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I

ВМРО (Обединета) по евоето формирање, октомври 1925 
година, со амбиција да биде единствена организация која ce 
базира Брз традициите на старата (Гоцева) ВМОРО и го продол- 
жува нејзиниот континуитет во ноште општествени и политички 
услови создадени на Балканот и Европа по Првата еветска војна, 
првата .своја редовна конференција ja одржала дури во август 
1929 година во Берлин.1) Сам по icéée овој факт е многу индикати
вен. Toj е од значење како за развојот на Обединетата во изми- 
натите четири години, така и во целина, за положбата и развојот 
на македонското национално-револуционерно движење.

Иако во нашата историографија не е многу пишувано а 
според тоа не е доволно познат организациониот развој на Обеди
нетата, патиштата низ кои минувала за мобилизирање на рево- 
луционерните ш ли  на македонскиот народ о ко лу својата плат
форма, фактот дека номинале толку години од одржувањето на 
основачкиот состанок до Првата општа конференција говори дека 
нејзиниот развој, зацвр!стувањето и афирмирањето било изложени 
на повеќе тешкотии што без сомневање се одразувало и на про- 
цесот на нејзиното физиономирање.

!) О ваа резолуци ја -е објавена како посебка брош ура на бугарекм  
јазик. Н и е ja  даваме во превод на македонски јазик. Н ас лов от на  кори - 
цата во  превод гласи: В н ат р ен т а  македонска револуционерна организа- 
ција (Обединета).

Р езо луција по меѓународната и  внатреш ната полож ба на М акедо
н к а  «и преготојиите· задачи на В М Р О  (Обединета)".

Замена на П рвата опш та редовна конференции а 1929 год. Резол  у цита
та се чува во библиотеката Ленин во Москва. Сиг.· 32-2217.
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Впрочем, тоа é сосем ефатливо. Во условите на раслојува- 
њето и политично то диференцирање во македонското национално- 
револуционерно движење, во условите на прилагодувањето на соз- 
дадените политички услови на поделена Македонија и барањето 
патишта за натамошно продолжување на национал-револуционер- 
ната борба, струењата сред масите биле силно изразени. Идејнѕите 
ориентации «се движеле од крајната левица до крајната десница.

Навистмна, евидентно било однесувањето на масите. Меѓу- 
тоа, само по ;себе то] факт и не значел дека биле создадени усло
ви за формирање на една енажна организација која би ги опфа- 
тила широките маои со исклучиво лева ориентација. Процееот на 
преориентацијата на масите во идеен и психолошки поглед бил 
тежок и требало многу време и напори то] и организационо да 
се обликува. По1Сто]ните политички сили во македонско-револу- 
ционерното дв1ижење во емиграција, откинати од својата матица, 
од евојата средина, загрижени за ево]ата физичка и политична 
егзистенци]а cè повеќе станувале подложени на вли]ани]ата, опор- 
тунизмот и компромисите. Сето тоа дури и независно од услову- 
вачкиот фактор на силите на државните власти на зем]ата помегу 
кои била поделена Македони]а, ice одразувало врз стабилноста на 
разните македонски организации, основувани главно од македон- 
ската емиграција и кои сите без исклучок —  и об]ективно биле 
принудени на тоа —  снажно ли нагласувале старите организацио- 
ни форми и политичката платформа на македонската револуцио- 
нерна ортанизаци]а.

Тие процеси пи доживувала и самата ВМРО (Обединета). 
Како што е познато Обединетата била конституирана од разни 
леви групи во македонското национално-револуц|ионерно движење 
кои организационо' пред тоа прилагало кон Времената комиси]а, 
Федералистите, Емигрантскиот комун1истички 1Со]уз и др. Мегу 
тоа, амалгамирањето на овие групп не било лесно и без потреси. 
Федералистите на чело· ео Г. Занков, кои имале место во ЦК, се 
повеќе се лизгале во десно, декларирајќи се како национална, но 
антикласна група. Постепено, оваа група, односно дел од неа, 
биде]ќи и самата не била хомогена, cè повеќе испаѓала во служба 
на големосрпската политика од ко]а ja обезбедувала својата егзис- 
тенција. Нормално тоа довело до разидување и расцеп што било 
обележено со формално исклучување на Г. Занков од ЦК на 
ВМРО (Обединета).

По сите потреси што ги доживувала Обединетата од оено- 
вачкиот состанок до 1929 година и по релативниот успех во· шире- 
њето на организацијата, оеобено во- Вардарскиот и Пиринскиот 
дел на Македонија, и по префрлувањето на ЦК од Виена во 
Берлин во текот на август 1929 година, во последниот град била 
евикана „Првата општа редовна коиференц.и]аа на ВМРО (Обе
динета).
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Ќако била свикана конференцијата, колку души присуству- 
вале, откаде, кои и колку дни работеле нема податоци. Бицгин и 
јуруков тврдат дека „Основниот реферат на конференцијата го 
изнесол Владимир Поптомов“ .2) Во рефератот ce третирала роп- 
ската положба на македонскиот народ во трите дела на Македо
ния. Понатаму, тој ja истакнувал дејноста што ja развивала 
ВМРО (О) и ги визирал новите задачи. О-свен тоа, Конференцијата 
ja поздравил и Г. Димитров кој дал драгоцени напатствија на 
македонските револуционери“ .3)

Од своја страна Крсто Тричков4) тврди дека Владимир Поп
томов ja изработил и резолуцијата на оваа конференция, меѓутоа 
ова не е јасно, бидејќи конференцијата донела ловеќе резолуции.

На оваа конференция бил направен преглед на активности 
на О&единетата. Бил зафатеи широк спектар на проблеми кои се 
однесувале до развојот на македонското национално-револуцио' 
верно движење, натамошниот развој да Ор ганиз аци јата, изграду- 
вањето на единствен револуционерен фронт на прогреѕоивните сили 
во Македонија, на Балка-нот и во Европа. Резултатот од Конфе- 
ренцијата, колку што е досега познато, се изразил во три резо
луции: 1) Резолуција по мегународната и внатрешната положба 
на Македонија и претстојните задачи на ВМРО (Обединета); 2) 
Резолуција по отчетот на ВМРО (Обединета); и 3) Резолуција по 
организационите задачи на ВМРО (Обединета).5)

Иако се уште не ее познати сите материјали од оваа Ко-н- 
ференција, па според тоа и претставата за начинот на третира- 
шето на актуелните проблеми од македонското национално-рево· 
луционерно* движение и воо-шнто на проблемите сврзани со рево- 
луционерните задачи на прогресивните сили што произлегувале 
од тогаш важечката .стратеги ja и тактика на Коминтерна е не
полна, резолуцијата што ja објавуваме благодарение на својата оп- 
шир'Ноет дава доволно информации за ова што е речено. До-волно 
е да се погледне нејзината поделба на осум дела: 1. Мегународната 
положба на македонското прашат-ье; 2. Улогата на разните фак- 
тори на Балкан-от чи специјално нивната улога по македонското 
прашање; 3. Опасности од војна на Балканот; 4. Положбата на 
балканјските земји мету кои е поделена Македонија; 5. Положбата 
во Македо-нија; 6. Ыепријателите на македодската револуционерна 
борба; 7. Тупите агенти во македонското ослободително движење;

2) Георги Бицин, М ирно Ю руков, Владим ир Поптомов, Соф ия 1967, 
стр. 39.

3) Исто.
4) Крстю Тричков, Делото на Гоце Д елчев ще триумфира. П ирин - 

ско Д ело 30. IV. 1953 год.
5) Од трите спомеасати резолуции нам ни  е позната оваа што ja  

објавуваме овде. Втората е забележ ана во юписокот на литературата  
што ja  препорачува Ц К  на Обединетата за ч-итање, а од третата е  о б ја - 
в-ен краток извод во М акедонско Дело, год. V, бр. 102 од 25. X I. 1929 
год. отр. 2.
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8. Престојните задачи на ВМРО (Об), па да се види ширината во 
третманот на прашањата. Без секое сомневање зафатени се опте 
релевантни прашања за македонското национално-револуционерно 
движење што пи нам-етнувало времето и дадените услюви, по сите 
нив е заземен став ко] учесниците на конференцијата го сметале 
битен за натамошниот развој на Организацијата. И не само тоа. 
Од така широко елаборираните проблеми се формулирани и прет- 
стојните задачи на ВМРО (Обединета) и практичните пароли на 
нејзината активност.

Во целина, оваа резолуција има карактер на программки 
документ за македонското национално-револуционерно движење 
во условите на 30 години на дваесеттиот век во ко] задачите на 
националното ослободување на македонскиот народ се доведена 
во склад со интересите на работничката класа.

Во оваа резолуција ее уште доаѓа до израз збрката што 
постоела во Балканската комушистичка федерација, кај комунис- 
тичките партии на балканските земји респективно! од во ВМРО 
(Об) дека македойскиот народ, односно македонската иација е 
составена од различии етнички групации што ja населуваа Маке- 
донија: Бугари, Срби, Грци, Турци, Албанци и тн. И овде cè уште 
се плаќа данок на шовинистичките балкански буржоасии про- 
паганди од минатото, во целина на бупжоаскиот баласт кој инфи- 
цирал и делови од работничкото движење, но во исто време е 
присутен и напорот да се юогледа индивидуалноета на македон
ската националноет и тоа уште пред поделбата на Македонија. 
Характеристична е во то] поглед формулацијата дека уште пред 
„поделбата Македонија претставувала една национална целојст зо- 
што целото население, макар· и ооставено од разни националности 
се чуветвувало како една македонска политмчко-културна целост“ !

