспириран од тие про- 
грамски цели на KIIJ сојузот на нациите претста- 
вуваше реална сила на единствената вооружена 
борба против окупаторот, Оттука, македонската на
ци ja овој пат во својата борба за национална сло
бода прв пат во својата историја се здоби со вис- 
тински сојузници. Не е случајно што целиот тој 
процес беше органски поврзан со демаскирањето, 
рушењето на позициите на југословенската бур- 
ж оазија воопшто, т.е. на националните буржоазии, 
на развивањето нивните политички и воени сили.

Ваквиот сојуз обезбеди македонскиот народ 
да ja сочува својата територија и од дејства на во- 
оруж ени формации ш то му беа туги на Народно- 
ослободителното движегье. Обиди за раставрација 
на стариот поредок заснован на национално угне- 
тување на македонскиот народ и на неговото еко- 
номско и социјално експлоатирање се спречија не 
само со вооружената борба, туку и со постоењето 
на сојузот на нациите. А ко тој со јуз не беше реа
лен и единствен во своите цели, македонскиот на
род, и покрај својата борба, не ќе можеш е да дојде 
до својата национална слобода.

Окупаторот и домашните предавници во тој 
со јуз видоа нај голема пречка за остваруваньето на 
своите поробувачки планови. Затоа неговото ела- 
беење им беше основна цел на окупаторите и на 
нивните квислинзи. Наспроти на тие обиди, брат
ството и единството на народите на Југославија, а 
со тоа и сојузот на нациите се зајакнуваше и пре
ку него Народноослободителната борба добиваше 
на силата и на единството на широките народни 
маси. Специфичните у  слови во кои се најде Маке
д он к а  во текот на окупацијата не мож е да послу
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ж ат како основа за слабеењето на со јузот на на- 
циите и покрај сите обиди на окупаторот да успее 
во тоа,

Елементите на раздор што во тој со јуз ги внесе 
БРП (к) не се одразија трајно врз силата, цврсти- 
ната и интензитетот на сојузот. Тие беа само од се- 
кундарно значење за понатамошниот развиток на 
сојузот на нациите и послуж ија повеќе само како 
еден поттик за нужноста на зацврстувањето на оп~ 
ш тој угословенското револуционерно движење. Но 
тој обид не беше без секакво значегье за разбира- 
вье на историските настани во кои се најде маке
донскиот народ. И ш то повремено се осврнуваме 
на овие прашаньа од нашата најнова историја треба 
да се сфати дека тоа не се прави од други причини, 
туку за да се спознае историската вистина и пона- 
таму .да се укаж ува на потребата за зацврстува- 
иьето на братството и единството на народите на 
Југославија.

6.

Сопствената вооружена борба на македонскиот 
народ потпрена врз единственото опш тојугословен- 
ско револуционерно движење со предводништво 
на работничката класа и КЦЈ, —  придонесе во те
кот на вооружената борба, нацијата да извојува 
за себеси низ основни права ш то се од посебно др~ 
жавно-правно значегье. Фондот на тие стечени 
права во текот на револуционерниот период посте
лено се шири и во својата основа претставува 
из вор на нови дотогаш непризнаени уставни права 
и гаранции. Вооружената борба на македонскиот 
народ прераснува во општонародно востание и на- 
едно со тоа настануваат и се прошируваат нови те- 
кови на еден политички систем во кој во основата

7
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хе биде поставена слободата и рамноправноста на. 
македонскиот народ во заедница со другите народи 
на Југославија. Се јавува и се проширува едно 
ново дотогаш непишано право за македонската на- 
ција. Тоа ново право ja подигнува нациj ата на сте
лен за суверена земја, а на македонскиот работен 
народ му се признава суверено право на неговата 
национална територија. Само неговата суверена 
вол ja сега одлучува за неговата иднина и за него- 
виот државно-правен развиток и живот.

Настанува нова епоха  сврзана со големи оства- 
рувања и постигнувања во правата на македонска- 
?а нација. Тие права ш то постапно извираат од воо- 
ружената борба на македонскиот народ и другите 
народи на Југославија од револуционерната борба 
на работничката класа и останатите работни луге, 
постепено добиваат и меѓународни признанија.

