
P. ТЕРЗИОСКИ

ЗА ДИ СКРИМИН ATOP СКАТ Â ПОЛИТИКА Н А  БУГАРСКИОТ 
ОКУПАТОР БЕЗ НАРОДНОСТИТЕ ВО МАКБДОНИЈА (1941— 1944)

И ОТПОРОТ НА КОМУНИСТИЧКАТА ПАРТИЈА НА 
МАКЕДОНИЈА ПРОТИВ НЕА

Ï

Во познатите обиди на бугарските фашистички власти за 
асимилација и трајна доминација во Македонија, меѓу другото, 
особено многу мм пречеше заедничкиот живот на македонскиот 
народ, од нив наречуван бугарско население, и народностите : 
Турци, Албанци, Влаои, Евреи, Срби и друга, од нив наречувани 
со општото име инородно население.

За да го разбијат иивното единство, да ги обезличат и лик- 
видираат, бугарските окупаторски власти преземаа најразлични 
мерки на притиоок.

Додека за македонјскиот народ се предвидуваа релативно 
камуфл1ирани мерки —  по пат на брза и ефикасна денациона- 
лизација истиот да се бугаризира, одиоеот спрема народностите 
најчесто беше отворено груб, дискриминаторски , ликвидаторски. 
„Националните малцинства се подложени на груба расистичка 
политика на уште поголема експлоатација и бес“ се иютакнува 
во еден значаен документ на Покраинскиот комитет на КПЈ за 
Македонија.1)

Веднаш по окупацијата на Македонија бугарските власти 
со најголема сериозност приетапија кон анализа на затекнатата 
гюложба во Македонија при што особено е обрнато внимание на 
бројноста, политичката и верската ориентираност на народнос
тите, како и нивната врска со стариот режим и поставеноста во 
уеловите на окупацијата. Во целина е коиетатирана антибугар- 
ската настроеност на народностите и ее иреземани брзи мерки

1) Извори за ослободителната војна я револуција во Македонија 1941—1944 
(Извори...), т. I, кн. 1, док. бр. 50* с. 234; види и док. с. 17,
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за нивната физичка ликвидација или мерки со кои требаше да 
бидат претворени во со'сем „беекрвен“, беззначаен етнички фактор 
во Македонија.

Изложени на невиден во својата историја дискриминатор- 
сии приписок, сите тие беа лишени тукуречи од сите национални 
и грагаиски права, малтретирани на секој чекор, a еврејеката на- 
родност —- подложна на тотално физичко истребување.2)

Командантот на Вермахот на Југоисток во еден поверлив 
извештај до своите надлежни од 14 јули 1941 година, говорејќи 
за бугарската окупација во Македонија и односот на окупаторот 
спрема народностите во Македонија, го иютакнува следново:

„Оите Срби насел ени во Македоиија по 1918 година мораат да ja 
и any штат бугарската државна територија во рок од три дева. Акцијата 
на ирелувакьето се сдроведува безобѕирно и момента лно е ограничена 
само поради транспортиите тенжотии; спрема Албанците се покажува 
резервираност, тие се под италијаиско влијание и на нив без вол ja се 
гледа. Од ггропагандни причини засега се избегнува отворено заземање 
став да би се спречило дредизвикувањето на неммри на Албанците во 
околииата на Тетово, Гостивар и Струга на кои Бугарите енергично по- 
лагаат права; ico Турците грубо се постапува, слобод,ата на вероиспове- 
дувањето им се ограничу в а. Со Евреите се постапува спрема новите 
прописи кои важат во Бу гари ja“ .3)

Со бугарскиот „Закон за заштита на државата“, кој веднаш 
по окупацијата почна да се применува и во Македонија, Евреите 
беа прогласени за државни непр1ијатели и беа потполно политички 
и економски ограничеви. Во крајот на 1941 година започнаа и 
првите претвори на бугарската влада со германските претстав- 
ници во Софија за депортирање на Евреите. Овие претвори ооо- 
бено беа интензивни во 1942 година и завршија со донесувањето 
закон на Бугарското народно собрание од 28 јули 1942 година со 
кој се ополномоштува Минизстерскиот совет на Бугарија да пре- 
земе мерки за конечно решавање на „еврејското прашагье“ .

По различии спогодувања со своите германски гоеподари 
бугарските власти ja покажаа својата О1собено голема дарежли- 
вост при отстапувањето на Евреите од Македонија. Беше донесено 
конечно решение за тотална депортација на македонските Евреи, 
а само делумно на Евреите од Бугарија.

Ова еурово решение бугарските слуги на германските наци
ста најбезмилосно го спроведоа во дело во месец март 1943 го

2) Лазар Колишевски, Аспекти на македонското прашање, Скопје, 1962, 57; 
М. Апостолски, А. Христов, Р. Терзиоски — Положбата на окупирана Македонија 
во Втората светска војна (1941—1944), Гласник на ИНИ, Скопје, 1962, г. VII, δρ. 1, 
с. 43; Архив на Македонија, Фонд Бугарска окупација, к. 62, ин. бр. 6233 — Годишеи 
извештај на Скопското полициско управление за периодот 23. IV—31. XII. 1941; Мсто- 
риски архив Комунистичке партије Југославије, Београд, 1951, т. VII, 1941—1944, док. 
бр. 5, 20.

3) Архив ВИИ — Београд, НАВ-ЊТ-312—454/8039480—485.
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дина, кога од „новоослободенитс земји“ беа изпратени за да не 
се вратат никогаш во догорите на смртта, 11.392 лица од кои 
само од Вардарскиот дел на Македогиија 7.144.4)

Веднаш по окупацијата на Македонија, бугареките власти 
извршиле приписок за присмлно протерување на сите Срои од 
Македонија. Особено грубо беа протерани юеланите колониста — 
Срби, а нивната земја се раздели предимно на доселени колони
ста од Бугарија и на други таканаречени национални елементи 
од Македонија преку кои требаше да ее врши асимилација на 
македонсюиот народ и разбивање на неговото единство.