Ќе минат уште неколку години додека Коминтерна не ja 
согледа и докрај прифати македонската националноет како факт, 
а потоа тоа да го стори и ВМРО (Обединета).

II

РЕЗОЛУЦИЈА ПО МЕРУ НАРОД HATA И ВНАТРЕШНАТА 
ПОЛОЖБА НА МАКЕДОНИЈА И ПРЕТСТОЈНИТЕ 

ЗАДАЧИ НА ВМРО (ОБЕДИНЕТА)

I

Меѓувародната положба. на македонското прашакье

1. Еврод ските др-жаеи има a големи ицтереси ©о Турци  ja  во ко ja  
пред 17 години в лету ваш е и Македонии ja. Тие й го наметнаа на таа 

држ ава режимот на капитулациите за зашпита е а  своите ивтереси; тие 

ги онределуваа царинските тарифи, им-аа свои судоей:, свои пошти,
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кивните подаш щ й не беа оданочувани и 7 тн. Tue ш  вложуыаа свейте 

капитали во: трговените, државните и  општествените лретпријаги ја. З а -  
тоа европекмте држави, поради своите големи економски и  империјалис- 
тичкм шттереси беа заиетересирани и за ооигурување на овие пазари. 
Двата европски лагера, тројнмот -сојуз и тројната актанта, се натпрееа- 
руваа да го запазат и зајакнат своего вдијание во султаноката империја. 
Кивни изврш ители беа царска Р уси ја  и Австро -У н гари  ј а.

2. За  да можа-т да ги запазат и да ги лрош ират овие па-зари, m ine« 

ри јалиш дае се стремеа да ja  одржат териториј алната цел ост на Турција. 
Со појавувањ ето на револуционерните движен>а, и оюобеоо со нивното 

засилуваьье во целата зем ја и  особено со појавувањ ето и засилувагьето 

на македонского револуционерно движенье кое ja  засхраш уваш е целосга  

на султаноката империја, тце беа присилеыи да преземат мерки со цел  

да го сочуваат статус квото. Тие врш еа приписок врз тур-ската влада да 
воведе „реформи“, еоецвдј а л  но во Македонските вилаети. Се изработија  

многу проекты за реформи, најголеммте од кои Мирцшхегските, изработени  

од Руси ја  и А встро -У егари  ja  и н а  л  ожени на Турци ја  по Илинденското  

востание од 1903 год., за  реортанизацијата на жандармери ј ата, ф и н ан - 
сиите и  судовите во овне видаетм. Со нивното применување полож бата на 

населението ниту за јота (не се подобри —  мој додаток).

Дојде револуцијата од 1908 година, цроследена со обновувањето на 

конституцијата н а  М итхад паш а од 1876 година. Со воведувањето на 

конституционист режим во Турција, а епоред тоа ш  во М акедоеи ја, „ре~ 

формената акци ја“ на европешите импери ј алисти беш е запрена.

Одвај што беа поминале оттогаш четири годный, избувна б алкан - 
скага, а ыабрзо понеа меѓусојузничката војна: како резултат на овие 

војки М акедоои ја  беше разорена и поделена меѓу Србија, Грција и Б у -  

гарија (Букуреш киот договор од август 1913 год.). Т аа  полож ба беш е  

сашщионмрана од европските имнери ј а листички сили.

3. П о  општата војна, поради револуционерното располож ение на 

работайте маси, политичката полож ба во многу земјн на Европа се про - 
мени. Три  монархии пропадиаа. Се форм ира владата на работыиците и 

селаните во пределите на  романовска Руси ja. Се создадоа нови држ ави; 
други ги лрош ири ја  своите територии. Се оформи ja  нови групации на  

империјалистичките сили чимшто м еш ањ а продолж и ја на Б алк ан  от. Г лав 
ки фактори беа Ф ранци ја и  А нгли ја . И тали ја  започна да пројавува по
год ем интерес во балканските рабюти: таа се стремеше, а и  cera продол-  

ж ува да се стреми, да го заф ати  меютото на А встро-У нгари j а .

Се п о ја в и ја  нови фактори во светют: тие играат улога и на Б а л -  

канот и  специјално во однос на М акедони ја : тоа се —  Соеетекиот Оојуз, 
револуционернихе движ ењ а во светот, како револуционерно^ ослободи- 
телнм фактори и О. Н. како контрареволуциоеерен фактор, како  инстру
мент за поддржување н а  ропеката полож ба.

4. Општата ориентација на политиката на евроцсыите имнери j а лмс- 

тичкм држ ави го определив а правецот на нивната по литика во однос на



Б а ж а н  от и специјалво во однос на М акедонија: таа ja  определува и 

по лиги ката на балканските влади спрема македонского прашаше. .

Меѓународната полож ба по светската војна се карактеризира со 

поатоешето на особено остри противречности меѓу империј a листичките 

држави. Н а  пример, постои антагонизам мету англискиот империja лизам  

и 'овој на Соединетите држави. Соединетите држ ави играагг знача јна  

улога во меѓународните · односи. M ery  то а, во Европа, А н гли ја  продол ж ува  

да игра голема улова, .иако го загуби своего прво место, ка-ко дОставувач 

на капитали и стоки во повеќвго земји, иако е стеснета во снабдувашето 

на суровини за  својата индустрии a ко ја е во опаѓање, иако гол ема без
работица го заф ати англж кото работништво. Надвор од овне протмвреч- 
носгги меѓу А н гли ја  ж САД., значителен противречности појстојат мету 

А н гли ја  и Ф ранција, Ф р аец и ја  и Италии ja, Ф ранци ја  и Германија, Гер- 
маиија и  П олска.

Општата меѓународна полож ба ?с,е карактеризира уште со остри 
противречностм мету империјалистинките држ ави  и Советскиот Сојуз. 
Н ајпосле тоа се карактеризира и во однсайте на империјалистичзните 

држ ави кон колони ј алните и пол уколони ј алните и  воопшто кон потис- 
натите држави. Се забележ ува едно непрекинато натпреварувањ е во 

вооруж у в ашето.

5. Опасноста од војна постои. Англѕија и Ф ранција, на пример, 
имаат намера нреку  војна, да го разгромат Советскиот Сојуз, да ги 

уништат револуцронерните движ еш а во своите колонии и  полуколонии, 
да ja  запазат својата морока надмоЛшост, специјално во Атлантекиот  

Океан и во Средоземното М оре и да ги гарантираат патиштата за св опте 

владеења. Энаците за таа опаоност од во јна се набљудуваат во за јакну - 
в ашето на меѓ-ународната реакција, во репресалиите против работиичкюто 

и  револуцмоперного движеш е во Ф ранција, Германија, Чехословачка и 

други земји, во појавата и засилув ашето на фаш измот во големите демо- 
кратзки земји, во бесната кампањ а против Советскиот Со јуз, разгребу - 
вашего на советската у  станов а Аркос во Лондон, истерувашето на совет- 
ското претставн1иштво од Англи ја , нападот врз советските претставници  

во Пекинг и Ш ангај.

Праш аш ето за опаоност од војна, пред се против Советскиот Сојуз  

е од голема важност за нас. М акедонского ослободитрлно движенье е 

ж иво заинтересирано да не биде униш тш  Советскиот Сојуз и сасветското 

рев о л  у  цисннерно движеше. Н ие не си правиме илузии дека Б ал  капот 

нема да биде арена, дека тој нема да биде еден од; секотрите каде Use се  

води новата империјалистичка војна. Н аш ата позиција во случај на една 

таква војна е јаоно определена: ние ќ,е бвдеме на страната на Совет- 

скжот Сојуз, татковината и  на потмснатите од империј ализмот и ф аш и з

мот народи и  национални малцинства, на страната на трудбениците од 

целиог свет, н а  страната на колонијалните и полуколонијалните народи, 
на страната на сесветакото револуциоеерно движеше —  против упнетува- 

чите, против сесветокмот и балканскиот империја лизам.

299



i i

Улогата на разните фактори на Балканот и специјално 
нивната улога по македонското прашање

1. А н гли ја  игра поголема улога на Балканот од порано: таа е за 

запазуваьье н а  „миртаигге“ договори, но не и за нивното стриктно прило - 
жувањ е. Нејзиното вли јание во Грци ја е целосно: во А лбан и ја  нејзиното  

влијание ее спроведува директив и  посредио, преку И тали ја ; во Б у  гари ja  

не ј энного вли јание е значително, особено сред голем дел од партијата 

на власт — . Демократскиот Сговор; во Ром анија во последно време со 

доаѓањето н а  власт на наииона л-царанистите влијанието на А н гли ја  се 

засиди; щто се однесува до Југославија, нејзиното вли јание врз полита - 
ката на великоерпоката влада не е многу големо, но тоа доминира во 

ение средини во Хрватска, Босеа, Словения ja  и ;на други места во J y m -  
слави ја  кои >се оврзани со англискиот капитал. А н гл  и ja  ги поддржува  

реакционерните режими во тие земји, се стреми да ги примирува нив- 
ните противречни интереси и забрзано рабати за еден балкански блок, за 

балканско Локарно насочено против Ооветскиот Сојуз.

