
Академик Михаило АПОСТОЛСКИ

ПАТОТ ДО СЛОБОДАТА

НА 19 НОЕМВРИ 1944 ГОДИНА, пред триесет години со 
ослободувањето и на последниот град — Тетово, што го држеа 
германските војски и нивните соработниди балистичките οργ- 
жени формации, беше ослободен Вардарскиот дел на Македо- 
нија — територијата на денешна Социјалистичка Република 
Македонија.

Триесет години прехсхавува историска дистанца која овоз- 
можува да се откријат архивските документи, но едновремено 
мирно да се оеврнеме на тие немирны денови, години и деце- 
нии. Со почит да се сехиме на маките и страдањата, на жрт- 
вите, успесите и неуспесите, и на херојствата и слабостите. Во 
граничите на можностите низ тоа време да премине еден објек- 
хивен поглед за тие херојски тешки мигови, кога македонскиот 
народ се фрли себеси и cè свое во борба на живот и смрт за 
да извојува национално и социјално ослободување.

I
Патот до слободата е трновит, испреплетен со многу раз- 

новидни форми на отпор против поробувачиге, често преку 
културен и просветен план, долги се децениите на пасивен от
пор, многубројни се активностите на саботирање на мерките 
и акциите на поробувачот, но едновремено чести се и борбите 
со оружје в рака, со таа нај высока форма на отпор — оружен 
бунт и востание. Десет децении не делат од Разловечкото вос- 
тание, во осмата деценија сме од славното Илинденско воста
ние, а да не ги редиме и другите оружени буни и востанија, 
бидејќи целиот живот на македонскиот народ cè до неговото 
ослободување, барајќи патишта да се одржи, е исполнет со 
разновидните форми на отпор и со оружени борби. Во овој 
труд не е место ниту има простор да навлегуваме во анализы, 
зошто тие многубројни борби до 1941 година не му донесоа 
слобода на македонскиот народ, туку обратно, по секоја буна 
или востание потпаѓаше во cè потешка положба, во поцрно 
ропство. Разловечкото востание и другите оружени востанија 
и борби во познатата неточна криза се задушены — нивниот
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неуспех е последица во прв ред, покрај многубројните друга 
факторы, и на неговата се уште недовршена политична органи- 
зираност. Илинденското востание, исто така, по најсуров пат 
е задушено од многубројните војски на Османската империја. 
Меѓутоа, главниот фактор на неуспехот на ова востание не се 
вој ските на Османската империја, туку инфилтрирањето на 
врховистите, поддржувани политички и финансиски од бугар- 
скиот двор и кадровски од царската бугарска армија. Основна 
цел на врховистите, а преку нив и на бугарската буржоазија, 
беше преку перфидно организирани предавства да го обезгла- 
ват револуционерното движење на македонскиот народ (по- 
знато како ВМОРО) и со разни махинации да го преземат 
раководството во свои раце. Со инфилтрирањето во раковод- 
ството на ВМОРО, практично тие се наложуваат и ляакедон- 
скиот народ го фрлаа во неподготвено оружено востание, од 
напред смислено, да се разбие револуционерната организација, 
да се разбие единството и самоувереноста на македонскиот 
народ во своите способности сам да си ja извојува слободата. 
Бугарскиот двор и бугарската буржоазија преку врховистите 
во ова и успеваат. Со задушувањето на Илинденското воста
ние, практично е разбиена и револуционерната организација 
на македонскиот народ, ко ja не успева да се реорганизира и 
покрај обидите на Рилскиот конгрес, а подоцна и со создава- 
њето на ВМРО (Обединета). Бугарската буржоазија со најне- 
посредната интервенција преку Врховизмот и Егзархијата, ус
пева да ги создаде нужните претпоставки за поделба на Маке
дон ка со другите балкански држави.

По Првата светска војна, со формирањето на Комунис- 
тичката партија на Југославија (КПЈ), се создадоа нови услови 
под нејзиното раководство, со нови квалитети, македонскиот 
народ во Вардарскиот дел на Македонија, да ja продолжи сво- 
јата борба за националы© и социјално ослободувње. КП J со 
своето постепено еволуирање по проблемот на нациоыалното 
прашање, со своето прифаќање и борбата на национално по- 
робените народи во Југославија, израсна во вистински пред- 
водник на народите на Југославија за национално и социјално 
ослободување, за национална независност. Со ваквото еволуира- 
1ье во својата стратегиска концепција за борба против буржоа- 
ската власт, таа се здоби со голема доверба кај сите народи и 
народности во Југославија. Македонскиот народ во КШ гле- 
даше на вистински предводник на неговата борба, уверен дека 
под нејзиното раководство ќе ги реализира своите идеалы за 
слобода. Тоа, во многу ситуации и на дело го покажа, како 
што е случајот за време на уставотворните парламентарии и 
општинските избори одржаии набргу по војната, потоа него- 
вото учество во многу штрајкови и демонстрации во периодот 
помету двете светски војни и др. Целиот период помеѓу двете
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светски војни за македонскиот и општо за сите народи и народ
ности во Југославија беше период на политичка и идеолошка 
подготовка за борба против буржоаската власт на Кралството 
Југославија, а низ штрајковите и демонстрациите кадрите се 
оспособуваа и за повисоки форми на борба против државната 
власт на стара Југославија.

Низ овие борби, партиската организации а во Македонија 
своите оеволуционерни кадри, преку нивното ангажирање во 
проучувањето на историјата на македонскиот напод, ги учеше 
од поранешните борби, посебно од Илинденското востание да 
се извлечат позитивните и негативните исктства, со цел реално 
да ги применат во борбите на македонскиот народ за нацио- 
нално и социјално ослободување.

II

ВО 1941 ГОДИНА, кота Југославија во неколкудневната ап- 
рилска војна беше разбиена војнички и како држава, Партијата 
и во тие у слови, ja задржа својата организација, благодарение 
на идејната и политичка подготвеност на кадрите, на нивната 
прекалеиост во многубројните судири со жандармериј ата и по- 
лицијата -на Кралството Југославиј а, благодарение на здобиеиото 
практично раководно искуство низ штрајковите, демонстрациите 
и слично. На овој начин прекалениот кадар, иако релативно ма- 
луброеи, беше способен во иовонастанатата ситуација по окупи- 
рањето и делех-ьето на Југославија, правилно да се ориентира, 
самоинициј ативно да преземе акции за продолжување на бор- 
бата во новите у слови со нови квалитети.

Во Македонија, кадарот подготвен од Партијата, во услови 
на германската, бугарската и италијаиската окупација, со нив
ната перфидна пропаганда, со новата делба на Македонија се 
најде во многу тешка пололсба. По многу проблеми — поради 
тешките врски со ЦК КПЈ мораше бргу и самостојно да одлу- 
чува и да презема адекватни мерки» Тие мерки и акции се пот- 
врдуваа низ практичните резултати. И само така може да се 
разберат активностите на партиските организации на теренот во 
самостојното ангалсирање во прибирањето оружје, муниција и 
друга воена опрема од разбиената вој ска на стара Југославија, 
како и во многу правилното одлучување кај голем број партиски 
организации, речиси веднаш по германскиот напад на Совет- 
скиот Сојуз, за местото и улогата на Партијата во таа новонас- 
таната светска ситуација. Во таа ситуација, партиското членство 
и народот на теренот ja сфати својата улога и потреба да се 
подготвува и бргу поведе борба против германските, бугарските 
и италијанските окупатори и со таа борба да ее помогне борбата 
на првата социјалистичка земја — Советскиот Сојуз, свесни дека 
со тоа го помагаат одрл<увањето и зацврсиувањето на идеалот 
за кој тие ее борат — создавање социј алистичко општество.
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Но во поглед револуционерноста на македонскиот народ од 
посебно значење е што тој, дисциплиниран и приврзан кон рево- 
луционерното дело на Партијата, ее им се покори слепо на ин- 
струкциите и директивите на секретарот на ПК КПЈ за Македо- 
нија — Методија Шаторов-Шарло. Револуциоеерно воспитаниот 
партиски кадар, потпомогнат од ЦК КПЈ и неговиот секретар То- 
сип Броз — Тито, успева да ги совлада пречките што Шарло ш  
поставуваше, да ш  разоткрие неговите предавнички концепции 
спрема својот народ, за жал инспирирани од раководството на 
Комунистичката партија на Бугарија (БРП(к)). Се создава нов 
Покраински комитет на КТО за Македонија (секретар Лазар Ко- 
лишевски), кој бргу ш  приврпгува подготовките за оружено вос- 
тание во партиските организации на теренот и веднаш со нападот 
на Прилеп на 11. X. 1941 година се најавува востанието на маке
донскиот народ против бугарските, германските и италијанските 
окупатори и нивните домашни соработници.