Според извеени гюдатоци, во текот на прейте месеци на 
окупацијата до- 1 юептември, под најтешки услови, од Македонија 
беа протерани 706 серлејства, односно 26.450 припадници на срп- 
еката националност. Оние Срби што случајно останаа непрог-о- 
нети беа изложени на чести малтретирања и шъачки. На оние 
Срби или Македонци обвинети за србоманство, кои што по април- 
ската војна се најдоа во германските заробенички догори, за раз- 
лика од другото македонско население, не им се дозволуваше 
враќање од заробеништво. Голем е уд ел от на бугареките власти 
кои на Гестапо уште во 1941 годјина му предадоа неколку групп, 
главно Срби од Македонија, за да бидат испратенм во догорите. 
и ликвидирани. За Србите, како и за другите „неблаго-надежни“ 
лица, >се правени специјални спиооци на чија основа се терани во 
догори. Во блокадите на градовите, што беа часта појава под 
бугарската окупација, „неблагонадежните“ Срби се собираа како 
особено· сэмнителни. Се правени чести претреси и затворања на 
поголеми групп Срби во Скопје, Кума ново и други места. Haj- 
често се затворани како* обична превентива при очекување на 
било какви немири. Врз база на лажни оптужби забележани се 
етрелање на група селани Срби.5 * * * * * 11)

Покрај прогоните на Србите од ваков вид, бугарекиот оку- 
иатор поведе силна и строга антисрпска пропаганда обидувајќи 
ее да ги уништи и сите траги на српското културно влијание од 
минатото. Со поюебна педантност бришени се и уништувани сите

4) Алѕксандар Матковски, Трагедијата на Евреите од Македонија, Скопје,
î 962.

δ) Архив ВИИ, Београд, НАВ-Н-Т-312—454/8039480—485; Извештај војног 
аташеа НДХ у Софији од 21. X. 1941, О стану/ у Македонии. . . ; Зборник НОР, Бео
град, 1952, т. VII, кн. 1, док. бр. 125, 430; Извори. . ., Скопје, 1968, т. Ϊ, кн. 2, док. бр.
5, 24; Исто, док. бр. 24, с. 103; док. 25 с. 105; Исто, док. 6, с. 27; Д-р Димитрије Кулић,
Бугарска окупација 1941 до 1944, кя. I, с. 66: Бугарскиот министер за внатрешни ра
бота П. Гавровски дотакнувајќи го во еден свој говор проблемот за потребата од 
конечно ликвидирање на секахзи траги од српското население во Македонија, мету 
другото, истакнува: ,,. . . Во тој однос бугарската власт го исполни својот долг. Но 
не се сите отстранети. Условијата денеска не позволуваат тоа да стане радиикално.
Меѓутоа, тоа нити е заборавеио нити ќе биде заборавено. Македокија е најздравата
б’лгарска зсмја” — Реч на министсра на в’трешните работи и народиото здраве 
господин Петар Габровски, „Целокупна Болгария” , г. И, 1942, бр. 442, с. 3; Архив 
на Македонија, ф. Бугарска окупација, арх. бр. 5169,

11 Историја
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написи во манастирите и црквите, ce забрануваше чување и чи- 
тање на секаков вид српска литература; српсиите книги ce спа- 
лувани на јавни места. Се повело грижа да се июкоренуваат сите 
ср'Шскм песни и игри што биле прифатени од македонското 
население итн.6)

Постои јасен дискриминаторски одною и юпрема влашкото 
наЈселение во Македонија од окупаторот нарекувано и како бу- 
гарско. Беа донееени строги мерки со копт се забрануваше слобод- 
ното говоренье на влашки јазик. Се казнуваа на лице место сите 
оние кои и елучајно ќе изустат влашки збор на јавни места. Има 
случаи кота ученици се иютерани од училишта заради тоа што се 
осудило меѓусебно да говорит влашки. Се забрануваше крште- 
вањето на новородените деца со влашки иминьа, а оние што веќе 
носеле влашки иминьа биле прекретувани со бугарски.7)

Наоилството и прогонувањето на бугарюките окупаторски 
власти во Македонија особено силно тежеше и врз народностите 
од муслиманската припадност —  Турците и Ал бандите.

Според еден извештај од октомври 1942 година, генералниот 
секретар на турското' министерство за надворешни работа изја- 
вува дека „бугарюките власти во окупирана Македонија нарочно 
лошо поетапуваат со турското население со цел да го присилат 
на СхМиграција, како би се изменил етничкиот карактер на насе- 
лението во овие краишта“ .8)

Мерките против албанското население беа заоютрувани 
уште повеќе и поради познатаот, за цело време на окупацијата 
иерешен граничен спор во окупирана Македонија помеѓу Италија 
и Бугарија во кој Fi та ли ja ja ползуваше албанската народноет 
како елемент на притисок, а бугарюките власти, божем заштит- 
ыик на македонското население, го тсроризираа албанското.

Различии се формите -со кои бугарскиот окупатор ja проја- 
вуваше ѕверската огорченост юпрема припадниците на муюлихман- 
ското население. Веднаш юо окупацијата, според сојузничкиот бу- 
гарско-германскиот договор требаше да се вратат од заробеништво 
сите Македонци. Притоа некой муюлимани беа июклучени од 
таквата можноют.

Припадницте на муслиман'ското население —  Турците и Ал- 
банците, речиси, исклучиво беа собирани во таканаречените тру- 
дови лоужини. Во нив, изложени на логорски услови за живеење, 
работеа под контрола на најзакоравените фашистички офицери 
и подофицери. На нив паднаа иајтешките работа при изградбата 6 7 8

6) Д-р Растислав Терзиоски — Денационализаторската дејност ш  бугарските 
културно-просветни институции во Македонија, Скопје, 1974, с. 189—196, 207 pi др.

7) Реконструкиија на партиската организација за град Крушево, ИНИ — Скопје 
— документација; изјави дадени на авторот.

8) Архив на ВИРТ — Београд, Материјали краљевске емигрднтске ©ладе, к. 244, 
ф. 11, док. 14.; Види и извори.,, т, I, кн, 1. с, 290г
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на патишта, мосто-ви, тупели и слични воени и цивилни објекти. 
Нормата за работа поетавувана за нив била најчасто невозможно 
висока, а казните за неевршената работа мошне тешки.