Првите непишани револуционерни декрети на 
младата нација се однесуваат на создавањето на 
органите на борбата ш то во својата активност ќе ги 
поврзуваат масите и ќе ги подготвуваат за борба, 
Пропишувајќи им определени функции, наци j ата 
им поставува на овие органи постепено такви за
дачи ш то постапно, но незадржливо ќе ги квали- 
фикува како вистински органи на власта на маке
донската држава во создавање.

Заостанувањето во формирањето на овие нови 
органи што дојде како резултат на специфичное- 
тите во развитокот на вооружената борба, не ja 
смалува нивната улога во разгорот на борбата. Со 
првите крупни успеси во борбата против окупато
рот и со создавањето на ослободени и полуослобо- 
дени територии, се создадоа новите органи на вла
ста ш то народот ги прифати како свои институ
ции. ЦК на КПЈ укажуваш е помош и го насо- 
чуваще развитокот кон едновремено ширевье и 
општиот развиток на овие органи на власта. Со ова 
КПЈ даваше реална основа да се гарантира маке-
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донскиот народ суверено да ja решава својата др~ 
жавно-правна положба во нова Југославија.

Развивајќи ja и поддржувајќи ja оваа идеја, 
опш тојугословенското револуционерно движенье 
лреку нови победи и декрети го одбележува и по- 
■натаму го инспирира тоа суверено право на маке
донскиот народ да решава за својата иднина. Me
ry тие декрети од посебно значегье се оние што се 
однесуваат во прераснувањето на партизанските 
единици во Македонија во баталјони, бригади, а 
подоцна и во дивизии и корпуси. Со ова се гаран- 
тираше проширувањето и зацврстувањето на на- 
ционалната армија на македонскиот народ во сое- 
тавот на вооружените сили на нашите народи.

Сличен декрет од историско значење е и де~ 
кретот со кој Покраинскиот штаб прерасна во 
Главен штаб на НОВ и ПОЈ за Македонија, во кој 
истовремено се содржани и почетните елементи на 
идната федерација и решеноста на југословенеките 
народи да се „раскине со одиозниот централизам 
на старата Југославија и да се тргне кон Федера
ции ата“ .

Со одлуките на II заседание на АВНОЈ извр- 
шено е и de јур е  признание во државно-правна 
смисла на нацијата и на нејзиното право на слобо- 
ден и рамноправен ж ивот во заедница на југосло- 
венските народи. Сите понатамошни напори на ор
галите на борбата и на новата држава беа насочени 
кон тоа и понатаму да се развива новата државна 
заедница на нашите народи а како еден од неј- 
зините органски делови —  државата на маке
донскиот народ.

Првото легитимно претставништво на маке
донскиот народ (АСНОМ) de jype  за првпат во ис- 
торијата на македонскиот народ ja  конституира 
М АКЕДОН СКАТА ФЕДЕРАЛНА Д РЖ АВА  ВО 
Д ЕМ ОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА ЈУГОСЛА- 
ВИЈА. За прв пат преку суверената волја на ма-
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кедонскиот народ, се изградуваат државно-прав- 
ните рамки на мл адата нација. Така се санкциони- 
ра една состојба ш то беше извојувана во текот на 
вооружената борба. Барањата и програмските де
кларации на КПЈ незадржливо се оствариј а давајќи 
им нова социјалистичка содржина и револуционе- 
рен карактер. Тоа ш то македонскиот народ со сво- 
јата херојска борба и со помош на другите народи 
на Југославија го постигна, наедно дава полна га- 
ранција и за сочувувањ ето на стекнатите права. 
АСНОМ е афирмација на нацијата, како што е на- 
цијата негов симбол и извор на неговите декрети. 
Со создаваььето и конституирањето на АСНОМ за 
нацијата започнува нова епоха, епоха на слободен 
национален и државно-правен развиток.

7.

Општествено-политичките корени на големите 
историски победи на македонскиот народ во текот 
на НОВ се во силата и улогата на КПЈ ко ja  во 
овој период раководеше со општој угословенското 
револуционерно движење против окупаторот. 
Принципиелност во ставовите на македонското на- 
ционално прашање од една страна и, од друга стра
на, јасно согледување по кои патишта и со какви 
средства на борбата може да се извојува вистин
ска слобода —  й даваат на целокупната активност 
на КПЈ во овој период едно посебно значенье и 
определуваат една посебна у  лога во на ј новата ис~ 
торија на македонскиот народ.