И само неполна година по борбата против концепциите на 
Шарла, во пролетта 1942 година, тој ист револуционерен кадар 
успева да согледа дека по паѓањето на Лазар Колишевски во 
рацете на бугарската полиција, новиот привремен секретар на 
ПК на КГО за Македонија (Бане Андреев) постелено nara под 
влијанието на делегатот на БРП (к) (Бојан Б’лгарјанов), а тоа 
практично значеше под влијание на концепциите на БРП (к), кои 
за условите во Македонија не беа прифатливи. Toj револуционе
рен кадар најдува доволно сили во себеси, да го смени Покраин- 
скиот комитет и да создаде нов. Ова значеше отфрлување на 
концепциите и гледањата на ЦК на БРП (к), што беа спротивни 
на револуционерните концепции на ЦК КТО за оружено воста- 
ние на југословенските народи и народности. Со овие револу- 
ционерни акти на партискиот кадар во Македонија, се совладаа 
најтешките пречки во оруженото востание на македонскиот на
род, се отворија перспективите за неговото релативно брзо раз- 
вивање и растење.

Во текот на 1941 и 1942 година, едновремено Партијата 
како организатор на востанието и револуцијата, водејќи борба 
против штетното мешање на БРП (к), мораше да води упорна, 
систематска политичка борба против пропагандата што ja водеа 
бугарските и италијанските окупатори. Тие трубеа дека Македон- 
ците и Албанците се ослободени, ветуваа многу! Во условите на 
неописливо тешката положба на Македонците и Албанците под 
власта на стара Југославија, народот иако не ги прифати оку- 
паторите (што може да се види од многу окупаторски доку
мента од 1941 и 1942 година), сепак тој беше во една положба 
на исчекување. Долгото животно искуство го гонеше народот 
на дело да се увери што носат новите окупатори, но едновре
мено да се увери кои политички сили го повикуваат на борба 
против окупаторите. Требаше да се увери за целите на воста
нието во кое го повикуваше КОТ. Програмата на КОТ, што во
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разни документа се изнесуваше, од посебно значење беше, во 
неа да се согледа каква ќе биде положбата на македонскиот 
народ и на народностите (Албанци, Турци и др.) во однос на 
другите народи во Југославија, со друга зборови, каков ќе 
биде статусот на Македонија во новата заедница на народите 
на Југославија. Мораме јасно да истакнеме дека во тогаихната 
ситуација иако народот не га прифати окупаторите (Македон- 
ците не ja  прифати ja Велика Бугарија, како што Албанците 
не ja прифатија фашистичка Велика Албанија), но едновремено 
мора да се истакне дека тој во никој случај не би се дигнал во 
борба за обнова на стара Југославија. Единствено и исклучиво 
програмата, целите на востанието што ги истакна КПЈ, одго- 
вараа на желбите и на стремежот на македонскиот народ и 
народностите. Но долг беше процесот таа програма, таа стра- 
тегиска концепција на КТО за востанието и револуцијата да 
им се разјасни на широките маси. Упорната работа на парта- 
ските организации, на органите на борбата (НОФ, АФЖ, мла- 
дината и др.), што Партајата ги создаваше како и на парти- 
занските одреди, овозможи народните маси да ja согледаат 
политиката на окупаторите, но напоредно и да ги сфатат и 
да ги прифатат стратегиските концепции на КПЈ за оруженото 
востание и револуцијата. Резултатите од оваа упорна активност 
на сите тела на востанието се видни. Иако во 1941 година трите 
партизански одреди се разбиени, во 1942 година се создаваат 
нови девет партизански одреди. Со оружена борба е опфатен 
најголемиот дел на Вардарска Македонија. Се водат жестоки 
борби. Расте и бројот на органите на борбата. Одбори на НОФ, 
на АФЖ, на Фондот за материјална помоги на востанието (НО 
фонд) се создаваат низ целата територија. Преку организациите 
на СКОЈ cè повеќе се опфаќа младината. Започнува да се соз
даваат и органи на народната револуционерна власт. Со еден 
збор, низ целата револуционерна активност во 1941 и 1942 го
дина е извојувана политичката победа над бугарските и ита- 
лијанските окупатори. Народот наполно ja прифати стратегис- 
ката концепција на КГО за оружено востание — како највисо- 
ка форма на отпор против окупаторите, но едновремено и како 
форма за борба против домашните контрареволуционерни ©или, 
свесен дека само со победата над окупаторите и домашните 
реакционерни силон, може да обезбеди слобода и проеперитет.

Иако во 1942 година партизанските одпеди во редица жес
токи борби и офанзиви претрпеа големи удари, некой беа и 
наполно разбиени, но сите тие неуспеси имаа само тактички 
каоактер. Подемот на востанието и револуцшата во 1943 и 1944 
година тоа го потврдуваат. Политичката победа, извојувана во 
периодот 1941—1942 година — га даде своите резултати. Оста- 
нуваше со ширегье на организационата мрежа на востанието
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во разните форми на отпорот да се опфати целиот македонски 
народ и народностите.

Во текот на 1943 година, се засилуваат постојиите парти
зански одреди и се создаваат нови. Тие во многубројните борби 
против бугарските, италијанските и германските војски израс- 
нуваат во нов квалитет — во воени формации. Така, на 18 
август 1943 год. на Славе] Планина (Дебарца), со формирањето 
на првиот баталјон „Мирче Ацев”, започнува процесот на. соз- 
давање воени формации — кои постелено израснаа во армија, 
составен дел на Народноослободителната во] ска и партизански- 
те одреди на Југославија, од народот именована “македонска 
во] ска”.

За развојот на востанието од посебно значење е што во
1943 и 1944 година, со растењето на оружените борби, како 
резултат на растењето на воеиите и партизанските единици, се 
создаваат релативно големи слободни теритовии. На овие те- 
ритории органите на власта, како и општествено-политшжите 
организации (НОФ, АФЖ и др.) легалио ги вршат своите функ
ции како овгани на борбата. Секако, значашо беше што се 
создаваат и повисоки органи: општински, околиски и оквужни 
НО о л,бори. Животот на слободната тевиторша во 1943 година 
во Западна Македонии а — поприма форми на живот во една 
организирана држава. Слоболните територии се ширеа и 
стеснуваа, се губеа и пак се обновуваа, но животот што беше 
организипан на слободната територи]а во 1943 година во За- 
падна Македони]а, се преыесе, како олимписки оган, на сите 
слободни територии и то] сё повеќе се развивайте, така што 
пред конечното ослободуват-ье на Македони]а, целата нејзииа 
територита поприми и по Форма и по содвжина живот и од- 
носи на организипана држава. Октлгтаторските власти од сре- 
дината на 1944 година практично беа без какви и да е функ
ции. Собрани во граловите тие немаа никаква ни власт ни 
контрола над народот.

За пеоиодот од средината на 1943 година до средината на
1944 година, до започиувањето на завршните операции за осло- 
бодуванье на Македонш'а, ќе споменеме само некой позначаши 
настани. Така, во 1943 год. знача ши се борбите за создаватье 
слободка територша во Западна Македонии, како и за нетзи- 
на заштита. Потоа, борбите во реонот на Караттова, Кожуф и 
Тиквеш, како и тие на Коз]ачкиот Масив. Во 1944 год. Феввуар- 
скиот поход и ХТоолетната офанзива — оФанзивни опевании, 
опгянизиг»ани по ттнипитатива од ПК КИМ и Главниот штаб на 
НОВ и ПО на Маке дошла. кон се завшшгваат со полна во i яич
ка и политична победа на бнганските и геоманските оклтатотэи.

Во o b o i временски период, покпа! во1ничките, ќе истак- 
неме и некой победи и чсиеси на иолитички план. Така, на 2 
август 1943 год. е одржано Партиско советување, на кое се
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донесени одлуки значајни за натамошниот развиток на воста- 
нието. Потоа во октомври 1943 год. е објавен Манифестот на 
Главниот штаб. Во ноември 1943 год., со одржувањето на Вто
рого заседание на АВНОЈ, се ставаат темелите на Нова Југо- 
славија. Борбите и успеемте на востанието на македонскиот 
народ, го одредија и местото на Македонија во составот на 
Нова Југославија — Македонија добива статус на рамноправна 
федерална единица со сите други федерални единици. За прв- 
пат на државно-правеи план се призна постоењето на маке- 
донската национална индивидуалност.