Физичкото малтретирање на муслиманското население на 
јавни места и без особен повод стануваше обична појава насекаде 
во· Македонија каде живееше вакво население.9)

Во јулѕи 1941 година, германската команда за Југоистокот, 
известувајќи за еоетојбата и настроението на населението во Ma
li едонското' подрачје на Балканот, истакнуваше дека „ . . . кај млл- 
цинствата владее потиштеност и плашење“ .10)

Бугарските власти ваквите постапки ги правеа не ретко и 
јавно на некой оелски, верски празници и сл., заплашувајќи ги 
пред cè со то а присутните. Во такви случаи тепачите ее обиду ваа 
да се служат и со демагогија пред македонското население, да го 
убедят македонскиот човек дека тоа го прават и во нивни инте
рес. Најбезобразно коментираа дека на тој начин „(се реванши- 
раат“ во името на месното хриетијанско население за петвеков- 
ното TypicKO ропство', дека со тоа ja задоволуваат божем оправ- 
даната и неизживеаиата потреба на „бугарекото население од Ма
кедонка за одмазда“ и сл.11)

Изложено на така жесток дискриминаторски притисок, пред 
cè муслиманекото население, многу од нив и особено оние од ал- 
банските села покрај демаркационата линија во Западна Македо- 
нија емигрираа на територијата под италијанска окупација „каде 
што наогајќи ее без земја и без задает се оддаваа на разбојништво 
и на ограбување, а од 1943 година, ja преставуваа О|сновната сила 
на платените балистични единици за борба против НОБ и НОВ 
во Македонија.12)

Документацијата со која располагаме дава можност нетто 
повеќе да се задржиме на дискриминаторениот одное на бугар
ските окупаторски власти кон народностите во Македонија и врз 
планот на училиштата, културната и вереката пропаганда. До-дека 
за потребите за предвидената брза и ефикасна денационализа- 
ција на македонскиот народ во окупираиа Македонија ое созда- 
ваше широка мрежа на културно-проеветни институции, на народ- 
ноетите во окупирана Македонија им ее одземаше секое право 
на културен и просветен живот. Школувањето на децата од народ-

9) Збэрник НОР, Београд, 1952, т. VII, кн. 2, док. бр. 60, 139; Централен државен 
исторически архив — София, (ЦДИА), ф. 177, оп. 2, бр. 1866, пг. 70; Д-р Манол Пан- 
девски — Ѓорѓи Стоев — Трнката, Струмица и Струмичко низ историјата, Струмица, 
1969, с. 406—407; Извори.. . ,  т.1, кн. 1, с. 299, Скопје, 1968; Види и мемоарска граѓа 
во ИНИ, Скопје под наслов: Малцииствата за време на окупацијата.

10) Архив ВИИ; Београд, НАВ-Н-Т—312, ф. 454/8039480—485 — командант 
Вермахта на Југоистоку (Команда 12 армије, Пов бр. 5651/41, нов. И зв е ш та ј о ситу
ации Срба, Хрвата и Словенаца).

п) Сеќавања даденя на авторот.
12) Во заеднички ведрини — 25 години живот и развиток на народностите во 

СРМ, Скопје, 1972,
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постите во Македонија беше ‘на најразличен начин оневозможу- 
вано. За децата од овие народности не се пристапило кон отв-о- 
рање на нови училишта. Затворен е дури и оној недоволен број, 
затенен од Кралството Југослакија. Национално обезправени и 
политики угнетени, пр-ипадниците на -оводе народности нем,аа 
можкост на стоите јазици ни слободно, јавно да говорят, а камоли 
да учат и културно да се издигнуваат.13)

Врз основа на законот за заилит,а на државата и друпите 
специјални антиеврејски закони уште во првата учебна година 
1941 1942 бугарските училишнвд власти најстрого се предупреду- 
ваа да не запмшуваат деда од еврејско потекло или во најдобар 
случај да запишат минимален строго определен процент на евр-еј- 
ски деда кој не емеел да биде пополем од 2% од вкупниот број 
на запишаните деда од училиштето. Прито-а, запишаните уч-еници 
—  Евреи не смееле да се третираат како рамноправни со друпите. 
Им се забраиувало да се дружат со другите ученици, да учест- 
вуваат во разните јавии настапи и манифестации.

Овој дискриминаторски однос стрема еврејските уч-еници 
озакоыет ео антиеврејските закони се разгорувал уште повеќе и 
побезобѕирно во дневииот и п-ериодичниот печат на фашистичка 
Бугарија. Тука се барал се построг третман спрема нив. Се кри- 
тикувала недоволната ■ строг οι ст на донесеиите антиевре]!ски закони 
на се барало потполно ограничување и отстранување на еврејските 
деда од училиштата. Како резултат на ваквиот и слични притисо- 
ци не можела да важи дури и опака ограничуваната формална 
слобода пропишана со законите за школување на евреуските деда.

Под одна, во 1943 година заедно со свиоте родители и уче- 
ниците Евреи од Македонија ice ликвидирани ВО’ логорите на 
смртта.14)

Виден е; исто така, и диекримикаторскиот одно-с спрема 
децата од албанеката и турската народност. „Ниту во едно ино
родно селиште во Скопската облает не е отворено училиштеи се 
вели во еден официјален извештај на бугарските училишни власти 
за учебната 1941 1942 година. Доколку се задржале некой албан
ски или турски училишта по с-елата во окупиракд Македонија, 
тие имале верски карактер и се. одожувале на приватна инициа
тива на населението, а под постејака контрола на властите. Се 
настојувало верската настава во нив да биде искористена пред 
се за антикомун|И|Стичко воспитување на учениците. Официјалко 
се бараше ин1ицијативата за отворање на такви училишта во ни-

13) Растислав Терзиоски — Денационализаторска дејност на бугарските културно- 
просветни институции во Македонија, Скопје, 1974, гл. II.