2. Општата политика на Ф ранци ја  на Балканот е сличила со таа 

на А н гли ја : таа овде ш  поддрж ува реакционерните реж ими; таа е про
тив секакво наруш увањ е на „мирните“ договори и за шивно доследно 

црименување. В о  Југославгија, к а ј што има крутани оолитички и економ- 
ски интереса*, .не ј змното вли јание доминира; во Грција има големо вл|и- 
јаеизе сред тргавоките та индуотриоките средини и сред буржоаската инте- 
легенција, претставувана од Папанастасиу, Кондилис, Пластирас, како и 

сред дел од бегалците; во Б у  гари ja  таа има значЈителни екоеомски инте- 
реси: француски капитали се влож ени во банките и  во  индустриските 

и трговските претпријатија; има влиј.ание сред дел од Демократскиот 

Сговор, главно крилото н а  Буров кое се јавува како претставник на 

банкарско -  лихв арскиот капитал, сред деснмцата на Б З Н  Сојуз и  бур
ж оаската опозиција; нејзиното политичко вли јание се изразува и во 

спремноста за  тесно зблмжувањ е на Б угари ја  со Југославија: таа е  за 

Југословенската федерација под водетвото на к р а л  Александар ; во Ром а- 
нЈИЈа таа има зеачително вли јание сред бавзкарите, дел од индустри јал- 
ците, трговците и  едрите земјоделци, групирани околу  либералната п ар - 
ти ја и сред буржоаската интелетенциј а.

3. Италия ja  се стреми да води самоотојна политика на Балканот ; 
шаа настојува своего економско и политичко вли јание да го прош ири врз 

целиот Б алк ан : оваа експаш ивна политика, ко ja  носи агресивен характер, 
особено се пројави откако италијанскиот фаш изам  ш им перијализам  успеа  

да ja  претвори А лбан и ја  во своја база. Таа има полна власт во А лбан и ја  

и засилено политичко и  економско вли јание во Грција; во Б угари ја  таа 

има големи економски интереси и  здрави оолитички врски со едно од 

крилата н а  владеачката партија раководено од генерал Влкоов; итали јан - 
скиот ф аш изам  има општоидејно вли јание врз цел ama бурж оаска имела 

во таа земја. Во  Македонското движ ењ е прегставувано од даете ф ракции
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на В М Р О , И тали ја  има големо влијание, особено тоа вли јание te силно врз 

крилото на Ив. М м хајлов  (И  т а л  и ј анекиот фаш изам  м орал но и материјално  

ги паткрепу1ва маке донските фаш исти) ; во Ром анија И тали ја  им а значајно  

вли јание орэд воената и бурж оаската инте лигенци ј а и сред извесни тргов- 
ски и индустриски средним; со Југославија таа се наота во остри про» 

тивречнасти.

4. Општеството на Народите е инструмент »на меѓу народниот импе- 
ријализам , пред cé н а  А н гли ја  и  Ф ранција, преку него тие ja  спроведуваат  

својата политика. П ри  определуваш ето на овоите однюсм кон разни големи 

праш ањ а од меѓународан к ар актер, тоа дедетвува исклучителео во интерес 

на последните, како што беше, н а  пример, праш ањето за разоружуваш ето, 
а !И)сто така и  по цраш аш а щто засетнуваа одделнм држ ави: при разреш у- 
вашего и эаклучуваш ето на заеми, заштита на малдинствата и  тн. тоа 

СТ01И на базата на мировниши договори. Потиснатите народи и национални  

малцинства можат да очекуваат од него само заташ уваш е на ропоките 

синдири во- ком се аковашг.

5. Советскиот Сод уз е единствената голема држ ава ко ја не води 

империдалисгичка политика: таа е единствената од постодните држ ави  

ко ja  се јавува како вистинска заштмтница н а  потиснатите народи и нацио
н ален  малцинства. Т аа го покаж ала  сето тоа н а  дело ; во  Советскиот С/одуз 

идеално е реш ено националното праш аш е; аграрного праш ање, кое е со ста
вен дел од националното прашаше, исто така најправилно е решено. Во  

своите политички и  диплюматскм манифестации во Генова, Лозана и  на 

други места, тој се јавм како  најискрен  заштитник на правата на  само- 
опред е л  уваш е н а  потиснатите балкански народи.

6. Светското прогресивно општествено мислење, како и револуцио- 
нерните движеша, во капиталистичките држави и во ко л оиид алните ипо -  
л укол они ј алните земји се јавуваат исто така како голем фактор во б ал 
канского ослободително движеше. Освен тоа што вли јаат и  можат да 
влидаат н а  односите на ттмперијалистичките држ ави кон балканските такви  

и на политмката н а  последните спрема нмвните народи и национални м ал 
цинства, но и ja  етимулираат борбата на последниве за осл о б оду ваше.

III

Опасност од војна на Балканот

Н а  Балканот има маса спорни цраш аш а кои можат да предизвикаат  

водна. И м а »опасност од локална војна ко ја  наскоро може да се ганерали- 

зира. Опасност од в о јеа  постои меѓу И тали ја  и  Југославија кои имаат 

протмвречни мнтереси на Јадран, Далм ација и н а  други места. Уш те по
стои опасност за водна меѓу Б угари ја  и  Југославија, Вугарм ја и  Грциј-а, 
Грција и Југославија. В о  една водна меѓу Ита ли  ja  и Југославија, на 

пример, можат да бидат вовлечени, освен А лбани ја , Б угари ја  и  Грци ја на 

страната на Италрца, К ак о  резултат на англо-ф ранц у  ското морско спото-
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дувањ е таа опаоност засега е е  е акутна. Поголема опаоност од војна ем а  

против Советокиот Оојуз. Б а л  канат чини сектор каде империј алистите ce 

подго-твуваат да војуваат против Советскиот Сојуз.
Безбројните договори, сојузи и опотодувања, склучени во послед- 

ниве години меѓу големите империјалистички држ ави и балканските др- 
ж ави  и такви заклучави  помету последимте, големите наоруж увањ а и 

зголемуватьа на воените буџети, како и промеиите во внатрешното уп ра- 
вуванье во скоро сите балкански земји во поюледкиве годным, се з астра- 
ш увачки сммптоми на подтотвување за војна.

IV

Полшкбата во балкаяските земји, меѓу кои е поделена Македонија

1. Југославија. Т аа  е милитаристичка и  бмрократска држ ава. Стопан
ски растроена. Н ејзните долгови се преку 70 м илијарди динари. Д рж ав - 
яиот буцет е дефмцитарен : расходите ги еадминуваат приходите за 928/29 

год, за  835 мелмона динари «и составу ваат една трещина од целиот нацио
нален  доход на земјата. Трудбеничките маси ice облож ени  со неподносливо  

теш ки даноци; преките даеоци  чинат 60% од општите буџетоки преходи. 
З а  непроизводствени цели  се трошат 2/3 од преходите; воените буџети  

cé пове&е и повеке растат. Трговскеот биланс е пасивек (во 1928 год. е 

внесено за  1.000 милиона динаре павеќе отколку што е  изнесено). А гр а р -  
ното црашавье не е разреш ено; местошо на старите чм ф лик-сајбии  е з а -  
фатено од нови такви; едри зем јовладелци станаа разни министре, оф и 
церы, чиновници, кралот и  разни четнице и  бандити.

Селаните добија мизерно количество1 зем ја чијаш то вредност тие тре
ба да ja  плаќаат иотовремено со големите даноци со кои  се обложенм  

(селаните воередно многу се задолж ени —  нивните долгови изнесуваат  

до 5 м ели јарди  динари). Индуотријата и тртовијата ооминуваат низ голема 

криза; банкротираььата cé повеќе зачестуваат. Кредитите се многу oiipa- 
нечееи : лихварството ф атило з астраш увачки размере. Безработницата  

достигнува огромна циф ра, 250 и л јади  душ е -—  заедно со семејствата им 

чимат 1/10 од насел ението во земјата —  за  една земј одел ска земја. В н а -  
трешниот пазар  е вонредно (силно) стеш ет пораде осиромашувањето на 
масете според тоа и поради намалувањето н а  нивната консумативна моќ.

Политиката на денационализацмја, асим илација е  национал на нотис- 
на-тост се води со една ретка бруталност во обяаста на политичииот, 
стопанскиот, културниот и  просветниот живот; асш ш лацеоната политика  
во одное на несрпските народности систематски се практикува; потес- 
яатите народи, како и трудбениците од господ ароката нација, фактички  

се лиш ени од иолитечките и  граѓанските права.

П ри  диктатурата полож бата уште повеќе се влош ува. П арлам ен
та рн ага маска падка. Воената лига и фаш естичките организации на чело  

со кралот Александар се претвори]а во полновлаш и  господаре. П о ло ж 
бата на потионатите народи и национал ни малцинства и  тоа на труд-
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беничкзите српски маем стана неподнвслива. Затворите се прело л  ни со 

политички затвореници, судоките прюцеои еден по друг се нижат, убисшва 

и беследни нестанувања секој ден се вршат. Ц елата земја претстаеува 

в оен лотор. Финанс,иска та и еконож ката криза се заостри. Незадовзош- 
ството расте секој ден. Постоетьето на апсолутиетичката воена-ф аш м с- 
тичка диктатура ja  згодемува опасеоста од во јна на Б алк ан  от.