Партиското советување (21. XII. 1943) и Првиот конгрес 
на Народноослободителниот младински coivs на Македонија 
(НОМСМ) на 22. XII. 1943 год. се од посебно политичко зна
ченье, На крајот да истакнеме дека на 2 август 1944 година, 
на Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народ
ного ослободување на Македонија (АСНОМ) се изврши консти- 
туирање на македонската држава.

Сите тие успеси, како и општата ситуација на Источниот 
и Западниот фронт, како и ситуацијата на Фоонтот во Југо- 
славија, овозможија да се пристани кон подготовките и извр- 
шувањето на воени операции од таков обем, поддржани со 
обемни политички мерки од Партијата и сите тела и органи 
на борбата што ќе го реализираат конечното ослободување 
на Македонија.

Ill

СО ОГЛЕД НА ФАКТОТ ШТО ГОДИНАВА JA ОДБЕАЕ- 
ЖУВАМЕ ЗО-ГОДИШНИНАТА ОД ОСЛОБОДУВАЊЕТО НА 
МАКЕДОНСКИОТ НАРОД, ќе се задржиме на некой моменти 
од завршните операции за ослободување на Македонија, не 
навлегувајќи во описите на нивниот развиток, бидејќи за нив 
сме пишу вале и посебни студии.

Србија за германските окупатори беше од посебно зна
ченье не само поради експлоатацијата на нејзииото природно 
богатство, туку уште повеќе поради важноста на нејзината 
оперативно-стратегиска положба на Балканот, преку ко ja водат 
главните комуникации за Блискиот Исток: по Моравско-вар- 
дарската и Нишавско-маричката долина. Ваквото стратегиско 
значење на Србија, ги присили Германците во летото 1944 го
дина да обрнат посебно внимание за заштитата на нејзината 
територија од пробивот на единиците на НОВ и ПОЈ од Босна, 
Дрна Гора и Санцак.

Македонии а, исто така беше важна облает за германската 
команда, бидеши таа претставуваше непосредна заднина на 
германската армиска трупа што беше распоредена за одбрана 
на брешвите и островите во Егејско Море. Со развитокот на
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оруженото востание, значењето на територијата на Македонија 
уште повеќе растеше, бидејќи со тоа непосредната заднина на 
споменатава германска армиска група (комуникации, склади- 
шта и др.) cè повеќе ce загрозуваше.

Оперативно-стратегиското значење на Србија и Македо- 
нија за германските оили на Балканот, како и истовремениот брз 
развиток на ситуацијата на источниот фронт, диктираше Вр- 
ховниот командант на НОВ и ПО J во текот на 1944 година 
постепено да го пренесува тежиштето на операциите на тери- 
торијата на Србија. За оваа цел, оперативната група на Врхов- 
ниот штаб на НОВ и ПОЈ од 9 дивизии изврши пробив во 
Србија. Таа во долготрајни борби во јули, август и септември 
ги разби германските, квинслишките и бугарските сили и кон 
крајот на септември 1944 година го зазеде во оперативен по- 
глед мошне важниот географски масив: Рудник — Мал>ен-Цер и 
комуникациските јазли во неговиот зафат.

Во Грција и Албанија во летото 1944 година се наоѓаше 
германската армиска група „Е”. Според изјавата на нејзиниот 
заробей командант фелдмаршал Лер, се работело за сила од 
околу 400.000 германски војници, кои во Грција биле форми- 
рани во три корпуси и две самостојни команди, со ocvm ком- 
плетни дивизии и многу друга самостојни единици на суво- 
земната војска, морнарицата и воздухопловството, а во Алба- 
нија имало еден корпус од две дивизии.

Командантот на оваа група, фелдмаршал Лер, предвиду- 
вајќи ja ситуацијата во ко ja може да западне, во текот на 
летото 1944 година презеде низа мерки (извлекување на преку- 
мерниот материјал и др.), што би го олесниле извлекувањето 
на армијата. Нешто подоцна, за да се поправи состојбата кај 
втората германска оклопна армија на подрачјето на Аунав и 
за да се исполни таканатэечениот „празен простог),> што настана 
со капитулацијата на Бугарија мегу неговата и втората гер
манска арми]а, Лер префрли од Грција и Албанија неколку 
дивизии во Србија.

Со оглед на очекуваниот развиток на ситуацийата, Глав- 
ниот штаб на Македонии а презеде обемни организациони мер
ки за да ги дочека подготвен настаните што се развиваа со 
брзо темно. Требаше да ее прифати огромен прилив на борци, 
организационо да се вклучат во единици и да се подготват за 
борбите што npeTCToeia, т.е. новите борци да се оспособат да 
можат со сигурност да ги извршат задачите во претстојните 
операции за конечно ослободување на Македонии а. За оваа цел 
е извршена реорганизапиш и со директива 6рот 1. Главниот 
штаб на Македонша ja подели тепитоошата на сегатпна реш/б- 
лика Македонија еа  четири оперативни зони Спред тоа беа пет). 
Првата зона ги опфаќаше тогатпните окрузи ТСумановски, Скоп- 
ски и Велешки; втората зона Битолскиот и Прилепскиот округ
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и Тиквеш; третата зона ja опфаќаше Неточна Македонија 
(Штипски и Струмички округ) и четвртата зона ja опфаќаше 
територијата на Западна Македонија (Тетовски, Кичевски и 
Охридски округ).

На штабовите на зоните им беше наредено во секоја зона 
да формираат по две дивизии, а во четвртата една дивизија. 
Потоа, за секој окружен град да се формираат по една ко
манда на по драч je, со по еден баталјон во ј ска, а за секоја 
тогашна околи ja да се формираат по една месна команда, со 
по една чета и друш единици (инженерски, за врска) и некой 
установи (амбуланти, складишта, работилници и сл.). Освен 
ова, за заштита на територијата, покрај постојните партизан
ски одреди, во најголем број села цостоеја партизански (сел- 
ски) стражи, беше формирана народна милиција, а во форми- 
рање беа и единиците на народната одбрана. Во поголемите 
градови се формираа младински ударни групп.

Напоредно со формирањето на штабовите на зоните, но- 
вите единици (одреди, бригади и дивизии) како и развивањето 
на во i но-териториј алната мрежа (команди на по драч ja и месни 
команди), штабовите мораа да организираат и да раководат 
со низа поголеми борби, а на прво место да ja обезбедат сло- 
бодната територија. Месеците 1ули и август 1944 година беа 
исполнети со многубројни борби во цела Македонии.

Во овој период на растежот на единииите на НОВ и ПОЈ, 
бугарските и германските окупатори се обид^ваат да поисо- 
берат сили за нова оФанзива, со цел да ги обезбелат комуни- 
капиите низ Македонша. за полесно извлеюгаятье на геоман- 
ската армиска грдша ,,Е” од Годи ja и Албанша. За таа цел, 
Гепманпите и Бугарите доведуваат од Северна ТЬтгяптпа и од 
Грдија извести оили во реонот на Куманоово и Скопје, но оп- 
штата ситуаций на источниот Фронт, како и активноста на 
единииите на НОВ и ПОЈ во Македонија и Србија го оневоз- 
можија изведувањето на замислата и делумио подготвената 
германско-бугарска окупаторска офанзива.