14) Александар Матковски — цитирано дело, с. 53; Д-р Милош Константинов, 
Битолски Евреи, ,,Прилози”, Битола, I960, бр. 1, с. 22; Околиски архив — Битола, 
фонд. — Средно училиште — с. Буково, Окружни 1941— 1942, писмо бр. 610 од 10. IL 
1943; Окружно на Мннистерството на народната просвета бр. 7374 од 6. VU. 1943; 
Педагошко единство — Софија 20, XL 1942,
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кој случај да не излегува од страна на властите. ..Ако· случајно 
се наложи да отвориме такви, најцелисходно ќе биде наютавата 
во нив да се организира и спроведува колку е можно поприми- 
тивно и поанемичио“ .15)

Според статастичките податоци на бугареките власти за 
учебните години од 1941 до 1944 во Македонка, процентот на 
ученици од албанската и тур-ската нар-одиост во основните учи- 
лишта беше 2%, а во т.н. прогимназии нетто повеќе од 1%. 
Тоа е, како што видовме во праксата, гюмал процент дури и од 
оној што во антиевреј/ските закони се одобруваше за упж на 
еврејските ученици. Застапеноста на децата од албак1еката и тур
ската народиост во другите видо-ви училишта бил уште гюмал. 
Исклучиво се забранувало во ниедио специјализ1лрано училиште 
да не се примаат деца од таканареченото инородно потекло. Та
ков бил, на пример; -случајот со средно-музичкото училиште во 
Скоп je и други.

НајБ1исоките бугарски просветни власти со задоволство кои- 
статирале дека во сите години на окупацијата училиштата во 
Македонија тукуречи останале без деца од т.н. инородно потекло 
и дека ќе биде кориено и потребно таквата состојба и понатаму 
да ее поддржува.

Единствено муслиманско училиште отворено под покрови- 
телство на државата била таканаречената Исај-бегова медреса во 
Скопје. За директор на ова училиште бил назначен Бугарин. По
сол емиот број_ од наставничкиот кадар е доведен од Бугарија, а 
званичната адмѕинистрација се водела на бугарски јазик.16)

Ако се има предвид дека само во тогашната Сконека облает 
под бугарска окупација од вкупно 811.293 жители 106.521 биле 
Албанци, 79.748 Турци, 152.094 Срби и 25.206 друпи народности, 
ќе може да се •согледа вистинскиот размер на послед идите. Име- 
но, од таквата дискриминаторска политика на бугареките власти 
кон народно1ст!ите во Македонија повеќе десетици илјади деца во 
текот на 1941— 1944 година останаа иадвор од училиштата и 
беа неписмени.17)

15) Доклад од Обласниот училиштен инспектор во Скопската облает ЦДИА, 
ф. 177, оп. 2, бр. 2.164; Околиски историски архив, Т. Велес — Материјали од окупа- 
цијата, писмо од 2. Ш. 1943.

16) ЦДИА — ф. 177, оп. 2, бр. 1603, Извештај до Министерството на просветата 
бр. 3679 од 15. VIII. 1943; Во едно писмо од Управата на ноЕоотворената музичка 
гимназија во Скопје испратено до Министерот на просветата во Софија во кое се 
известува за бројот на запмшаните ученици, за насоките во работата на училиштето 
и други подробности, мету другото, се истакнува: ,,.. . Сите запишани ученици се 
Вугари и имаат бугарско потекло. Јавените уште во почетокот на уписот многу кан
дидата за ученици на Музикалната гимназија Срби, Цинцари, со италијанско или 
албанско поданство беа отстранети своевремено ЦДИА, ф. 177, оп. 2, бр. 1572, писмо 
бр. 65, од 14. VII. 1943.

17) Д-Р Раетислав Терзиоски, цитираыиот труд, с. 35.
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Ќон ситс конфесии, освен на правоюлавыата, на кои им при- 
паѓаа главно народностите во Македонија, бугарската држава 
гледаше со недоверба и ги третираше како> непожелн-и. Се смета- 
nie дека и со вакви „превентивно мерки на полето на релитјата 
благовремено ќе ice расчиетува патот за утрешиото „оправдано“ 
барање на правото над окунираните области во Македонија“ .

Оите таканаречени туѓинци —  свештеници и учители: Срби, 
Власи и други кои се затекнаа во Македонија биле непожелни 
за ооодветната служба. Во еден официјален бугарски документ 
стой: „За нивното назначување воопшто не треба да се размис- 
лува. Орбите се најнепогодни, а од ЗЗлаюите да се назначи евен- 
туално оно] што почнал да ее бугаризира“ .18)

Иако прилагало на државната православна вера свештени- 
ците Срби и Руси, најчесто само1 затоа што се по нащионално по
текло такви, без поюебни прочини ее отстранувано од служба, 
казнувани, прогонувани на секој чекор, интерниравви и некой од 
нов убивано. „Доволно е што тие не ice Бугари, како такви прет- 
сгавуваат поетојана опасиост за државата“ .19)

Најмногубројната конфесија на турската о  албанската на- 
родност беше офоцојално призната, макар што во практика беше 
ограничувана во евојата работа. Нејзиноте повосоки раководите- 
ли бугарскиот окупатор ги продобоваше со најразлични приви
легии, до-дека повисните верски службеницо беа држани под стро
га контрола, па и подложки на гонеиье.

Бугарската црква особено беше заинтересирана за уништу- 
вање на унојатството о  протестанството во Македонија. Та,а на- 
стојуваше сите унијати да ги потчини под своја јурисдикција. Ce 
истакнувало дека е „крајно штетио за едонството на бугарскиот 
народ ширењето на разни релогиозни пропаганда како што е 
унијатството и протестанството, особено на територијата на Ма
кедонка и како такви треба навреме да се спречат“ .

Се собираа податоци за нив и постојано се размиюлуваше, 
какви cè мерки треба да се предвидит за нивното' ликв1иД|ирање. 
Отпочна гонење на припадниците на овие конфеоии, а посебно 
на нивните свештеници.