2. Грција. Народного стопанство е в-о опаѓање ; финансиската по - 
лож ба на земјата е лош а: нејзините долгови достигнуваат до 40 м или - 
јарди  драхми; буцетите й  заврш уваат со осромни дефициты, иако на  

книга тие се билансираат; трговокиот биланс е дефицитарен: за 1928 

година извозот чини само половина од увозот. В рз  основа на склучените 

договори и  конвенции меѓу Грција, од една, Б угари ја  и  Турция а, од друга  

страна, беа истерани 700 илјади  души од месното население Бугари  и  

Т у  роди (во лр в  ред еелани; на овие им се одзедоа земјите кои им се 

дадоа на бегалците чијаш то полож ба е многу теш ка: беталците се п ри - 
нудени да ja  плаќаат  стојноета на земјата и инвентарот што им се 
раздадееи, како и  тешките даеоци со кои  се задолж ени; во истата 

полож ба се наоѓаат и  меоните еелани). Аграрната реформа што се воведе 

и во Грци ја не даде скоро ништо на селаните. Трудбениците, и пред, cé 

се ланите, се обложении со неиодео с л  иви тешки даноци кои тие не се 

во состојба да ги плаќаат, затоа и бројот на наредбите за апсењ а на  

тие што не го платиле данокот е достигнал до 300 илјади : тоа незадо- 
зошешво се изрази  во вооружены демонстрации и бунтови. Трговијата и 

сшдусдријата се во криза: занаетчиите помину в а ат во м изерија; во истата 

полож ба ice наоѓаат и работниците: нивните надници се намалени, работ- 
ното BipeMe е  зголемено; се прогоеуваат и нивните класни  организации: 
политички и професионални. Реакци јата се засилува. Работничките де
монстрации и големите ш трајкови што станаа покаж уваат колку  е зао 
стрена полож бата во оваа земја.

Ш то се однееува до национално потиснатите народи и  нацмоналните 

малцинства кои не се истерани, тие ice лишены од секакви нациоеални и 

културни права и  се подложены на силен политички терор и екоеомски  

и соци јален  гнет.

3. Бугари ja. Ш ест годный царува фаш истичка диктатура во зеѕм- 
јата. Стонанството преж ивува теш ка криза: долговите достигнуваат 

80 м илијарди лева и ли  1/3 од националното богатство на земјата; д р -  
жавниот буцет чини 30% од националниот доход ; даиоците достигнал е 

до крајната граница на обложуваш ето ; Преките даноци чинат 2/3. од 

приходите; за нецроизводствени цели се трош ат повеќе од половината  

од тие приходи. Земјоделското производство е намалено; цените на  

земјоделските производи вонредно многу се падеати. Трговијата и ин
дустрия ата се наоѓаат во полн застоя; кредитите се мизерни; трговскиот 

биланс е дефицитарен (во 1928 год. —  820 м илиоеи лева); извозот на  

глав-ниот трговски експортен артикал тутунот е еам алеи  -за три годных! 
за  60%. Занаетчиите поминуваат мизерно ж ивуркањ е. П олож бата на 
работниците е многу -тешка; поваќе од 150 илјади  душ и невработени  

има во земјата или  15% од целого население; закоеите за заштита на
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труд от не ice приложуваат. Една бесна фаш ист ичк a реакци ја царува  

во земјата: убиеои се над 25 и л јад и  душ и работници, сел а,ни и работ
ничка интелигенци ј а ; и cera во затворите има уште око л  у  1.000 поиштич- 
ки затвю|рен1ици и  во туѓина —  3.000 душ и политички емигранти; непре- 
кинато се оргаеизираат судеки про-цеси: „беследни“ неетанувања, убийства 

при „обид за бегање“, инкв'изациони мачеььа во полицијските станици 

и во затворите, газење на политичките и  граганските права, прогону- 
ваьъе на слободниот печат, непрекинато аооегье на нет овит е редактори, 
неиздрж лива културна реакција —  еве ja  сликата на сегашната по- 
лож ба во Бугарија.

V

Положбата во Македонија

1. Букуреш киот договор (1913 г.) и  насилничките договори во 

П ариз (1919 г.) ja  раскинаа М аке дон ja  на три дела. Go тоа ое веесе  

полно растрејство во стопанскиот ж ивот н а  земјата. М ногу градови и 

годами села, со релативно добра економска полож ба, западнаа. П ред  

поделбата Македо!Нија чинеш е една географска и економока целина; 
таа нретставуваше и  една националеа цел ост зошто целото население, 
макар и составено од разни националности, се чувствуваш е како една 

македонска иолитичко-културеа целост.

Во минатото, земјата, во својот по голем дел, беш е сопственост на  

крупните земјовладелци, државата, султанското семејство, вакуфите, 
црквите и манаетирите. Селаните беа во целосна зависност од своите 

господари, експлоататори. Аграрного прашшъе постоеше во остра форм а; 
половИната од селското население беш е чифлигарско, немаше своја  

зем ја; неговиот труд беше ограбуван од оопствениците; тој беш е доогра- 
буван преку семожни законски и  незаконеки даноци од држ авата и 

нејзмните органи. Селаните беа принудени да исполнуваат ф еудални  

задолж енија ; тие помину ваа букв ал  но скотски. Затоа тије немаа никакое  

стимул да ja  обработуваат земјата; н а  тоа се должѕи зошто пош лемиот  

дел од ллодната земја не беш е обработена.

Аграрного прашање има голема улога во борбата за  националното  

ослободувањ е на македонекиот народ, како, впрочем, што игра голема 

улога во секое национално-юслободително движење. Н ационалната рево- 
луц и ја  во својата основа има длабоки економски причини. Главниот 

стимул на селаните беш е да добијат земја, д а  се тюлзуваат целосно од 
својот труд. В о  М акедонија сопствениците на земјата беа Турци  и  А л -  

банци, во мнозинството муслимани; тие ги експлоатираа селаните и  ое 

јавуваа нивни непосредни уш етувачи  и тоа не само во економски 

туку и  политички и  национален одное: политичката и  воената власт  

се презентираш е од чиф лик-сајбиите. Во  нмвното лице селаните го гле - 
даа св oj от класен  потисник. Но овој потисник беше од друга народност, 
имаше Друга ре лиги ja. Оттука и борбата пропив него неговиот субаша.
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кзлјак, уш урџија, порезник (бирник), џандарот и другите претставници 

ia в ласта кои то грабеа, прераонуваш е во политичка борба за соборувадье 

?,ласта на н ет в и от  непосреден угнетувач, во борба за  негово ослобо- 
зувагье и  независност. Затоа и сел анисе се групираа околу Македонската  

>θβ о л  уционереа организации ja  ко ja  ги бранеше кивните животни интереси.
П олож бата 'та занаатчиите беше тешка. Занаетате пропаѓаа. Трго- 

зијата истю така пропагаш е. Работниците ж ивее ja  лош о и беа подло- 
кени е а  наj груба експ лоатаци j а : никаква заштита на работничкио-т 

:руд не постоеше.
Со поделбата н а  Македонии ja  се внесоа големгл промени во ошитиот 

кивот на народот. П олож бата е различна во трите дела на М акедонија  

ю  однос на спроведувањето на националнмот гнет.

2. Македонща под Србија. Народот не се ползува со никакви на- . 
дю нални и  културни права и ш ж рај „мирните“ договори и спадијалнатз  

сонвенција за заштитата на малцинствата; постојните таму, во време на 

юранешнкиют режим, училиш та, културни институции, цркви, скоро на 

гите народности беа затворени; само некой од  еив  кои чинеа безна- 
laj'HPi малцжнства, не беа затворена, главно поради надворешни по - 
хитички причини.

Основеиот елемент на политиката на српската влада во М акедонија  

; сној на денационализаци j ата. Т аа се спроведува: преку опустошувавье 

т  земјата, преку масовни убиства на насел ениесо; тоа се принудува 

ш емитрира : тоа се изврш ува преку судозите кота се осудуваат М а к е -  
щнди на теш ки казни и  се ф рлаат  да тинат во затворите; тоа ее врш и  

треку насилна асимилација: со затворањето училиш тата на разните 

гационалности, со отварагье насекаде .српски училиш та во кси за предавачи  

зе испраќаат српски ш овиниста и  разни демор ализирани типови —  п и ја - 
т ц и ,  никанвеци т  руски контрареволуционери. В о  сво-јата настава тие 

.воепитувачи“ ja  величат српската култура и ги напагаат сите останати 

гул тури; од расадеици на наука и култура, училиш тата се претворени  

ю расадници на српски ш оеинизам; ожупаторите се служ ат со разни  

средства за да ja  деморализираат ш колската младиНа, да уништат секое 

тационално чувство во неа. Денационализации ата се врш и и преку к о л о -  

иизацијата юо ко ја  се цели да се засили базата на српската хегемонија 

:о  М акед01нија: Српската власт ги ползува колонистите за својата вели - - 
гоерпока шовинистичк а политика. П реку  колонизации ата се ограбуваа-т 

яакедонските селани —  се зема нивната земја и се пљачкосуваат пасиш - 
?ата ' и  мерите на  юпштинмте и им се даваат на колонистите.