Политичката ситуација во Бугарија и положбата на неј- 
зината армија на фронтот во Југославија јасно навестуваше 
дека со приближувањето на Црвената армија кон границите 
на Бугарија владеачката класа во неа ќе мора брзо да капиту- 
лира. Брзите измени во бугарската влада, доаѓањето на Багр- 
јанов, а потоа Муравиев за претседател на владата, претста- 
вуваа само политична маневра, за да може владеачката клика 
под поволни услови да ja извлече Бугарија од војната и да 
одржи извесно влијание во Македоиија. Меѓутоа, независно од 
политичките маневри, единиците од нејзината армија, а по- 
себно окупаторските единици во Македонија верно им служеа 
на германските господари до последниот ден на капитулаци- 
јата, штитејќи ги комуникациите и заднината на германската
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армиска трупа „Е”, што ги беше започнала подготовките за 
конечно напуштање на одбранбените позиции на бреговите и 
островите на Егејско Море,

Дејноста на единиците на НОВ и ПОЈ од јули и првите 
денови на август, кои во средината на август 1944 година уште 
повеќе беа засилени и управени на комуникациите и врз 
бугарските гарнизони, имаа цел да се вршат удари врз бугар- 
ската војска во гарнизоните, да ги онеспособат осетливите об- 
јекти на комуникациите, за да се отежни извлекувањето на 
германските единици, а истовремено со ова да се придонесе за 
капитулацијата на 5 бугарска окупаторска армија во Маке
донии а и Јужна Србија. Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ, согле- 
дувајќи ja оваа потреба, му упати на 22 август 1944 година на 
Главниот штаб на Македонии a инструкција, заедно со сојуз- 
ничките воздухопловни сили да ги нападне главните комуника- 
ции што водат од Грција за Тугославща низ Македонија. Во 
согласност со општата ситуација и оваа инструкции а, едини
ците на Главниот штаб на Македонии а ги засилща дејствата 
врз бугарските помали гарнизони, но истовремено и врз кому
никациите, посебно на npvraTa Кчманово — Влалички Хан и 
Велес — Гевгелща, така што дектвата во заедница со сојуз- 
ничката авщацща од 1 ло 7 септември 1944 година, во кои се 
вклучија четиринаесет бригади и повеќе партизански одреди, 
претставуваа нивно продолжување и проширување врз сите 
друмски комуникации што во лат низ Макелонша. Некой еди
ници истовремено продолжит и со напали врз бугарските гар
низони. при  што се ослоболени Бепо^о, Кавадапии. Св. Николе, 
Кратово, Брод, Пообиштип, Мпежичко, Раловиш, Пехчево. Осло- 
боден беше и Прилеп, но Германтште повторно го окупираа 
по 10 дена.

Општата воено-по дитичкя ситуаиша во Бчгаоша, што на- 
стана со навлегувањето на ТЈрвената апмша. и ревплуционер- 
ниот пресврт, како и поради леттвото на НОВ и ПОЈ, ги при- 
нуди бугарските окупатопски елинитти што се затекнаа во 
Тугославша на 9 септемвпи л а каттитулиоаат. а со нив кятти- 
тудира и 5 буганска яр мята во Македоиит. Блинитште на НОВ 
и ПОЈ успеаја да разорчжаягг дел ол 5 бугарска армија, во по- 
веќето случаи со поетхолчи чоитне жестоки бооби. лолека дру- 
гиот дел без отпор или со незнячите лен отпор го разоружуваа 
Германните. Елинствено бтярските елиншти о л ттпилепскиот 
гарнизон преминаа на стпзнатя на единиттите на НОВ и ПОТ 
— извршуваМи 1а со тоа ияпелбятя ня отечествено-тЬронтовска- 
та бугарска влала — ая. стяш?вянче во бопбя против Геоманиите.

Со капитулацитта на 5 бугарска армит а беше ликвидиран 
еден од најсериозните непријатели на македонскиот народ. Со 
ова паралелно беа разбиени и ттослелните остатотщ на четни- 
ците на Дража Михајловиќ во Македонија. Исто така, со дото-
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гашните борби беа попречени обидите на други реакционерни 
групц за контрареволуционерна борба. Ова попречување на 
обидите за создавање контрареволуционерни единици, од стра
на на бугарските и германските окупатори и приврзаниците на 
Ванчо Михајлов, е од посебно значење. Ова зборува за општо- 
народниот карактер на востанието за национално и социјално 
ослободување на македонскиот народ.

По капитуладијата на бугарските окупатори во Маке до
ки ja, нив ги замени] а Германците од составот на армиската 
трупа „Е”, упатени заради обезбедување на нејзиното повлеку- 
вање. Три германски дивизии ja замени ja дотогашната 5-та 
бугарска окупаторска армија, што во Вардарска Македонија, 
исто така, имаше три дивизии. Во Западна Македонија, покрај 
германските единици, дејствуваа прилично големи сили балис- 
ти, делумно мобилизирани на теренот, а во поголем дел дове- 
дени од Албанија и од Косово.

Во текот на септември и во првата половина на месец 
октомври 1944 година, т.е. по капитулацијата на бугарските 
окупаторски единици и целокупниот бугарски окупаторски апа- 
рат, единиците на Главниот штаб на Македонија без прекин 
во новата ситуација ги продолжи ja борбите против герман
ските сили што настојуваа да извршат реокупација на Маке- 
донија. Во овие борби Германците настојуваа да ги заземат 
поважните градови, јазлите и крстосниците, за да им го овоз- 
можат и олеснат на своите сили извлекувањето од Грција и 
Албанија. За оваа цел во почетокот Германците ги ангажираа 
11 воздухопловна, 22 и 297 гренадирска дивизија, некой еди
ници на 1 алпска дивизија и балистички вооружени формации. 
Тие по низа борби успеаја да ги заземат и да ги запоседнат 
стратегиски важните позиции и позначителните градови во 
Македонија.

Иако единиците на Главниот штаб за Македонија во од- 
нрс на бројноста на македонскиот народ беа на нивото на 
максимални мобилизациони можности, меѓутоа, во однос на 
германските сили беа малубројни, притоа слабо вооружени, со 
голем број нови борци (некой единици беа во формирање по- 
ради тоа организациски недостатно зацврстени), сепак на Гер
манците им дадоа силен отпор и им нанесоа сериозен удар. 
Резултатите на борбите. по капитулацијата на 5 бугарска оку
паторска армија т.е. од 9 септември до првите денови на ок
томври 1944 година, ее во тоа што Германците изгуби ja повеќе 
од 25 деи а за  да и зврш ат рео к у п ац и ја  на Македонија, т.е. да 
ги овладеат поважните позиции, крстосници и градови. Така, 
Германците загуби ja повеќе време за повторна окупација на 
Македонија, отколку што им беше потребно време за разби- 
вање и окупирање на стара Југославија во 1941 година.
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Сумирајќи га настаните од септември до првите денови 
на октомври 1944 година, воената ситуација во Македонија ce ка- 
рактеризира и со тоа што Германците по долготрајни борби за 
реокупација на Македонија успеаја да го обезбедат своего по- 
влекување од Грција низ Македонија.

Германските сили од Грција и Албанија ce повлекуваа: 
еден корпус на армиската трупа „Е” (21 планински) преку Ал- 
банија, а другате сили низ Македонија кон север. Командантот 
на оваа група фелдмаршал Лер (според неговата изјава од 1945 
година), откако ce откажа од организација на одбрана на југо- 
словенско-грчката граница, планираше со главните сили да ce 
повлекува преку Моравско-вардарската долина и по напушта- 
њето на Македонија да организира одбрана јужно од Бел
град. Меѓутоа, навлегувањето на оперативната група на Врхов- 
ниот штаб на НОВ и ПОЈ под команда на генерл Пеко Дап- 
чевиќ во Србија, како и брзото развивање на народного воста- 
ние во Србија и избивањето на тенковскиот корпус на Црве- 
ната армија под команда на генерал Жданов (10 октомври 1944 
година) во долината на Морава — во реонот на Велика Плана, 
како и отпорот на кој наидоа германските единици во Маке- 
донија и во реонот на Врање — Бујановац, во Јужна Србија, 
ja  оневозможија реализацијата на оваа замисла. Германскиот 
командант Лер беше принуден да го измегш правецот на повле- 
кувањето на своите преостанати сили, и наместо по долината 
на Морава, да га упати преку Косово и Санџак.

До средината на октомври 1944 година беше извлечена 
главнината на германските единици од островите во Егејско 
Море, на кои беше останал само дел од тешкото вооружувагье 
и мошне незначителни групички Германци. Извлекувањето на 
Германците низ Македонија на север беше сврзано со упорни 
борби.

Во борбите од капитулацијата на Бугарија (9 септември) 
до средината на октомври, единиците на Главниот штаб на 
Македонија се зацврстија и дефинитивно се оформија во по- 
големи единици (дивизии и корпуси).