Со оглед на својата надворешна политика и контролата на 
Ватикан, бугарската фашистичка влада не можете да има отво
рен непријателеки став спрема католичката црква во Бугарија 
воопшто. Мегутоа, кога се работеше за влијанието на католичката 
црква во окупираните делови на Македонија, истата најдуваше за 
потребно без одлагање да го спречува тоа.

18) Извештај до бугарското Министерство за народна просвета од летото 
1941, ЦДИА, ф. 177, оп. 2, бр. 264; ф. 177, оп. 2, бр. 1327, пг. 105.

19) Растислав Терзиоски, Бугарската православна црква во окупирана Маке
донка во 1941—1944, Гласник на ИНИ, Скопје, 1965, г. IX, бр. 2, с. 47.
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Еврејската религиозна заедница во Македонија најтешко ja 
почувствува бугарската окупација. Cè до полната физичка лик
видации на Евреите не наоѓаме никаквм траги за нивната сло- 
бодна религиозна активност.20)

Циганското малцинјство- во· Македонија, чиј пошлем дел 
припаѓаше на муслиманската вера, беше во слична положба како 
и Евреите со таа разладка што по некоја случајност успеаја да го 
избегнат физичкото уништување што инаку беше скицирано во 
плановите на окупаторот.21)

Со развојот на Народнооолободителното движење во Маке
донка бугарската фашистичка влада се повеќе го зајакнува те- 
ророт и наюилството во окупираните подрачја. Во тие рамки 
раете и дизекриминатор1скиот притисок над народностите во Ма
кедонка.

Иако точно ja знае вистината за сенародното движење во 
Македонија, бугарскиот окупатор' од разбирливи причини истото 
сака да го прикаже не како· сеопшто движење на македонскиот 
народ туку само како движење на туѓите пропаганда и на туште 
елементи во Македонија (Србите, Владейте и тн.). Македонските 
партизани долго време ли наречуваше српски и грчки комити 
поддржувани од странските пропаганди на кои се тие подложени. 
„Тие го нарушуваат мирот на здравите бугарски сили во Маке
донка и заради тоа ja заслужуваат најтешката казна“ .22)

Со такво објаснување тие го оправдуваа се поотворениот 
терор правей над овој дел на населението во Македонија.

Подоцна ќе видиме одна појава што на изглед се коси со 
оваа диекриминаторска ориентација на бугарските власти спрема 
малцинствата во Македонија, но тоа не треба да зборува и да ja 
доведува во прашање општата констатација. Имеио, кога Народ- 
нооелободителното движење и Револуцијата во Македонија зе- 
маше јасни контури и сосем ги загрозуваше позициите и воопшто 
постоењето на окупацијата, бугарските власти ;се обидуваа да 
создадат потпора кај народностите во Македонија против движе- 
њето. Токму од овие средини, поточно од некой декласирани 
елементи на турската, албанската и другите народности во Ма
кедонка, бугарскиот окупатор се обидуваше и делумно успеваше 
да .создаде свои полициски (од полицијата) контролирани групп 
— контрачети и «слично за борба против НОД во Македонија.

Таквата појава е само резултат на сеопштиот отпор на маке
донскиот народ во која окупаторот беше принуден докрај да биде 
доследен на својата политика на перфидни осцилации, барајќи 
дури поткрепа и онаму каде имаше и најмалку морални скрупули, 
со оглед на неговата политика спрема соодветните малцинства.

20) Исто стр., 68.
21) Исто, с. 70.
2'2) Извори. . ., Скопје, 1968, т. I, кн. 1, док. бр. 10, с. 53.
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Таквите варирања кои едниот иди другиот дел иа насело- 
киетО' во Македонија од страна на бугарекиот окупатор, несомые 
ко беа само скитања на немоќниот низ кои cè појасно и дефини
тивно се компр омитир аш е пред очите на нашиот народ и народи ос
тите како разбивач на нивното единство- и постоење.

II

П артиската ортагиизација, одно-сно· Комунистичката партиј а 
иа Македо-нија, како раководна сила на македожкиот народ вс 
Народноослободителната бор-öa, ја;сно и навреме ja воочуваше так 
вата реакционерка политика на бугарекиот окупатор· спрема на- 
родно1етите, га извлекуваше нужните заклучоци и преземаше неоп- 
ходни мерки и акции за нејзиното разобличување и оневозмо- 
жување.

Другарот Лазар КолишеБски по ова прашање го вели след- 
но-в о : „Народот со својот здрав инстинкт чувствуваше каде треба 
да го одведе разгорувањето на ваквите шс^инистички истапи. . . 
Тоа требаше да му ги ослаби позициите на Народнооелободитея- 
ното движење во Македонија и да ja претвори земјата во арена 
на братоубиетвена војна штр ќе ja олеени асимздлаци јата и ќе ja 
врзе судбината на македонскиот народ за судбината на фашистич- 
ката оска. Оваа опасност ja почувствува целмот народ со- целото 
свое битие, веднаш во првите дено-ви на окупацијата. Тоа и го 
објаснува фактот што во Македонија наполно крахираа обидите 
на окупаторот да организира шовинистички иотали“ .23)

И во бројните партги'еки документа од 1941/42 година со по- 
себно внимание се укажува на дискриминаторската политика на 
бугарскиот окупатор ко-н народностите во Македонија, истакну- 
вајќи го секогаш тоа дека тие во условите на окупацијлта ja делат 
судбината ico своите сонародници — Македонци, дека се изложе- 
ни на посебен притаеок и сл. Овде ќ*е изиесеме само делови на 
неколку документи кои говорат за тоа:

„На Турците гл Аркаутише во Мак ад они ja ее врши насилие. Над. 
кивните религио-эни и тр ад ици οιπ а л н» л предрасуди се л  ос era, фереџињата 
и фесов!Ите насилно им се фрлаат. Тоа нешто асюбеео во средин а та на 
Арнаугите разбудува о-мраза .. .“ .24)

„И вије како и они (македсидите б. м.) имаат само нови гое,подари 
и cera како гл понапред вије сто треггирани како свет од пониеко качев- 
ство. Ващите версии осекаји се газат од носителите на |слоб.С!дата —  еиту 
Германците ниту Италијанците како ни Филоните џандари не ви дсслесоја 
нешто друго од она што имавте — потискавье верско и национално и 
на ј груб а експлоатаци ј а “ ,25)