Историското значење на КПЈ во организира- 
њето на вооружената борба за извојувањ е на на
циона лна независност на земјата е денес беспорна. 
Организираната борба со ко ja раководеше КПЈ ja 
прибра не само работничката класа туку  и сите 
широки народни слоеви. Продолжувајќи го конти-
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нуелно барањето за одбрана на земјата, КПЈ уме
е т е  да ги поврзе и стремежите на поробените на
роди и истите да ги поведе во вооружената борба. 
Во таа борба македонските маси се најдоа исто 
така под раководството на КПЈ. Во текот на самата 
борба се создаваат реални услови за изградуванье- 
то на македонската држава. Народните маси ja 
сфаќаат содржината на револуционерната борба и 
во неа ги внесуваат првите свои државнички ис
ку ства.

КПЈ во  текот на вооружената борба дејствува 
во многу сложени внатрешни услови: на развиен 
шовинизам, на верски омрази и предрасуди и  на 
национал-сепаратистички потреси, КПЈ како рако- 
водител на востанието внесува низа односи, раз- 
вива одделни институции кои бараат посебни ис- 
тражувакьа и научни објаснувања.

Некой од тие појави кои се однесуваат на 
историјата на македонскиот народ уш те сега мо- 
ж ат да се согледаат и делумно се предмет на обра
ботка од страна на нашата историографиј а, дру
гите допрва треба да се откриваат и научно да се 
обработуваат. Овде стојат крупни и одговорни за
дачи пред нашата историска наука, ова е затоа 
ш то дескрипцијата не е повеќе во состојба да ги 
осветли големите настани ш то ги преживеа наци- 
јата во барањето на патиштата за својата слобода.

Ж елбата за егзистенција на нациј ата во усло
ви на двојна окупација: фашистичка и национално 
угнетувагье со цел таа да се уништи или потполно 
асимилира, предизвика таков отпор на масите за 
каков ш то не се знае во историјата на македон
скиот народ. Преку објективни истражувања може 
да се откријат богатствата на форми на отпор и 
борбите во кои се изразува жилавоста на нациј ата 
да се сочува. Тоа е епоха  во историјата на еден 
народ!



За време на Народноослободителната борба на- 
стана лресвртница во развитокот на нацијатл. 
Основните општествени сили ш то ja  извојуваа на 
ционалната слобода се широките народни маси — 
целиот работен народ а не од него издвоепиот дел 
на буржоазијата како ш то бидувало во историјата 
на национално ослободителните војни. Работнич - 
ката класа во растежот й даде посебни белези нр 
нејзиниот развиток, на нејзината афирмација, и пи 
развивањето на слободарските традиции на маке
донскиот народ во извојувањето на независноста.

Вооружената борба на македонскиот народ 
соединета во опш тојугословенското револуционер- 
но движеьье, му зад аде на ј ж естоки удари на ш о- 
винизмот чиј носител беше македонската бурж о- 
азија. Братството и единството ш то беше во осно- 
вата на самото движенье ги спречи појавите, туѓи 
на револуционерното движење на масите и ги ели- 
минира национал-сепаратистичките струегьа. На 
тој начин нацијата ja  дочека слободата и понатз,- 
мошниот свој непречен развиток, отстранувајки ги 
потенцијалните опасности на оние сили кои се 
стремеа на евентуадно национално предавство.

Преку вооружената борба и "конкретната др- 
жавно-правна изградба, македонскиот народ ко
нечно ги дисквалификува аспирациите и цретен- 
зиите на сите оние што не можеа да ja сфатат 
суштината на општествено-политичките процеси 
од периодот на македонската преродба и национал- 
но ослободителната борба, односпо суштината на 
последните настани врзани за НОБ.

Меѓународното признавање на нацијата и ме- 
ѓународните односи што ги развива таа во рамките 
на федерацијата, придонесува за разбивањето на 
остатоците што го оспоруваат нејзиното егзисти- 
рање и нејзиното право на самостоен живот. До- 
колку и денес сё уш те можат да се видат и да се
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изразат нови омрази спрема нацијата во растеж от 
и нови неприј ателски искажувања во стара обле- 
ка, —  тоа е само доказ на една агонија и немир 
ш то извира од тешките наследства и историските
заблуди,

Историската наука си го пробива патот за вис- 
тината на нацијата, Вистината е една. Нацијата 
преку нови победи помага да се осветли една прак
тика што најверно ja одразува нејзината егзистен- 
ција и нејзината победа.
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