Во овој период од 9 септември до средината на октомври 
1944 година, Отечествено-фронтовската бугарска влада со го- 
леми напори на Комунистичката партија на Бу гари ja  и помош- 
та н а Ц р вен ата  ар м и ја , восп оставувајќи  н ова н ар о д н а власт, 
успеа да изврши извесна реорганизација на старата бугарска 
армија. До средината на октомври, новата Отечествено-фрон- 
товска влада во Бугарија на југословенско-бугарската граница 
концентрира единици на три армии (I, II и IV). Врховниот 
командам на НОВ и ПОЈ маршал Тито, по приемот на бугар- 
ската делегација на чело со генерал Добри Трпешев, даде со- 
гласност бугарските единици да можат да земат учество во бор- 
бата против Германците на територијата на Југославија.
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Во согласност со ова одобрување, бугарските единицы 
добија задача од Командата на III украински фронт во поче- 
токот на октомври да започнат дејства против Германците, 
односно да им содејствуваат на единиците на НОВ и ПОЈ на 
територијата на Србија и Македонија. Ова ja  наметнуваше 
нотребата да се усогласат дејствата на единиците на НОВ и 
ПОЈ и бугарските единицы. На разговорите во Софија, во пр- 
вите денови на октомври, меѓу командантот и комесарот на 
Главниот штаб на Македонија, од една, и началникот на штабот 
на III украински фронт — генерал Бирјузов, потоа и начални
кот на Бугарскиот генералштаб и главниот командант на бу- 
гарската вој ска, од друга страна, се утврди во основни линии 
заедничкото дејство на НОВ и НОЈ и бугарските единицы на 
територијата на Македонија.

Паралелно со реорганизацијата на единиците и жестоките 
борби, Главниот штаб на Македонија разработи план на опе- 
рациите за ослободување на Македонија, што во основните 
црти ja имаше следнава замысла:

а) 15 НО корпус (42, 48 и 49 НО дивизија) дефинитивно 
да ja  очисти територијата западно од Вар дар и да ги ослободи 
градовите: Прилеп, Битола, Ресен, Охрид и Струга.

б) Првата бугарска армија (1, 2 и 11 дивизија) и 16 
НО корпус (42 и Кумановската НО дивизија) и тоа: Првата 
бугарска армија да дејствува по долината на Крива Река и 
Пчиња кон Куманово. На оваа армија да й содејствува една 
бригада од составот на 16 НО корпус, како и војнотериторијал- 
ните единицы (Кумановската команда на подрачјето, со своите 
месни команды и единиците). Единиците на 16 НО корпус со 
главните сили да ш  ослободат Велес и Скопје во оодејство на 
една дивизија од Брегалничко-струмичкиот корпус.

в) Брегалничко-струмичкиот корпус (50 и 51 дивизија) и 
Четвртата бугарска армија (5 и 7 дивизија и 2 коњичка бри
гада — во почетокот беше само 5 дивизија) со заедничко деј- 
ство да ja очистат долината на Брегалница и Стоумица и тоа: 
50 дивизија со 5 бугарска дивизија да ги нападне германските 
сили на секторот Берово — Пехчево — Царево Село — Коча
ны, потоа да го заземе Штип, а потоа да се упати кон Велес и 
Скопје заради оодејство во оелободувањето на овие градови од 
страна на 16 корпус. Струлшчката (51) дивизија со бугарските 
сили во долината на Струмица (7 дивизија и 2 коњичка брига
да) да ja  ослободи Струмица, а потоа Валандово, Дојран и Гев- 
гелија.

г) По извршувањето на поставените задачи, да се презе- 
мат концентрични офанзивни дејства со големи сили за осло- 
бодување на територијата Кичево, Гостивар, Тетово, што беше 
во рацете на Германците и балистите.
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Во времето кога се привршуваше разработката на послед
ната фаза на планот за ос лоб оду в аньето на Македонија, фаза 
во која покрај единидите на НОВ и ПО! во составот на 
Главниот штаб на Македонија беа вкулчени и  единидите на 
ОФ бугарска армија, најголемиот дел од германската армиска 
трупа „Е” беше се веке извлекол од Грција и се повлекуваше 
низ Македонија. Прегрупирањето на бутарските сили во оваа 
етапа беше невозможно, бидејќи за ова немаше време, и един- 
ствено решение во таа ситуација беше тие да се вклопат во· 
распоредот на единидите на НОВ и ПОЈ на Главниот штаб 
на Македонија.

Поради тоа, најпогодно решение беше да се ангажираат 
силите така како што се затеккале, единидите на Главниот 
штаб претежно во борбите по должината на комуникациите, 
а ОФ бутарските единици што ja завршуваа концентрацијата 
на југословенско-бугарската граница, со однапред одредена 
иамена за операции во правец на Македонија и Србија, во тој 
момент единствено можно беше да се искористат на правците 
на кои го завршуваа своето групирање.

Целта на дивизиите, упатени кон грчко-југоеловенеката 
граница, беше таа што поскоро да се запоседне, да ое воспоета- 
ват ко н так т  со западните сојузници и едновремено да се придо- 
несе во уништувањето на заостанатите делови од германоката 
армиска трупа „Е”.

Во првата половина на октомври 1944 година започна 
последната фаза на операциите за ослободувањето на Маке
донка. Во реализирањето на споменатиот план, во сообраз- 
ност со ситуацијата се -вршат извеони корекции и дополну- 
вања. Така, на пример, направецот Крива Паланка — Кума- 
ново за поефикасно да се содејствува со Првата ОФ бугарска 
армија од единидите на НОВ и ПОЈ, наместо една бригада се 
ангажирани Кумановската дивизија (без 16 бригада) и две 
косовски бригади.

Овие единици на НОВ и ПО! со своето дејство на боко- 
вите на германските позиции и со борбите во реонот на Пре- 
шево й укажаа голема помоги на Првата бугарска ОФ армија 
при нападите на позициите кај Чифте Ан и Страцин. Тие еди
ници заедно со единидите на Главниот штаб на Србија (46 НО 
дивизија и др.) со своето дејство во овој реон го затворија за 
герм аиското  повлекуваш е правецот по доли н ата на М орава. 
Исто така, и во операциите за ослободување на Западна Ма
кедонка се извршија некой корекции, така на пр. покрај пред- 
видената 48 НО дивизија беа ангажирани и 41 и дел од 49 НО 
дивизија. Дополнувањата на оперативниот план на Главниот 
штаб на Македонија беа нужни и императив на создадената 
ситуација во текот на иеговото реализирање. Како што спом- 
иавме, операциите од последната фаза за ослободувагье на Ма-
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кедонија започнуваат во првата половина на октомври и ce 
завршуваат на 19 ноември 1944 година кога со ослободувањето 
на Тетово, беше ослободена територијата на денешна СР Ма- 
кедонија. Овие операции траат околу еден и пол месец и бор- 
бите се водеа околу некой позначајни позиции на главните 
правци, како што беа борбите за Страцинските позиции, за по- 
зициите на Калиманци и на тие јужно од Струмица, како и 
за поголемите градови, бидејќи германските сили ангажирани 
во Македонија за заштита на повлекувањето на армиската гер- 
манска трупа „Е” можеа да ги држат само поголемите градови 
и некой позиции на главните правци, што имаа поголемо опе
ративно значење.

Ако ги анализираме резултатите од самостојните дејства 
на единиците на НОВ и НОТ во периодот до последната фаза 
на завршните операции (од јули до средината на октомври 
1944 година), како и оние до ослободувањето на Македонија 
во последната фаза, кога се јавува извесно, незначителио со
де јство со некой единици на бугарската ОФ армија, може да 
согледаме дека германската армиска трупа „Е” се наоѓаше во 
прилично тешка ситуација во Македонија. Во сличиа положба 
се најде нешто подоцна и на Космет, но и покрај тоа таа сепак 
успеа организирано да ja  напушти територијата на Грција и 
да се повлече преку Македонија и Космет во северните облас
ти на Југославија, благодарение на релативио малиот број 
и слабото вооружување на единиците на НОВ и ПОТ во Маке- 
донија, иако македонскиот народ во тие борби учествуваше 
со максимални мобилизациони можности.

Кога се разгледува повлекувањето на германската арми
ска трупа „Е” од Грција низ Македонија, а со тоа и операциите 
во Македонија, мора да се има предвид дека таа беше приси- 
лена на повлекување со општата ситуација на сите фронтови, 
а посебно со успесите на Третиот украински фронт во Рома
н с а  и неговиот пробив во Бугарија како и од успесите на 
фронтот во Тугославија. Според тоа, таа би се повлекла од 
Грција и Македонија без оглед на дејството на англо-амери- 
канските сојузници, а уште повеќе без оглед на учеството на 
бугарските ОФ армии, во спротивно би била осудена на про- 
паст. Во вакви услови, основниот проблем во завршните опе
рации беше да се забавува повлекувањето на Германците од 
Грција и Македонија и да им се нанесат што повеќе загуби, 
порадй што произлегува природен заклучок дека повеќе при- 
донесле оние единици што подолг период на време воделе бор
би против Германците. Во операциите во Македонија таквата 
улога им припаѓа на единиците на НОВ и ПОТ, бидејќи тие 
водеа борби против Германците и нивните сојузници од 1941 
година и ja имаа таа среќа и во завршните операции главната 
тежина на борбите што траат околу пет месеци да ja изнесат
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во основа сами. Тие водеа борби токму со таква цел — да им 
се нанесе што повеќе загуби на Германците — да се забавй 
нивното повлекување. Секако, тука е потребно да се истакне 
дека англо-американските сојузнички војски не дејствуваа до
статно енергично и се добива впечаток како да им било грижа 
само до окупација на Грција, иако и за ова има извесно оправ- 
дување, а имено нивната ангажираност на фронтот во Италија.