23) Лазар Колите веки, цит. дело, с. 327.
24) Извори.. . ,  Скопје, 1968, т. I, кн. 1, док. бр. 1, стр. 17.
25) Исто, док. бр. 12, с. 50.
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„Брака од другмте народности во Маке д они ja. П овечку ад македон
ски от народ вије сте гнетени од новите поробители. Пред сите друпи вам 
ви се зима правого на работа, вне ice сметате не како човеци а како 
до-лип. Носители на чиетата раса и нивеите -слупи одат -на кај уништува- 
¥ье на опте оние щто не им требаат како робови за работа. Браќа Арнаута 
и Цинцари вие сте ад една страна жртва на бесните империјалисти а 
од друга сте машина у нивои раце. И во· адниот и во другиют случај 
вие сте друге само не луѓе кој што живеат како ,што треба да живеје човек.

Брака Турци ! Како некогаш што башибозлуцитз и јаничарите па- 
л еле и пу отеле во Македонија така денеока и м одерните јаничари беонат 
по чзэа. Вие најарно го ссеќавате това. Вие т е за новите .потисници 
„некротени души“ кои у царството на Бугарите не омеат и еэма да имаат 
никакво право...

Брака Власи и Грци! И ыа вашиот грб плускајат... на општиот 
душман. Од вас сакајат да направит објект на нащлоиа-лна о/мраза и 
да ве фр-ла-т како курбан за освета. Со фалсифику в ањето на историјата 
на македон ската ас л ободителна бор-ба се фалоифику ј ат и пати лата кој 
сте пи дале и вие во таа бзрба.26)

... А  вие селани Турци, Арнаути, Власи и Срби који живејете 
во Мак ед они ja уште поз eke сте обѕзправрнм. Сите вас без разлика на 
вера и нацисналеост ве понижуваат, псујат и не ве есапат за еишто. 
За најмала кривица Ее тепаат, а ако ттѕкој се п обули против това без- 
правије го затвараат, претепуват, осудуват на г сломи глоби и долги 
годили р оси ja. Најчесто се вршат безбројни тер-ористички дела над вас 
само за теза што сте криви едино породи тола што стр се родиле 
како Евреи и Власи“.27)

Откривајќи пи таквите вистими на окупаторите за дискри- 
минаторската политика спрема народностите во Македонија, Пар
тизана уште повеќе се здобиваше со авторитет и доверба да приј- 
де кон решавањето на тешкотиите што· оттука можеа да произ- 
лезат. Заклучувајќи дека такв1ите махинации на окупаторот се 
вперени пред ее, кон создавањето шовинистичка омраза и брато- 
убиствена војна, таа најсериозно се мобилизира против тоа.

Третир-ајќи ja „ангажираноета во тој смисол како една од 
своите најважни политички задачи“ .28) Партијата пред се пови- 
кува на борб-ено единство' како о-сновна противтежа на злочин- 
ските активисти на бугарскиот окупатор. „ Н е п ријателеките ена- 
ги се удружени, удружете ги и вије својте сняли. Во слогата е 
гаранцијата на успехот и среќната иднина“ —  се вели во еден 
проглас на КПЈ.29) „Турци, Арнаути, Влаои, Цинцари, Евреи сите 
вије денеека кој што сте најиеоправдани и потлачени правете со

26) Исто, док. бр. 21, с. 121.
27) Исто, док. бр. 36, с. 216.
28) Исто, кн. 2, док. бр. 28, с. 212.
29) 36. НОР, Београд, 1952, т. VII, кн. 1, док. бр. 39, с. 299.
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Македовскзиот народ еден единствен борбен фронт против фашис- 
тичките окупатори за нивното изгонување од вашата заедничка 
татковина“ .30)

Уште во меюец мај 1941 година во цитираниот документ на 
Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија се констатира дека 
од страна на окупаторот се ооздава одна положба на нетрпеливоет, 
на се бара „да се обединат сите Македонци и други народности 
во Македонија за општо евоје право за слобода и равноправности.31)

Во месец октомври истата година Покраинското раковод- 
ство во својот про глас до македонскиот народ истакнува·.

„ . . .  со Македонците вашите брака по мака правоте борбееи ре- 
дови... Не давадте да заедничкиот враг копа јаз меѓу вас и македон
скиот народ. Знајте да на вашата кавга иЈепрсвјателот не го· издигне 
својето господство над вас“.32) „Не вер.увадте им на obih je изроди код и 
сакат да направат голем јаз мету -вас и вашите комшији Алб.анци, Турци 
и муслимани оти това им одаг ним во есап и кивните господари... Маке
донци и Македонки — бежанци, ерике,те да омразата вековно потпалу- 
вана од поробителите на еародот нарочно од фашистичкмот окупатор 
оти за вашата беда и безправида не се криви Арнаутите, Турците м А л- 
банциге ами окупаторот и една рака албански предатели. Прадте един
ство со албалщите оти тоа е гаранцида да ке се ослободите.

Мрзоте и ведете остра борба прошив распалувачите на националиа 
омраза... Да живее борбеното единство и братство на Македонците и 
Албанците против фашистичкиот окупатор“.33)

Ваквите и слични предупредувања и делувања на Партијата 
донесуваа неоомнено позитивен резултати.

Сметајќи се продолжувач на делото на револуционерите 
од Илѕинденското востание во 1903 година, ПК КПЈ за Македо- 
нија во текот на НОВ ги баэира овоите ставови кон нацио- 
налните малцинства и врз партиските документи —  прогласи 
Тоа особено се истакнува во партиските документи —  проглаои 
и слично', печатени и расту рани по повод денот на Илинденското 
востание 2 август. Во неколку такви документи, меѓу другото, 
се вели:

„Македонци, Турци. Арнаути, Влааи, на Илинден сите да да демон- 
стрцрате вашата воља, вашего жел аноде· з,а слобсдаша сите за je дно така 
како што заједно зедоје учество на Илинденското востание вашите тат- 
ковци, постарей браќа за демократа!ja, братство и слободен живот.34)

30) Извори.. . ,  Скопје, 1968, т. I, кн. 1, док. бр. 27, с. 151.
31) Исто, док. бр. 1, с. 13.
32) Исто, док. бр. 9, с. 50.
33) Исто, кн. 2, док. бр. 46, с. 254, исто така види и док. бр.З, с. 190 кн. 1,, док. 