Аграрното праш ањ е не е решено·. Српската власт ш пекулира со 

м ф личките земји. Нови спаии се" создадоа н а  местото на старите ч и - 
рлик -сајбии  на кои селаните им ти обработуваат земјите во услови  

гако во феудалнмот режим. Аграрната „реформ а“ воведена од в л  адата 

злужй како извор на злоупотреби и збогатувања е а  виши државни  

гиновници и  разни  „национални дејатели“. Од таа „реформ а“ населе- 
шето фактички ништо не доби. М акедонските селани  жмвеат во м изе- 
ж-гја; државата ги ограбува со многубројни и  тешки даноци; таа на  
юлемо ш пекулира со -еден од главните продукти на земјоделското сто-
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панство —  туту нот чиишто цени ги определува често двапати паниско 

од неговите производим расходи. Истата ш пекулаци ја се врш и во трго- 
вијата со афионют кој е едно од важните средства за поминок на насе
ленного во некой места; оваа ш пекулаци ја се заострува од самата влада  

ко ja  не дава од државните кредитни институции потребни кредите·! на 

про'изводителите. Речевого горе важ и  и за сите останати земјрделјски 

производи во земјата. Селскиот труд се пљ ачка од банкари, трговци, 
индустријалци, лихвари  и сеѕмоќки корумпирани владини агента.

3анаетчмите се наогаат во тешка состојба; при многу дродолжи- 
телна работа тие одвај вадат по нетто за да можат да прежршеат при 
најшлеми оскудици, бидејќи од својот занает тие не можат да се пре- 
хрануваат. затоа логолемото мзнозштство од нив се стреми да најде до- 
полнителни доходи; надничаревье, обработуваше на овошни и зеленчу- 
КОВР1 гр,адиеи и тн.

Положбата на работниците е уште потешка; при иецрпувачката 
работа тие добиваат бедни надници; законите за заштита на работниците, 
доколку такви има во ЈугославијаЈ не се применуваат во Македонија. 
Безработицах a ja опфатила целата земја. Работничкото население кое 
чини 98% од цел йот народ во земјата е ошромашено и тоа се одразува 
врз општата економска положба на самата земја .

Индустријата и трговијата се во застој; само ш пеку л  ацрх ј ата и 

пљ ачкањ его цветаат и  овде, дури се отпишуваат кредита од државните 

кредитни институции со оглед на денациоиализаторската политика на  

в л адата.
Судовите се одно од средствата на ерпюката хегемонистичка власт  

за спровадуваьье на својата денационализаторска политика. Тие се обични  

органи на полицијата и жандармеријата. П року инквизиторски мачења, 
застраш увањ а и ветувања се изнудуваат од полициски-те и судските 

органи признанија какви што сака  власта. Затворите се преполни со 

М акедонци; само низ 1928 година беа затворени над 1.000 душ и М а к е -  
донци; политичките процеси иелрекинато се редат; во истата таа година 

беа одрж ани 16 политички процеси, изречени беа 9 смртни пресуди и 

околу 500 години строг затвор. За време на српското в лад есть е во овој 
дел на М акедонија убиени се 1.400 души Македонци, низ затворите 

номинале 25.000 душ и и биле осудени 3.500 душ и н а  десет илјади  години 

затвор. М акедони ја е претворена во воен логор. Там у има 12.000 души  

жандари, од 17.000 во цела Југославија и до 50.000 души војска.
Ф актички на народот му се одземени најелементарните граѓански  

и политички права. К рвав политички терор оистематски се врш и од 

полицијата, жандармеријата, војската, чиновниците и  разните ф аш ис- 
тачки организации. Убиства и често масовни убиства и колеш е се извр- 
ш уваат таму: во 1923 година беа убиени во Гарван 28 јоелани и во 1923 
година во овој дел на М акедонија беа иатепани 300 души.

М акедонија под Срби ја е претворена во колони ja  ко ja  му служ и  

на српскиот пмпери j а ли  з ам да го експлоатира и ограбува народот да ja  

лрош ирува националната база на своето господство.

П ри  диктату рата положбата уште повеќе се влоши.
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3. В© М акедони ја под Грција огромною мнозинство од населш ието. 
беш е прошйето, а  на останагото вегрчко население и покрај ш гпиш авиот  

договор за  з а ш и т а  на малцинтсвата и  протоко лот К ал ф о в  —· Полиги'с 

му беа одземени сите национални и културнм права. В  л  адат а водеше и 

продолж ува да води преку проаю нувањето на мееното иегрчко· население 

м  преку  насилна аоимилација и колонизаций  на земјата сиетемагска 
политика на денационализации а. Тие а сими л ациони метюди се приме- 
нуваат специјално во  однос на останатите таму македонски Бугари, К у ц о -  
■Еласи и  Евреи; овие послед ниве уште имаат некой свои училш пта, но  

политиката н а  владата е насочена кон нивното брзо аш милиравье; во 

однос на нив се прилож уваат оевозможни мерки чи ја цел е нивното 

елинизирање, а  оние од македоноките Евреи што дрзкат до својата н а - 
ционалноот —  се принудуваат да ja  напуш тат земјата.

Н о и месеото грчко население е еезадоволно. Впрочем, во М ак е 
донии а под Грција од постојната полож ба се незадоволни сите ж ители  

на земј.ата со исклучок на крупыите тршвци, инду.стријалците, банкарите 

и излезената од нивната средина интелигенција.

Аграрного праш ш ье е решено, ако може да се  зборува за реш е
ние, на ro j начин, што им се одземени земјите на крупнмте турски зем јо- 
поседници, како и  оеие ш то им црипаѓаа на султанската фам илија, 
вакуфите, црквите и  манаотирите. Само дел од та a зем ја е  разделена  

на бегалцнше од кои околу 40 илј-ади семејотва уште не добил е земја. 
Ш то се однесува до бегалците селани кои добија земја, пред cé тие 

не добија доволно добра зам ja  за обработувањ е и не беа снабдени до- 
волно со потребниют инвектар ; надвор од тоа тие се задолж ени да 

плаќаат  лихви  и  амортизација за  платените на крупниге земјопоеед- 
ници суми, да плаќаат  големи кмрии за доделените им домови, како  

и да плаќаат неподносливи даноци и такси и  оевозможни казни (глови). 
Аграрного прашаиье во овој дел на М акедони ја продолж ува да постои, 
бидејќм земјата е е  е  правилно распределена, бидејќи селаните многу се 
задолжени, бидејќи тие немаат еикаква агрономска помош и  бидејќи  

прогонетото население при своего враќањ е йе треба да ja  добие својага  

или  рамноцена на неа земја. Големите демонстрации, придруж ени со 

крвави еудрувш ьа на селаните со жандарм ери јата и вој1ската што 

станаа во некой места на М акедонија покаж уваат колку  е тешка по - 
лож бага на селаните.

В о  земјата се развива силна економска криза; во трговијата и 

индустријата има голема стагнација; полож бата на занаетчиството в 

тешка, а таа на рабогниците е лоша. Зашгитата на трудот не постои и 

во однос на порано, надниците се намалени, а  работного време е зголе- 
мено. Големите ш трајкови минатата година во кои работииците дадоа 

крвши жртви и  масовната б е зр аб о т и ц а  ко ja  ja  опф атила земјата збо- 
руваат за непо днос лив ата полож ба на работайте народни маси.

4. Во Македокмја под Вугарија небугарските (н а цглоы а л  но сти се про - 
гонуваат; истерано е гояемото мнозинство од Турците и Грцглте, а  пома- 
ците- беа принудеыи да ja  променат својата религија. Економската по
лож ба  на населееието општо земено е лош а. Поделбата на Македхжија,
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откинувањето на овoj дел од. останатите нејзмни делови, нанесе силен  

удар на економеката полож ба на населението, оставајќи голем број 
Ма-кедоеци без нивниот поминок. Трговијата со тлавежхг земј оде леки  

артикал во овој дел на М акедоеи ја —  тутунот, се наоѓа во рацете на 

компаниите во кои главно се влож ени  туги капитали: овие компании 

ги определуваат цените на овој артикал по свое наоѓање и  на овој 
начин го ограбуваат населението; тоа тие го чмнат при полного учество 

на бугарската фаш истичка власт и таа на македонската фаш истичка 

органмзација чиишто раков-од,ни членови земаат одговорни раководни  

места во тие компании. Надвор од даноците и  таксите кои фашистичката  

власт ги зема од селаните. Македонската фаш истичка организација по 

наеилетвен пат од нив собира даеоци и такси кои заедно со казните 

(глобкгте) што оваа ојрганизација ги н алож у  в а на населението достиг- 
'нуваат до 30 ммлиони лева годишно. Воведената од владата аграрна 

..реформа“ «не се спроведе во интерес на  м ане донок ите се лани; навистина 

поваШето од чифлигарите ее снабди ja  со земја —  притоа во ведоволно  

количество и со недостаточен инвентаре —  за што треба да палќаат  

големи суми; меѓутоа, околу половината од селското населен)/!е нема 

зем ја; тоа зема таква за обработуеање за кода плаќа висока аренда; 
тие селани, како и малоимотните селани немаа-т достаточно ж ив и  мртов 

иквентар; тие не добив а ат дури обична агротехничка помош.
3 анаетчиството поминува низ криза; не ое земаат мерки за нено

вого мсдеркизирање; занаетчиите не добиваат кредити.