При разгледувањето на оперативната улога на бугарските 
пет дивизии во Македонија и четири во Србија, формирани во 
три армии, треба да се имаат предвид неколку моменти. Име
но, бугарските дивизии се вклучија во борба против Герман
ците на територијата на Југославија во последниот момент, во 
последната фаза од завршните операции. Од друга страна тре
ба да се има предвид и фактот колкава беше оперативната 
способноет на бугарските единици за борба против Герман
ците. Бидејќи во разгледувањата се задржавме само на опе- 
рациите во Македонија, и тука со неколку збора ќе се оовр- 
неме само на улогата на оние пет бугареки дивизии, што во 
извеона смисла беа ангажирани во Македонија. Тие дивизии 
беа добро опремени, со солидно тешко вооружување. Kora 
би ценеле по извесни нормативи од Втората светска војна, 
особено на источниот фронт, земајќи ги предвид бројната 
состојба и вооружувањето, тогаш би морале да бараме од 
нив да извршат мошне потешки и посложени задачи. Mery- 
тоа, реално гледајќи, нужно е да се констатира дека тие ди
визии не беа опособни за борба против германските војници« 
Новата Отечествено-фронтовска армија всушност беше реорга- 
низирана старата бугарска армија, во ко ja  влегоа околу 50.000 
бугареки патриота (партизани, затвореници и илегалци според 
пишувањето на бугарскиот генерал Благој Иванов). Команд- 
ниот кадар во повеќето случаи беше стариот иако навистина бе
ше воведена инстаитуцијата политички комесар (односно помош- 
ник на командантот за политичка работа). Времето од воспо- 
ставувањето на новата ОФ власт, од почетокот на реорганиза
ций ата на армијата, т.е. од 9 септември до првите денови на 
октомври беше и премногу кратко за да може боречкиот, а 
посебно старешинскиот кадар, политички да се превоспита. Ба
ка реално гледано, може да се разберат и резултатите што ги 
даде таа армија во борбите против Германците.

Така, бугарската Прва армија, и покрај сите настојувања 
на нејзиниот командант генерал Стојчев и комесарот Штерју 
Атанасов, сепак, и премногу бавно напредуваше од Крива Па- 
ланка до Куманово, па за 35 дена успеа да совлада пат од 63 
км или просечно дневно, помалку од 2 км (1,8), притоа давајќи 
големи жртви, а без да постигне некой видни оперативни ре- 
зултати, бидејќи германските сили беа само потиснувани.
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Во долината на Брегалница и Струмица IV бугарска ар- 
мија, чии командантк (Урумов, потоа Сираков), беа од старата 
армија, при што Сираков и премногу истакнат во борбите про
тив партизаните во Егејска Македонија (Грција), практично не 
покажа никаква активност. Освен учеството на V бугарска 
дивизија во борбите на врвот Буковик кај Пехчево и кај Ца
рево Село (cera Делчево), нејзините дејства беа исполнети со 
често неизвршување на обврските во содејство со 50 НО диви- 
зија. Нејзината 7 дивизија за сето време на борбите во реонот 
на Струмица стоеше пасивно на позициите на југословенско- 
бугарската граница. Секако, причините за ваквото држење на 
IV бугарска армија треба да се бараат на прво место во поли- 
тичката наклонетост на нејзините команданти.

Меѓутоа, нужно е да истакнеме дека иако бугарските ар
мии не можеа да одговорат на задачите, што некой бугарски 
историчари сакаат да им ги припишат, тие и со самото свое 
постоење на одредените правци дадоа извесен придонес во 
борбите против Германците, придонес што треба сестрано да 
се согледува и да му се дадат оние димензии што реално ги 
заслужува. Нужно е да се истакне дека бугарската армија 
војуваше само околу еден месец, додека единиците на НОВ и 
НОЈ војува 4 години. Така, на една страна е еден месец 
војна во посебно поволни услови, бидејќи непријателот, со 
норанешните дејства на Црвената армија, воопшто, и борбата 
на народите на Југославија, Албанија и Грција беше присилен 
на повлекување, и на друга, речиси четири години војна против 
непријателот во полна сила и напон. Овие факти кај многу 
бугарски историчари некако се прескокнуваат, а токму тие 
имаа и имаат примарна ролја во оценувањето на улогата и 
придонесот на бугарските армии — односно на НОВ и ПО 
на Југославија.

Иако германската армиска трупа „Е” во целост гледано 
организирано се повлече од Грција и низ Македонија, сепак 
сликата на тоа извлекување, според изјавата на нејзиниот ко- 
мандант фелдмаршал Лер, укажува дека тоа во борбите во 
Македонија било забавувано и сериозно задржано и имало 
значителни загуби. Според Лер, извлекувањето на иеговата 
армиска трупа низ Македонија е задржано за 14 дена, што и 
грубите пресметки го потврдуваат.

Во завршните операции за ослободувањето на Македони- 
ја, во кои покрај единиците на НОВ и ПОЈ, извесно учество 
зедоа и единиците на бугарската ОФ армија, Германците сепак 
имаа доста големи загуби, што според нецелосните податоци, 
изнесуваат околу 30.000 војници. Во споменатото сослушување 
од 1945 година, Лер посебно нагласува дека во борбите во Ма
ке дони ja загубил голем дел од техниката*
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IV

ПАХОТ ДО СЛОВО ДАТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД 
беше тежок, трыовит и исполнет со многу плими и осеки, со 
многу тешки погроми (Илинденското востание 1903, Балкан- 
ските и Првата светска војна 1912—1918 г. и др.). Меѓутоа, во 
новата општа положба, под раководство на КПЈ, и нејзиниот 
генерален секретар Јосип Броз — Тито, во условите на воста- 
нието и револуцијата на југословенските народи, како резул- 
тат на долготрајни борби, големи жртви и извонредни напрег- 
нувања се слободни македонскиот народ и народностите од вар- 
дарскиол дел на Македонија.

Основните карактеристики на таа борба, т.е. на востанието 
и револуцијата од 1941 до 1945 година, ко ja  донесе национално 
и социјално ослободување, се ретко интересны, но едновремено 
кивниот развиток укажува дека од поранешните борби се 
извлечены одредени искуства, што овозможи да се совладаат 
тешкотиите и пречките, што произлегуваа не само од окупа- 
торските сили, туку и од тие силы што привидыо се прика- 
жуваа како пријателски, а всушност беа најподмолната пречка.

Востанието и револуцијата 1941—1945 година, македон
скиот народ, за разлика од поранешните услови, го води под 
раководство на КШ , што овозможи сите народи на Југосла- 
вија, со заедничката борба против во основа заедничкиот про
тивник, да се јавуваат во својство на најискрени и најдослед- 
ни сојузници. Но преку заедничката борба на народите на 
Југославија, македонскиот народ се вклучи на страната на 
антифашистичкиот блок, кој со испраќањето на воени мисии 
(Англија, CAA и СССР), како и со друга акти (емисии на маке
донски јазик, емисии за борбите на македонскиот народ и др.), 
практично (de facto) го признаа постоењето на македонскиот 
народ. И додека во поранешните борби македонскиот народ 
беше изолиран, во востанието и револуцијата 1941—1945 го
дина имаше сојузници, што на неговата борба й дадоа нов 
квалитет и нови димензии.

Во востанието и револуцијата 1941—1945 година,, благо
дарение на доследиата политика на КШ, како во подготвител- 
ниот период, исто така и во периодот на востанието, беше 
обезбедено единството на македонскиот народ и единството 
со народностите во Македонија. Ова единство, обезбедено со 
реалната политика на КПЈ, беше голем фактор за успех на 
востанието. Како што е познато, во поранешните борби со 
дејството на разни сили однадвор единството на македонскиот 
народ беше разбиено, а резултатите во такви услови беа по- 
разни. Единството што Партијата како своја стратегиска кон- 
цепција на востанието, го изгради меѓу сите народи и народ
ности, и внатре кај секој одделно, беше ретко значајната стра-
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тегиска концепција, ко ja го гарантираше успехот, без оглед 
на бројната сила на оку наторите.