бр. 39, 228.
34) Исто, кн. I, док. бр. 41, с. 249.
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Илгжден беше дело .на сите сиромашни народности во Македонија: Ма
кедонии, Турци, Арнаути, Влаои и  др„ а и празнувањето треба да биде 
декеока дело на сите потаена™ народности“.35)

„Сите заодно во денешната борба за изтонуваьье на окупаторите 
за националы а слобода, за - е ам оопре дел ува:Њ е и равное,равност на маке- 
донскгиот народ, за подобар и среќен живот, за виатинока дрмократок л 
народна слобода“.36)

Раководните партиски работници во Маке дежи ja ja оогледу- 
ваат tcè поголемата потреба од посериозно приоѓање кон о-ва 
прашање, бидејќи некомплетното согледување можете да има 
сериозни последици за општиот развој на ИОВ. Тие најостро ш  
критикуваа таквите пропусти оо намера да ш  иеправат за по
требите на штО1 пО'Цврстото единство· што го бараше моментот. 
Мирче Ацев, како член на ПК КПЈ за Македонија, во ев о его- писмо 
од 8 мај 1942 година до Пленумот на ПК КПЈ за Македонија, меѓу 
другите недостатоци на Покраинското раководцтво на КПЈ во 
Македонија, наведува дека „со ништо не ihm го објасниле доеега 
положението на другите малцинства, дека со вакво работење из- 
губен е наполню- авторитетот на ПК и предлага конкретен план 
за надминување на таквата еостојба.37)

Исто така во почетокот на 1943 година делегатот на ЦК 
КПЈ во Македонија Светозар Вукмановиќ —  Темно, пи критикуй а 
по ова прашање раководните кадри на Партијата истакнувајќи 
дека „тие не знаеја да привлечат во таа борба и маои Арнаути, 
Турци, Власи и Евреи кои исто· така го чувствуваат на своите 
плеќи тегобниот јарем на окупаторот“ .38)

Таквите оогледувања, опомени и самокритики секако пози
тивно се одразуваа врз натамошното третирање на горните про- 
блеми кои револуцијата пи поетавуваше се поюериоэно. Се забеле- 
жува дека во подоцнежните партиски документа многу појасно 
се истакнува она што пораню беше речеио, а ее разбира поновите 
појави што- ги наметнуваше новата се по-заострена ситуација. 
Така, по повод извршената депортација над Евреите во Македо- 
нија, речиси, во -сите партиски организации во Македонија изда- 
дени се летоцм во кои се 01судува ѕверската постапка „на велико- 
бугарските слуги на Хитлер. . . злочин со кој не можат да се 
мерат по својата свирепост ни злочините што ш  вршело •средно- 
вековието“ .

Во овој проглас се истакнува и зрелости и солидарности што 
големото мнозинство од македонсниот народ ja почувствува и ja 
изрази спрема таа трагедија на Евреите.

Зб) Исто, док. бр. 5, с. 32.
36) Исто, док. бр. 41, с. 259.
37) Исто, док. бр. 28, с. 162.
37) Исто, док. бр. 28, с. 162.
38) Исто, кн. I, док. бр. 26, с. 107.
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Од целата таа оитуација како основен се изведува заклучо- 
кот за потребата од уште поголехма солидарност и единство на 
народите и народностите штО' живеат заедно против подитиката 
на окупаторот што сака да ги раздели и така постелено да ш  
уништи. Зашто „ . . .  Деыеска фашистичкиот терор се сруши над 
Евреите, утре това ќе биде со Турните, Албанците, Влаоите, Гр- 
ците . . .и39)

Во овој период бугарскиот окупатор правеше најотворено 
cè за да предизвика братоуб1иствена војна меѓу македрнскиот на
род и народностите. Затоа КПМ во своите документи пред се 
ja истакнува уште повеќе нужноста за единство во· борбата и по- 
масовно стапување во неа, за создавање на единствен НО фронт, 
за конечна пресметка со окупаторите. Така, по повод тригодиш- 
нината од окупадијата ЦК на КПМ, мету другото, се обрнува и 
до народностите во Македонија прсдупредувајќи г;и за зголеме- 
ната onacHOiCT дека „окупаторите настојуваат да не бутнат во 
братоубиствена борба и омраза“ и повикува со заедничка и един- 
ствена борба да им се оневозможи подлата работа. Од македон- 
ските партизани се бара уште поодлучно да удрат на фашистич- 
ките окупатори и нивните слуги, да го заштитуваат својот народ 
од теророт и пљачките на с^ашистичките армии и посебно од 
теророт и пљачките на кои беа изложени народностите. Ги по
викува да побрзаат во создавањето на заедимчката максдон12ка 
иаро'дноослободителна војска.39 40)

Во· прогласот на Акциониот комитет на Народноослободи- 
телииот фронт на Македонија од септември 1943 година во кој 
се изложува платформата на Народнооелободителниот фронт на 
Македонјија, меѓу другото, стой: „ . . . Македонци и Македонки. 
Да ги учврстиме редовите на Народнооелободителниот фронт, 
да створ'име единство, да ja отфрлиме старата душмаиска расце- 
пувачка пропаганда во дел-ењето на македонскиот народ. После- 
ден е час да се прозре намерата на поробувачите. Единството и 
слогата на сите Македонци без разлика на пол1ит!ичка припадност, 
класна припадност, вероисповест и возраст треба да биде една 
желба на целиот народ“ .41)

Во еден од најважните програмски документи на НОВ и 
Револуцијата во Македонија —* Манифестот на Главниот штаб на 
НОВ и ПОМ упатен до· хмакедонскиот народ во октомври 1943 
година, исто така, се дава значајно место на проблемот на народ- 
кост.лте во Македонија. Mery другото, истакнувајќи ja низ сериоз- 
на анализа опасноста од братоубиствената војна која бугарскиот 
окупатор со сите сили се стремеше да ja наметне во Македонмја,