П олож бата на з ем ј од ел ските, фабричките и  занаетчиските работ- 
ници со в о т о ст  азу вашего на фаш истичката диктатура таму е влошена. 
Трговијата и индустријата, д околку ги им а во оеој дел на Македонии а, 
се во стагнација; македонските фаш исти се ползуваат со привил еш јата  

само тие да т|ргуваат. Народот во овој дел на М акедонија е лиш ен од 

оекаквм политички и  грагансюи права. Toj е излож ен  на нечуен те- 
рор за што сведочат одделните и  масовните убиства во свод кра ј (во 

периодот од 6 години таму се убиени над 1.500 душ и македонски рево- 
луционери и  епщт е ствеНици).

5. Во Бугарија им a многубројна македонска емиграција и бегалци 
(бежанија) до 400.000 души кои во своего огромно мнозинство се подло- 
ж ени на режим от што царува во оваа земја. M ery  тоа, надвор од отшштте 

услови во кои се поставеви бугарските граѓани, македонските емигранти 

и бегалци се на еден специј а лен  реж им: тие немаат можност отворено 

да ги изразат своите миелења и убедувањ а: ним им се одзема можноста 

да се борат за заштита на своите интереси и да го помагаат вистивекото 

македснако ослободително движение ; кон нив се применува еден и ск лу - 
чителен терористички режим. Ш то се однесува специјално до бегал- 
ците, тие се изоставени без секаква поткрепа; бугарските влади п ро ја - 
вуваат полна негрижа по нивното сместузатье. Тие за бегалците, што ги 

оставила своите имоти во родните места, не можат да добијат и  покрај 
меѓународните договоре!, дури вредноста на кивните имоти по направо- 
ните од мешовитинте комисии проценки, кои обично, колку  се однесува 

до земјата, не ja  надминуваат вредноста на годшнната рекол-та; за
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ийотиге ниà  им ce даваат наместо пари држ автт  облигации со· кои се 

врш и шихекулација; заклучениот заем н а  бегалците им послуж и поскоро 

ыа туѓите и  меените баыкари и на разни бирократи да го исползуваат  

за свои, липни интересы. ·

VI

Иепри ј ате лите на македонската револуционерна борба

1. В М Р О  (Обединета) треба конкретно да знае кои и  какви се 

наприј ателите и противниците на македонскою  ослободително движенье

В о  прв ред тоа се фашмстичките диктаторски влади меѓу кои 

е поделена М акедонија. Тие влади се потиснмци, угнегувачи, експлоата- 
тори и грабани на македоыскиот народ.

2. Mery нар одниот имп ер и j а лизам  е вториот иепријател на м аке
донского револуционерно движ ењ е.. Toj изработи, налож и  и ги поддржува 

ыасилничките договори што го раскинаа живого тело на М акедсни ја  

Toj ги поддржува и погкрепува непосредните угнетувачи на македон- 
скиот народ, ja  ползува наш ата земја —  како и  сите балкански земји 

—  како колони ja  и се подготвува да го искористи македонскиот и оста- 
натите балкански  народи за  топов с ко месо во војната што ja  готви 

против Советскиот Сојуз.

3. Заодно со •игутперијализмот, фашизмот е еден од големите непри- 
јатели  на македонского револуционерно движение.

Тоа е најновата форма на империј ализмот.
Фашизмот е непријател на секое рево л  уционерно, национал но и 

ирогреоивео движење. Toj создана омраза мету народите и  го разгорува 

военоподбуцнувачкиот национализам. Творец на меѓународнмот фашизам  

е италијанскиот фашизам. Toj се стреми да ja  простре својата власт  

особено на Балканот: тој е ыа пат да ja  претвори А лбан и ја  во потно лита 

колони ja  и  преку неа се стреми да проникне во М акедонија и оттука 

да ja  прошири својата власт на целиот Б алк ан  во кој има значителен  

палитички и екоиом'ски интереси.
Н о  ro j пред балканските народи и особено пред потиснатите н а 

роди и нацрюеалните малцинства се претставува за нивен пријател и 

cee кај последните и лузи ја  дека ќе го помогне делаю  на нивното осло- 
бодување. Toj се стреми да проникне сред кационалните организации на  

Балканот, ги корумпира и настојува да ги исползува за свейте цели
Особено во македонского движенье фашизмот воопшто и специ јал- 

но италијанскиот ф аш изам  игра голема деморализаторека улота: тој ш  

поддрж ува македонските фашисти, им дава матери јалн и  средства и 

морално ги погкрепува: ro j им ja  става на располагатье својата тери- 
торија и таа на својот вазал  Ахм ед  Зогу за да организираат четничшл 

навлегувањ а во М акедони ја; преку својот печат ro j ги величи кивните 

„подвизи“ и  ти ирогонува сите оние Македонци што се противници на  

македоыскиот фашизам.
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Најлас-ле, фашизмот претставува опа.сеост за- бадаанадите народи 
зошто ги подцржува фашистичките режими на Балканот, ги помага 
матермјално и мор ал но овие режими — збар е за Бугарија и делумно 
Грција — ш  потстакнува да ш  засилуваат репресивыите мерки рпрема 
своите народи, им дава пример како да ги загушуваат народните нрдо- 
ааолства и да уништуваат секоја појава на слободка мизела, ги поддржува 
војствените. настојувања -на Б ал канат.

Поради причините што се изложенм погоре, борбата против фа- 
шизмот треба да се води со најтолема решите л  ноет, бидејќи неговата 
дејност директно е насочена против ослободнтелното движение на нотис- 
катите балкански народи и националните малцинютва и против тоа 
на нашиот народ.

4. Паролата за Југословенската федерација, подишата од срп- 
ските хегемонисти и шгвните агенти сред насрпските народности, е кон
тр ареволуционерна. Агентите на оваа napo л а бараат формирање на Ју- 
гос(ловеноката) фед(ерација) под скиптарот на крал Александар ! При* 
врзаниците на оваа идеја се и бугареките ренегати и предавншди Коста 
Тодоров и Обов на кои таа им служи да ja сокриваат својата предавничка 
политика: со неа го сокриваат своего предавнишшо и ренегатите како 
што се Циклев, Каламавиев во Македонии а под Србија; оваа идеја ja 
прифаќаат и македонските фашисти, легални и нелеглни, ВМРО и 
Националниот комитет кои се согласии Македонија да остане под 
в ласта на Караѓорѓевиќите.

Југооловенската федерација нема да го реши македонского пра- 
шање; таа ќе ja зајаКне хегемонијата на големосрпскиот национал шови·- 
низам; таа ќе ja обремени борбата на македонскиот народ за ослободу- 
ван»е. Таа е етапа кон лроширувањего на големоерпсшиот хегемонизам 
и монархизам над целиот Балкан. Таа ќе создаде на Балканот два бло
ка: словенски и несловенски и ќ,е биде почеток на нови завојувачкн 
војни на Балканот. Како таква, таа претставува голема опасноет за 
мирот на Балканот. БОие &  треба со уште поголема решителност да т  
разобличуваме агентите на големоерпекиот империјализам и шовинизам 
— адептите на Ју гос лов енската федерации а.

5. ВМРО (Обединета) ќе треба да не ja запоставува и борбата 
против македонските ренегати во Македонија под Србија кои се резул- 
тат на условите при кои се развивало македонского движение и кои не 
се друго туку обични жандари на големоерпекмот хегемонизам, обични 
палачи на македонскиот народ.

VÏÎ

Туѓите агенти во македонското ослободително движенье

ВМРО е врховистичка и фашистичка организации а: таа има, за 
цел црисоеджгување на Македонија кон Бугарија. Таа е организ ации а 
чијашто база се наоѓа во Македонија под Бугарија и во самата Буга- 
рија; во нејзините комитети и групи, со ретки исклучоци, луѓето учест-
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вуваат на сила. Во Македонија под Срои ja и Ѓрција. таа. нема, -имкшсви 
комитети и групп: до пред 2—3 годиш-i овде-ояде таа ммаше одделни 
групички во некой места — јатаци. По извршените од ееа злочиии во 
однос на македонсиот народ, по нејзиното учество во наставите од јуеи 
и септември 1923 година, по колежите во Горноџумајско и другите око
лии во Пе-тричко 1924 година, по юистематската поддршка што ja. даваше 
на воено-фашиетичката диктатура во Бугарија и по провокатореките 
■терористички акции извршенм во последимте години во Македонија под 
Србија и Грција — таа го загуби и оноа малку влијание што го 
имаше сред населението.

Лидерите на оваа организација поддржуваат еден исклучителее 
режим во Македонии а по д Бугарија; тие го убиваат, тероризираат м 
сграбуваат, преку разни специјални даноци, такси и глоби населението 
во овој крај; тие се наоѓаат во служба на разни туги компании кои на 
главното земјоделско производство' таму — тутунот, му одредуваат какви 
што оакаат цени: тие се во служба на тие компании во својството на 
дирэктори, чиновници и комисионери. Тие го диригираат стопанскиот 
живот во областа, во интерес на владеачката класа и во ыивен личен 
интерес. Во оваа своја дејност тие се целоено памагани од бугарската 
фашистичка власт на iKoja тие и се вереи помагачи.