Во востанието и револуцијата 1941—1945 година, маке- 
донскиот народ беше исправен да води бооба на повеќе фрон- 
тови и тоа:

1. Против вооружаните сили на бугарските, италијан- 
ските и германските окупатори, како и против целиот окупа- 
торски апарат кој како полип ги беше впил своите пипци во 
живиот организам на македонскиот народ. Едновремено, со 
оружените борби против окупаторите се водеа борби и против 
силната пропаганда, ко ja со својата секојдневна активност, вр- 
шеше силен притисок врз психата на народот.

2. Против домашните реакционеры! сили, поддржани од 
окупаторите, но и од меѓународните реакционерки сили.

Меѓцтоа македонскиот народ беше исправен и пред ме- 
шањето однадвор во востанието и револуцијата.

Ова укажува на една ретко сложена положба во ко ja се 
развиваше востанието и револуци јата во Македонии а.

Борбата против окупаторите и домашните реакнионерни 
сили, беше тешка и сурова, водена со големи ж ртв и . MervToa, 
по својата природа, беше јасно, точно идентшЬипипан против- 
никот. Борбата против окупаторите бараше за секота ситуаци- 
îa да се изнајдат адекватни стратегиски, оперативки и тактик- 
ки патишта, за во одведени момента на одделни точки да се 
биде посилен. Со доуги зборови, да се утврди тактика гато ќе 
доведуова до перманентни успеои, макар и мали, чии результата 
се што поголема мобилизапија на наполот за што поеЉикасна 
негова разновидна активност. Бопбата против окупаторите ба
раше таква идејно-политичка активност могу маснтр. што пси- 
холошки ќе ги подготви да изложат долготланщ и сурова 
во] на.

Меѓутоа, мешањето на БРП(к). обидите ин^Ьи дтрирање
на нејзини идещи концепции во востанието, беше тептко иску
шение. Бугарската комунистичка партита, под нпевезот на 
марксистичко-ленинистичката идеологи]а, настапуваше со бор- 
бени пароли против фашизмот, поради што беше нужен висок 
усет да се насети она што има вистинска цел за борба против 
фашизмот — од она што со разни, многу пегАидни средства, 
имаше да го измени текот на востанието во Македонија.

Противставуваььето на македонскиот народ против меша- 
њето на БРП (к) е перманентно и во разни форми.

Драматичен беше отпорот на партиските организации во 
иериодот 1941—1942 година. Во овој период, ЦК на БРП (к) 
настапуваше преку своите делегата и по друга патишта, да 
ja одвои партиската организација во Македонија од КПЈ и 
да ja  стави под рако1водство на БРП (к), потоа пак на разни 
начини настојува во востанието и револуцијата во Македоеија
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да ш  наложи овоите концепции, кои во основа беа спротивни 
на стратегиските концепции на КПЈ и не одшвараа на реалната 
положба во Македонија.

Македонскиот народ доживува нешто слично како во 
периодот пред и за време на Илинденското востаиие. Тогаш 
од страна на дворот, а преку врховистите и Егзархијата се 
инфилтрираат врховистички елементи во највисоките раковод- 
ства на револуционерното движење (BMPQ), со цел раковод- 
ството на македонското револуционерно движење да премине 
во рацете на врховистите или тие да обезбедат такво влијание, 
што со разни акти и со неподготвено востание, востанието во 
неудобна општа надворешна и внатрешна ситуација во Ото- 
манската империја, однапред да биде осудено на неуспех.

И до дека таквиот однос на бугарската буржоазија, член- 
ството на партијата мож ете да го разборе, бидејќи тоа е во 
битието на империјалистичката политика, мешањето на БРП (к) 
во проблемите на востанието и револуцијата во Македонии а 
паѓаше тешко, бидејќи тоа се судираше со нивното комунис- 
тичко воспитување за пролетерскиот интернационализам.

Бугарската комунистичка партија, чиј авторитет, позна- 
ткот пролетерски револуционер Георги Димитров го беше ви~ 
соко издияпнал, иако организирана врз марксистичко-ленинис- 
тичка идеологија, во условите на Втората светска војна, o6ieK- 
тивно, во однос на македонскиот народ отстали од својата 
идејнополитичка основа.

Поединци во раководството на БРП (к) cè уште не се осло- 
бодиле од тешкото наследство, за „Санстефанска“ Бугарија. 
Овие сфаќања во новосоз да дените услови, ш  доведе на пози- 
пиите, да настојуваат спротивно на сопствената идеологија, 
да се поддржува она што бх/гарските окупатори го беа пеали- 
зиоале. За овој однос на БРП (к), кон востанието на македон
скиот народ во еашата публицистика и историографија е пи- 
шувано, но овој (Ьеномен cè уште не е доволно разјаснет. Со 
увереност оме дека еден ден архивите во Софија, како и некой 
други архиви. ке бидат отворени, ќе дадат материјал и тој фе
номен во работничкото движење да се разјасни, како иску- 
ство во полза на мттот на балканските народи, Сестраната 
анализа на то| проблем укажува дека балканските народи, 
кога сами одлтгчтгваа за сво]ата судбина беа единствени и во 
борбите за своето ослободување се помагаа. И обратно кога 
се вмешуваа други сили, во основа туш  на наполите, тие про
тив сво јата βόλι а беа фрлени во мегусебна борба за сметка 
на туги интеоеси.

Ова разидување со БРП (к) по пооблемите на востанието 
и неволуишата во Макелоища, од повеќе автори е разтснувано 
и cera неговото изложување би не одвоило од основиата цел 
на поставената тема. Овде само ќе констатираме дека со упор-

78



носта и решеноста на членството на КПJ во Македонија, како 
и со енергичната интервенција на ЦК КПЈ и неговиот секретар 
Јосип Броз *— Тито, пред Коминтерната и пред ЦК БРП (к) 
беше отречено мешањето на БРП (к) во востанието и револу- 
цијата во Македонија. Меѓутоа, мора да истакнеме дека сфа- 
кањата и настојувањата на некой членови на БРП (к) за нивно 
присуство во Македонија, за друг статус на Маке донн ja во 
тогашната ситуација беа само времено потиснати, за повторно, 
во погодна ситуација, во нови форми пак да се обноват.

Противетавувањето на македонскиот народ против меша- 
њето на БРП (к) ое јаозува и во после дната фаза на эавршзните 
операции за ослободувањето на македонскиот народ. Во такви 
форми оова се јавуоѕа, повеќепати сум пишувал, а пипгувале и 
други автори. Овде во најкуои црти ќе ja изнесам неговата 
суштина.

Капитулацијата на царската бугарска ©ласт, на 9. IX. 1944 
год. е резултат на избивањето на единиците на Црвената Армија 
(Третиот украински фронт) на границите на Бугарија и обја- 
вување од страна на СССР војна на Бугарија, потоа поразите 
што бугарските дивизии ги претрпуваа во борбите во Србија 
и Македонија, како и растењето на отпорот на бугарскиот на
род против сопствената буржоаска власт. Во таа ситуација, 
раководството на движењето на отпорот на бугарскиот народ 
(БРП (к) и ОФ) воспоставува нова, во основа народна власт. 
Едновремено презема мерки против старата бугарска армија 
да се реорганизира и да се подготви за војна против Хитлерова 
Германија. Тоа беше добар потег, кој во крајна линија? благо
дарение на многу други, првенствено странски фактори, добро 
се одрази врз бугарскиот народ.

Меѓутоа, за да се реализираше таа цел, нужно беше реор- 
ганизираната ОФ бугарска армија да се вклучи во војна против 
германските војски. За тогашната ситуација најреални мож- 
ности беа таа да се ангажира во борбите против германските 
сили на територијата на Југославија. Ке истаккам само некол- 
ку факти за ваквото ангажирање на ОФ бугарска армија, 
на територијата на Југославија.

Бугарската ОФ армија иако формално реорганизирана до 
иочетокот на нејзиното ангажирање во борба против герман
ските сили — идеолошко-политички cè уште не беше подгот- 
вена за таква задача.

Тоа беше и сосема разбирливо, бидејќи беше невозможно 
за еден неполн месец старата армија, воспитавана во идеоло
ги јата на буржоазијата идеолошко-политички да се превоспи- 
та; независно од усилбите што ги правеше БРП (к). Поради 
ова, за што беа сосема свесни и ЦК БРП (к) и Штабот на Тре
тиот украински фронт; не се ни помисли таа да биде аигажи-
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рана на некој дел од фронтот што го држеа единиците на 
Третиот украински фронт, на територијата на Унгарија, би-
дејќи таа не беше способна за таква улога.