39) Зб. НОР, Београд, 1952, т. Vil, кн. 1, док. бр. 71, с. 229.
10) Извори. . ., Скопје, т. Т, кн. 2, док. бр. 31, с. 152.
41) Историски apxpïB Кохмуиистичке партије Југославије, Београд, 1951, т. VIT,

с. 249.
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како и заедничката судбина, односно нужноста да живеат во 
заедница македонскиот народ и народностите во· Македоиија, 
Манифестот ш  повикуваше да се соберат во единствен Народно- 
ослободителен фронт и Народиоослободително движенье на Ма
ке дони ja. Во таа смисда во него ее вели:

„ ... Браќа и сестрм, Шиотари и Шилтаркм, недооуштмте на крва- 
вите фашиотични сжупатори да ги заведат -нашите два братска народа, 
не допуштајте да го разбијат нашего борбеео •адршспво.

Браќа Т'урди и Вл,ащ,... Вашата судбина е тесно поврзана со 
судбината на македонскиогг народ, придружоте се на нашата борба и зе- 
мете учеств-о во нашата нова народноослобояителна власт“.42)

Со своите jaicHiH ставови по- горното прашање овој документ 
изврши оилно влијание за брзата мобилизација на маеите, и 
им зададе решителен удар на оние што сакаа да го одделат маке- 
донскиот народ од оние што со· векови живее ja заедно со нив. 
Во· разгорот на Народноослобителната борба во овој период 
ваквата политика на]конкретно се изрази и во· (создавањето на 
посебни единици составени од народностите и во поеилното вклу- 
чување на припадниците од народностите во друлите борбени 
единици.

Во својот првомајски проглас Централниот комитет на КПМ 
до македонскиот народ за 1944 година, исто така, со посебно 
внимание се обрнува и на ова прашагье водеј|ќи, пред cè, сметка 
за новата ситуација диктирана од cè пооилнио-т замав на Народно- 
ослободителната борба во Македонија во пролетта 1944 година.43)

На свэето пр-во заседание одржано на 2 август 1944 година, 
АСНОМ го издава својот познат Манифест со· кој ice прокламира 
и правото на полна слобода и рамы оправ ноют на сите народности 
во Македонија.

Врз таа основа во Манифестот се бара уште порешително 
заедничка мобилиз ации а на македонскио-т народ и народностите 
на Македонија во- претстојните борби против окупаторот „за да 
можат рамноправно да учеетвуваат во изградувањето на слободна 
Македонија, свободна** татковина на сите народности“ .44)

Само два дена подоцна ЦК на КПМ го објавува својот про- 
глас по повод одржувањето на првото заседание н.а АСНОМ во 
кој, обрнувајЈш се до народностите на Македонпја, меѓу другого, 
се истакнува: „ . . . Албанци, Турци, Власи и Евреи, новата маке- 
донска држава е и ваша др-жава. Таа . е заснована на принципите 
на братството меѓу сите народности кои живеат на македощ-еката 
земја. Во- нејзините темели е созидаио борбеното единство иеко- 
вано меѓу вас и Македонците во денешната иародноослободителна 
борба против фашистичките окупатори. Стапувајќи во Народио-

42) Зборник на документа АСНОМ, 1944— 1964, Скопје 1964, док. бр. 10, с. 72.
43) Извори. . . , Скопје, 1970, т. I, кн. 3, док. бр. 44, с. 230.
44) Зборник на документа АСНОМ, 1944— 1964, Скопје, 1964, док. бр. 52, с. 264.
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ослободителната војека на Македонија ко ja е и ваша војска. 
Знајте дека колку деиею се борите толку утре ќе имате права. 
Нар о дот во Македонија за секого утре ќе праша каде бил и 
кому служел“ .45)

Во овој период на размавот на Народнооелободителното дви̂  
жење во Македонија и пошвските партиски форуми (облагайте, 
околијските и месните комитета), како и воените едииици, особе- 
но окне кои дејствуваа во подрачјата каде живее во поголема гнера 
население од народностите, во своите јавни обрнувања до масите, 
до народот, го акцентираа курсот на збратимувањето, на брат- 
ството и един|ството, на неделивоста на слободата што ќе ja 
изборат македонскиот народ и народностите.46)

Резултатите на сета оваа активност на Комунистичката 
партија на Македонија се несомнени. Брзо демаекиран, оку- 
паторот беше оневозможен да noicee омраза мегу македон- 
скиот народ, од една страна и народностите, од друга. Разоб- 
личувајќи ги вистинските намери на бугарскиот окупатор, Парти- 
јата »со успех ja спроведуваше политиката на братството и един- 
ството и на заедничката борба против окунаторот како единствен 
пат на спасување од ропство и физичко истребување и кон реша- 
вање на националното прашање.

Разгорувањето на сенародното востание уште повеќе га 
јакнеше вреките меѓу македои!Скиот народ и народностите. Во 
заедничката борба се калеше братството и едийството што и 
денаска претставува еддо̂  од најголемите придобивки на Народ- 
ноослободителната војна во Македоннја.

Со векови угнетуван и сопинат во олободниот развој макс- 
донскиот народ преку ослободителната борба и соци ј а л истичката 
револуција се избери како слободна нација која со одиуките на 
Првото заседание на АСНОМ на 2 август 1944 година ги поетави 
темелите на ;својата државиост во братска заедница со југосло- 
венските народи.

Во рамките на новата слободна заедница и на припадни- 
ците на албанската, турската, влашката и другите народности 
што живеат в.о· Македонија им се еоздадени, како· на рамноправни 
граѓани и братски соседи со македонскиот народ, можности за 
сестран слободен и демократски развиток.

4б) Исто, док. бр. 54, с. 285.
46) Зб. НОР, Београд, 1954, т. VII, кн, 3, док. бр. 22? 67 и док. бр. 33, с. 106, док, 

бр. 74, с. 217.
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