Во однос на. македоеската емиграција и бежали ja — лидерите на 
таа opra низ аци ja ш  применуваат истите методи : тие ги убиваат и про- 
гонуваат оние од Македонците кои се приврзаници на самостојноста на 
македонского ослободително движение и се борат искрено за ослободу- 
ваььето ' на Македонии а и за братски сојуз на македонскиот народ со 
остаиатите народи на Балканот. Тие учествуваат и во бугарекиот поли- 
тачки живот на етраната на реакцијата и фашизмот. Тие извршија и 
продолжуваат да вршат погроми врз бугарските работници и селани. 
Членовите на оваа организација учествуваат како раководители на бирата 
за општествената сигурност во голем број на градови во Бугарија.

Благодарејќи им на еивеите провокаторски акции извршени во 
Македонија под Србија и Грција, животот на населението таму станува 
невозможен: зајакнати се репресиите спрема македонского население: 
илјадници луѓе беа затвореки, неколку стотини души убиени; маса про- 
цеси организирани; мзречени голем број смртни просуди, а иеколку 
стотини души осудени на тежок затвореки живот: тежок удар й баше 
нанесен на трговијата и производството, мизеријата зеде уште поголеми 
размори, безработницата се зголеми, моралниот гнет на којшто беше 
подложено населението стана неподнослив — стари народни работници 
беа принудени на митинга и собранија да ги славослават ушетувачите 
на својот народ и да се откажуваат од својот род.

Целата „револуционеряа“ дејноет на ВМРО во Македонија под 
Грција и Србија, имено, се изразува во овие индивиду алии терористич- 
ки акции.

За подготвување на народот кон масовна борба за неговото орга- 
низирање кон востание тие не мислат. Во својата дејност тие не трпну- 
ваат од иитересите на маке дочешите народни маем, a дејствуваат иоклу-
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чително во интерес на бугарокиот национал·-шовинизам и во поел е дко 
време — во интерес на италијанскиот империјализам. За нив не постол 
самостојно македонско револуциоеерно движење; тие не сметаат на ре- 
вол уциоеерната моќ на масите т сосем не мислат да развиваат 'кај нив 
самоиницијатива. За .постигнување на своите цели -— присоединувашетэ 
на Македонија кон Бу гари ja, тие сметаат на војната или на интервен- 
цијата на импери ja л и стите. Тие се против -единствениот македонски 
револуционерен фронт. Ttie не работат меѓу Македонцмгге небугари. Тие 
се против единствениот балкански револуционерен фронт и работат 
за образување на еден наци она л - ш о вини с тички фашистинки фронт на 
балканските народи и националните малцинства.

Тие не развиваат никакво револуционеряо сознагою дури ниту 
сред свейте луге. Kaj низ нема никаков револуционерен морал и со 
својата тактика и методи тие го деморализираат населението (типичен 
случај за тоа е Кралев).

Последниве настани во ВМРО —г со убиетвото на членот на ЦК 
на с,ваа организации а, генерал от Протогеросв, од неговиот другар Ив. 
Михајлов — предизв'Ржаа расцеп во неа; се формираа две крил>а на 
организацијата, а некой од нејзините членови, по убист-вото на Прото
геров, ja напуштија таа организација.

Двете крила еа ВМРО ги одразуваат борбите во ередината на 
бугарската владина фашистичка партија Демократекиог Сговор. Едното 
крило, тоа на Ив. Михајлов, е инструмент на крилото на Лјалчев — 
В’лков од таа партија, тоа ги следи старите методи на фашистичката 
ВМРО. Другото крило, на чело со Г. Поп — Христов и П. Шаиданов, 
има врска со други министри и влијателни в ладили луге од крилото 
на Цанков — Русев.

Односот на ВМРО (Обединета) кон тие две крила е јасен: з,а неа 
и двет-е крила се фашистинки. Лидерите и на двете крила се еднакво 
врх овистички, а некой они спички и фашистички. Ние ќе треба да ja про- 
должиме борбата против нив, продолжув-ајќи -да ги раз об личув ам е.

VIII

Постојните задачи на ВМРО (Обединета)

1. ВМРО (Обединета) се јавува како изразувач на тежненијата 
на македонскиот народ за ос л о б од ув ање при новосоздадената положба 
— . по поделбата на Македонии а, по силата на ройските договори од 
1913 и 1919 година.

2. ВМРО (Обединета) се бори за независна обединета Македонија
зашто населениёто во Македонија е разнородно ίιό национален состав; 
тоа е иелреплетено ; во едно исто место, дури во една иста сколија 
жлвеат по неколку народности. Поради тоа приклучувањето на сдреден 
дел од Македонии а или на цела Македонија кон една или друга о д 
државите меѓу кои таа с поделена нема да доводе до националното
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оелободување на Сите народности во неа, При соединивањето на дела 
Македонија или на дел од неа, на пример, кон By гари ja значи нацию- 
ладно ропство на македонците небугари; истото важгл: за Србија и 
Грција. На двор од то a, Македоеија претставува едко геотрафско и ека- 
н Омск о, но и едно нациюнално тело.

3. ВМРО (Обединета) се бори за Балканската федерација, за феде- 
1зација на слободните народни републики ка Балканот.

Во политички однос Балканската федерација ќе биде одна го
лема самостојна држава, во економски потлед таа ќе претставува одна 
голема око-ном ска целост, во воен одеос — една голема воена сила и 
балканските народи ќе престанат да бидат вазали на импери јалистичките 
држави. При Б алкан ската федерација ќе се реал.изира зистинското на- 
ционално и културео обединување на балканските народи.

Идејата за Балканската федерација \ое прифаќа од потиснатите 
балкански народи и националните малцинства и од работниците и 
селаните на владеачките нации кои во Балканската федерацмја ќе 
се ослободат од политичкиот, еконюмскиот и социјалниот гнет на којшто 
се подложэни. Таа ice прифаќа од сите револуционерни работнички дви- 
жења во капиталгистичките земји, од национално-револуционерните дви
ж ет а во цел йот свет, од Советски от Сојуз и од мегународното протресив- 
но општествено мислете. Анкетата за Македонија и Балканската фе- 
дерација објавена во весникот Балканска федерација каде 150 позна- 
ти опщтественицрт, професори, научници, публицисти, писатели скоро од 
сите земји во Европа се искажаа за независноста на Македонија и за 
Балканската федерација најдобро то потврдува тоа.

4. Борбата на македонскиот народ е борба револуциошерна што зна
чи дека реализиратето на неговите идеали ќе стане преку вооружено 
воетаже, преку револуција.

ВМРО (Обединета) се бори за востановување во Македонија по 
револуционерен пат иа една народна власт, на власта на трудбенич- 
ките македонски маси, бидејќи ослободуватето на овие маси од власт 
на капиталистите, едрите земјовладетели, лихварите, банкарите и нше~ 
кулантите и од крвавиот фашистички режим, како и спроведуваиьето 
на политички, економски и социјални реформи може да стане преку 
една народна власт.

5. Револуционерната борба треба да се води масовно: таа треба да 
ги о-пфати сите македонски маем; таа не треба да се изразува во одделни 
акции, бидејќи — · тоа е  докажано — преку такзви акции не -се ослободува 
народот. Во историјата на македонского оолободително движете има 
многу поучни (красноречив,и) при(мери за тоа, дека одделните изоли- 
рани терористички акции никојпат не биле во положба и најмалку да 
придонесат за подобрувате положбата на македонскиот народ. Напро
тив, таквата акција уште повеќе ja влашувала и така тешката иегова 
положба. Тие акции можат да добиваат провокационен кар актер како 
што често се случувало до-сега.

Масовиата револуционерка борба треба да биде еден од на j гл а в- 
ните методи на борбата на ВМРО (Обединета). Во минатото, во многу
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. места на Македонии а, м акед онекиот народ учестсвувал маеовно во рево- 
луциюнерното движете, но тоа учеютво не било активно: Во дополна 
мерка не биле, исползувани актуелните прашања сврзани со непосредшгге 
интереси на масите за да можат да бидат активизирани и да се под- 
готват кал ени борци за ослободување на Македонии а кои би можеле 

.да ги вов лечат индиф ереетните македонски маси во рев о л у цио н ерното 
движете.

а) Во масовната револуционерна борба можат да учествуваат и 
треба да учествуваат на прво место селаните кои чиеат 85% од целого 

•5 население. Тие имаат национално сознание и не се подаваат на асши- 
лационата политика на угнетувачите. Освен тоа, аграрг-юто прашање 
кое ниту во еден дел во Македонија ее е решено, треба да биде, како 
што било во минатото, во основата ;на нашето револуционерно движете.

• Во името на една вистинска аграрна реформа: шабдувањето на селаните
• со· земја без откуп, нивыото снабдувате со жив и мртов инвентар, отпм- 
шувањето на нивните долгови, премавнувањето на ангаријата во -сите 
■нејзини вид ов и, намалувањето на даноците, оелободувањето од да- 
т-юци на оние селани кои ■ имаат доход под минимумот за /живеете 
(егзистенцминЈримум) широка агротехничка пюмош, помагате еа селско- 
то кооперативно движете — селаните во отромното свое мнозинство 
&е бидат вовлечени во револ.уциоыерната борба. Тие ќе го образуваат 
.рбетникот еа единствената македонска револуционерна борба.