На територијата на Југославија ситуацијата беше пои- 
наква. Германските сили, како што веќе истакнавме да не би
дат наполно отсечени, тие забрзано се повлекуваа, нивните 
борби имаа цел да го обезбедат повлекувањето на армиската 
трупа „Е”. Ангажирањето на ОФ бугарската армија на тери- 
торијата на Југославија, заедно со НОВ и ПО на Југославија, 
укажуваше дека единиците на ОФ бугарска армија, не можеа 
да дојдат во тешка оитуација на некој дел од фронтот. Едини
ците на НОВ и ПОЈ, водејќи борба за ослободувањето на 
својата земја, едновремено беа солидна гаранција за фронтот 
на територијата на Југославија, кој од месец октомври 1944 
година претставуваше продолжување на источниот фронт, но 
и врска со фронтот на сојузниците во Италија (армијата на 
Александер).

Бугарското раководство беше свесно дека во таква ситуа- 
ција ОФ бугарска армија ќе забележи некой успеси, нужни да 
се поврати самоувереноста и кај армијата и кај бугарскиот 
народ, по четирите катастрофи што беа последица на ненарод- 
ната политика на бугарската буржоазија и бугарскиот двор. 
Од овој аспект гледано, оправдано беше барањето на бугар
скиот ЦК на БРП (к). Врховниот командант на НОВ и ПОТ, 
Тосип Броз — Тито, даде одобрение, ОФ бугарска армија да 
дејствува на територијата на Југославија.

Врховниот командант на НОВ и ПОТ со оваа одлука му 
укажуваше помош на бугарскиот народ, сфатено како интер- 
вациоиалистички долг на еден пролетерски раководител.

Меѓутоа, кај еден дел од бугарските раководители ова 
не се сфати како помош на бугарскиот народ. Таквата ситуа- 
ција тие ja сфати ja како момент да оживее потиснатата идеја 
за поинаквото место на Македонија, т.е. Фактот што се овоз- 
можи ОФ бугарска армија да може да стапи на териториите, 
што во нивната свест би требало да и припаднат на фамозната 
„Санстефанска Бугарија" забрза да фабрикуваат „документи 
за наводно „шлемата” улога на ОФ армија во ослободувањето 
ira Југославија. Настапија тешки момеити во спречувањето да 
се исфабрикуваат ,^010^46^^  за таа нејзина наводна улога. 
Но покрај сите напори, пелосно не м ож ете да се спречи так- 
вата активност на некой ОФ бугарски раководители. Радио Со
фи ja, на пример секојдневно фабрикуваше „документи” за 
големите успеси на ОФ бугарска армща, а единиците на НОВ 
и ПОТ не се ни спомнуваат. Радио Софија, многу тешките борби 
за ослободуватьето на некой градови ги припиша исклучиво 
како заслуга на ОФ бугарска армија, иако нејзините единици
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не беа во состојба ни да ги видат борбите за ослободување на 
тие градови (Струмица, Штип, Велес, Скопје и др.).

Бугарските раководства создаваа „документа“, за да ги 
исползуваат во условите што настанаа по војната. Како што 
истакнавме овде, не можеме да ги изнесеме сите свесни акции 
на одделни бугарски раководители, не само во фабрикувањето 
на фалсификаци, туку и во многу друга активности како на 
пример: против органите на народната власт во Македонија, 
неизвршувањето на обврските преземени за планираните заед- 
нички дејства, па и свесно отворање артилериски оган на 
единиците на ИОВ и ПОЈ и др.

И во оваа фаза, членството на КПЈ и КПМ, како и целиот 
македонски народ, иајдоа доволно сили, да ги попречат насто- 
јувањата на бугарските раководители на ОФ армија, да внесат 
иекакво свое влијание во развитокот на востанието и револу- 
цијата. Уште еднаш дојде до израз исукството од поранеш- 
иите борби и решеиоста на Партијата и на целиот македон
ски народ.

V
НА КРАЈОТ ДА ИСТАКНЕМЕ дека во победоносниот пат 

до победата, за своето ослободување, македонскиот народ и на- 
родноетите во вардарокиют дел на Македонија дадоа макси- 
мално што еден народ може да даде во борбата што ja водеше 
на живот и смрт. Дваесет и четири илјади мртви, паднати во 
борбените акции и её уште неутврдениот број друга жртви како 
последица на теророт што окупаторите го вршеа (голем број 
масовни стрелања, уншнтување на Евреите и др.) ее само еден 
елемент од напорите што тој народ га вложи за своето осло- 
бодување.

Завршните операции за ослободување на денешнава тери- 
торија на Социјалистичка Република Македонија, македон
скиот народ ги водеше со армија создадена во пламенот на 
востанието. Првите оружени формации (партизанските одреди 
и диверзантските групи) што Партијата во 1941 година ги соз- 
даде, во завршните операции беа израснале во армија од 24 
ударни бригади, 4 артилериски бригади, 1 коњичка бригада, 1 
моторизирана бригада, и при завршувањето на завршните опе
рации се формираа уште 3 инженериски бригади. Покрај бри- 
гадите, постое ja и помошни единици и установи за врска, бол- 
иици, работилиици, школи и др.

Сите тие единици беа групирани во три корпуси и 7 
дивизии.

Покрај оперативната армија, за безбедност на територи- 
јата и за вршеьье воено-територијалната служба беа формира- 
ни 8 команди на по драч ja со штаб и по еден баталјон во ј ска, 
потоа 34 месни команди со по една чета војска и друга еди-
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ници, работилници, а во некой и болници. Исто така беа фор- 
мирани и 9 партизански одрсди.

Во завршните операции, организацијата на народната 
власт беше наполно развиена и активно дејствуваа околу 1.000 
иародноослободителни одбори (НОО). Исто така, територијата 
на Вардарска Македонија беше покриена со одбори на народ- 
ноослободителниот фронт (ИОФ), со одбори на Антифашистич- 
киот фронт на жените (АФЖ), потоа и со мрежа организации 
на Народноослободителниот младински сојуз на Македонија 
(НОМСМ). Сите тие беа создадени од КПМ, ко ja во текот на 
востанието и самата ja прошири мрежата на своите орга
низации.

Во завршните операции за ослободувањето на Македонија, 
оперативиите единици имаа околу 66.000 војници. Меѓутоа, за 
да се добие целосната цифра на вооружените активни борци, 
кон овој број војници во оперативните единици треба да се 
додадат и борците од составот на командите на подрачјата, 
месните команди, партизанските одреди, како и бројот на чле- 
новите на НОО, на НОФ, АФЖ и НОМСМ, бидејќи сите тие 
беа вооружени активни борци, кои на разни начини учеству- 
ваа во борбите против окупаторите. Еден педантен истражувач 
ќе дојде до една бројка на вооружени активни борци, ко ja из- 
иесува προκν 15% од тогашниот број на жителите во Маке
донка. Такво напрегнување, извршено наполно врз доброволна 
основа, говори за готовноста на македонскит народ и народ- 
иостите до максимум да се вклучат во гигантската борба за; 
своето ослободување, става јќи й ги на револуцијата за таа цел 
целиот свој човечки потенцшал и целокупните матери ј алии 
средства за материјалното обезбедување и исхрана на таа 
армцја.

Ова едновремцно значеше придонес н а  борбата на јуп> 
словенските народи за слобода и создавайте нова, рамноправна 
заедница на цчословеиските народи, н о  тоа беше придонес и 
во општата борба п р о т и в  фашистичката агресија и против ф а -  
шизмот како идеологи ja.

Со ослободувањето на Македошца, не се заврши оруже- 
ната борба. Македонскиот народ, неа îa продолжи и со дел од 
единипите зеде извесно ^итество во ослободувањето на Косово. 
Покрај ова, дел од единипите аигажира во чистење на терито- 
рш'ата од заостачати реакнионенни грчпи , а Петнаесеттиот 
НО корице од две дивизии го полготви и го лтати на Срем- 
скиот фронт, со ITTTO i а продолжи оружената борба до конеч- 
ното ослободување на Јчгославита.

Во 0(ваа статија не та изнесовме тешките борби на Маке- 
донците во егејскиот и пиринскиот дел на Македонија,, кои не 
успеаја да ги обезбедат ни минималните права на народностите 
што во цел свет другите та имаат.
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