• ‘ 6) Занаетчиите исто така се здрав национален елемент; тие не ее
тгадаваат или тешко се подаваат на асимилација. Во името на баратата 
за заштига на нивните непосредни интереси; намалувањата на даноците 
со кои тие се обложени, државна помош за да се снабдат со орудија 
и ;: инструмент за производство и сурови материјали, евтисч кредит, по
магате на кооперативного дело на занаетчиите, модернизираьье на за
наетчиите, борба против корупцијата — тие можат да бидат повлечет i 
маеовно во македонского револуционерео движење и да бидат еден од 
главните сголбови, како што и било во минатото.

в) Во истата положба се наоѓаат и дробните трговци.

г) Интелигепцијата што произлегува од трудбентичките слоеви е 
исто така една револуционерна прогресивеа сила ко ja во минатото 
играла првенствена улога во ослободителното движете и ко ja и денес 
игра важна улога во него. Во името на нејзините непосредеи професио- 
кални интереси, та a ќе може да биде вовлечена во револуционернат-а 
борба; само незнатен дел од неа, оние интелигенти ной веќе се приспо
собило кон постојните у слови нема да бидат на фронтот на револуцијата.

д) Градската и селската безимотна -сиромаштија е еоставена од 
луге без определено занимање; нејзиниот број во цела Македокија до
стигнув а до 100 илјади души; таа сиромаштија ќе биде на фронтот на 
револуцијата, бмдејќи тие ништо нема да изгубат од постојниот режим 
во Македоеија, а напротив, само ќе добијат од создав атето еа една 
народна власт во. нашата земја.
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, e) Работниттвото . главно ce стреми зд. социјално ослободуватье, 
ид патют за тоа аслободување., поминува низ националеото ослобо1дување; 
еве зошто. тоа е најживо заинтересирано за премавнуват-ье на национал- 
ниот шет во успехот на ыационалната револуција. ..

ж) Лихварскиот, ·-крупно земјоделскиот, банкарскиот и крупнотр- 
говскиот елој, кој чини · незначителен дел од македонското. население, по 
силата на своите економски интереси е  склон да се помирува со туго то 
.потисништво и доколку учествува во ос л об о дител ната борба, е за легална 
борба и за реф ор м а , а не -за револуционерна борба и револуција,.

з) Истото може да се рече и за интелигенцнјата што произле- 
гува од' таа кгласа.

6.. Сето изложено до ©вде се ©днееува до сите наццоналности .што 
.лкивеат „ во Македониja.

7·.ΊΒο зависыост од -разните општеСтвешг слое-ви врз ' кои се по'т- 
пйра македонского ослободително дв'ижеьье, ВМРО (Обединета) ќе из- 
дйга соодветнзи пароли, секојпат водејќи сметка за непосредните тштте- 
реси на тие слоев и. Но во евојата пропаганда ш агитацмја, во борбата 
за прйвлекув<аььё на македонските маси во. фронтот на револуцијата, 
никој.пат н е , треба да се испуштаат основните пароли еа македонското 
с е лоб о д ително движење: Независна Македони ja·· и Балканска федерација.

8. Обединувавьето на македоиските револуционернм сили е едио 
од кардщалните ирашања за македонского револуционерео движенье. 
Сите Македонци кои , спаѓа-ат на иозицијата на Независна Македонща 
и Балканска федерација и ги прифаќаат методите на македонското рево- 
луционерно движење,. треба да бидат обединети во еден заеднички маке- 
донски револуционерен фронт, под зеамето на ВМРО (Обединета)*

Работништвото во Македонща треба да биде во и-рвите редовм 
на тоа движење, бидејќи т.о-а- е најрепштелниот и доследен непријател 
•на владеачкиот систем на потиснищтво ή  експлоатација.

а) Во Нетричко организираните групп на ВМРО (Обединета) треба 
да бидат во контакт со сите економски или други' здруженија кои ймаат 

■::ѓгов;еќе"илр1 помалку масован карактер и ги засегнуваат животните инте- 
реем на народнитё маси. Такви ее, на пример, тутуновите, шумските и 
други кооперации, заеаетчиските здруженија и 'други: Организациоыите 
раббтници треба да'бидат во првите редови на борбата За заштита- на 
непосредните интёреёи на широкитё народим маси."

.6 ) Во Бугарща оргакизационите групп на ВМРО (Обединета) треба 
да одржуваат контакт со еснафските здруженија во кои преовладуваат 
Македонии: пекарски, зидарски, млекарски и други, како и со соодвет- 
ните занаетчмеки кооперации: со работничките сиддикати, нарочно со 
ту-туноаките синдикат,и во кои (македонските работници прават значителна 
(Енущителна) маса; тие. треба активно .да. учествуваат во македонските 
читалищта и просветитрдщи друштвя, ..во спортските македонски: друштва 
,и: .во ешафянтските организации., (Сојузод. -на ма.ке.дрнскитр . добротвории
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(б л aготворител ни) братства, Й  лиеденската организација Сојуает на маке 

донските младинци и Сојузот на М ак ед о н ск и е  жени). Особено внимадни* 
треба да се обрне на работата сред бегалците.

в) Во Македонија под Грција ВМРО (Обединета) треба да се сяре· 
ми да навлезе во земјоделските синдиката, во тутунските и другшч 
профешонални работнички (синдиката, во тие на службениците и в< 
оп ш ж е работнички друштва, меѓу бегалците, еснафските друштва \ 
друга економски и професионални организации, да влезе во контакт сх 
разните еврејски национал ни културни друштва и тн.

г) Во Македонија под Србија организационите келии на ВМРС 
(Обединета) треба да работат меѓу зем jo дел скоте задруги на производи 
телите на тугун, афион, кожурой и тн., во еснафските друштва, спорт· 
ските друштва и меѓу колонистите — со еден збор ВМРО (Обединета 
ќе треба да земе најживо учезтво во зашгитата на неносредеите ш е *  
реси на широките народни маси. Организационите труни треба да п  
исползуваат и најмалите можности за давање израз на нецов олствотс 
■на населението од организираното од држазвата и  приватните шпеку- 
ланти грабење на неговите производи. Треба да се организираат протесШ  
акции во врска со олределувањето цените на тутунот од мошиюлнат: 
управа, во врска со шпвкулацијата што ja вршат трговците при купува- 
,н*ето на афиоеот од производителите, поради неотпуштувањето кредит 
На земјоделците, занаетчиэите, дробните трговци и трговците што не с< 
занималаат со шлекулација, во врска со заграбувањето на ошцгашжш 
пасишта и шуми, по повод зулумите на некой зулумции и тн.

9. Единствен балкански револуционерен фронт. Потиснати наро
ди и национални малцинства на Балканот има повеќе од 15, кои гс 
сочинуваат близу половината од населението на балкански,те земји; тис 
се каде повеќе каде помалку политички обесправени, национално угне
тен,и, економски експлоатирани и социјално паробени; тие ice природ- 
ните сојузници на македонского револуционерно движение.

ВМРО (Обединета) е веќе во заедяички револуционерен фронт 
со некой од нив ; таа е на пат да влезе во единствен фронт и со остана- 
тизе поробени народи на Балканот.

Освен овој балкански револуционерен фронт »со потаенатите народ» 
и национални малцинства ВМРО (Обединета) се наоѓа во единств к 
револуционерен фронт со трудбешщите од владеачките нации, со рево· 
луционерното работништво и селанство кои не се национално потиснати 
ко се политички, економски и социјално обесправени, експлоатирани в 
потиснати и кои во лицето на сегашните фашизтички влади на Балканот 
ги гледаа свите смртни непријатели. Тоа се социјал-револуционерните 
политички движекьа, револуционерните работнички и сел ежи организа
ции, комунистичките партии на Балканот. И тие се природноте сојуз- 
ници на македонската ослободителна борба.

10. Соработката на ВМРО (Обединета) со легалвите народни по
литачки и економски организации на Балканот е една неопходност вс 
борбата за ослободување на македокскиот народ. Нејзиште оргашоа- 
циони единици треба да побараат допирни точки за заедничка работа:
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а) Во Југославија со сите прогресивни оили кои се борат против 
[џивкватурата и н ациона л но то потисништво. Засега такви летали© по- 
ст-оЈаи партии и организации таму нема.

б.) Во Бугарија — со организациите и сој узите на добруцаните, 
гракмјците и тие од западайте покраини; со работничката партија, со 
иевицата од БЗНС, со работничките синдикати и сојузи, со сојузите 
на учителите и на држашште, сжружните и опшшвскмте службеници, 
со друштвата на приватните елужбеници, со занаетчиските и професио- 
налки друштва и друти, дютолку, до-колку тие се спремни да ja поткре- 
пат на дело ослвбодителната борба на македонскиот народ или да ш  
заштитат интересите на народните маси во Петричко и тие на бегалците 
и емигрантите.

в) Во Грција — со организации ата на бегалците, со тие на инв-а- 
л идите, бившите фронтовци, со работничките синдикати и оојузите 
на државните, окружимте, општинските и приватните елужбеници, со 
земј одел ските синдикати, со левицата од земјоделската партија (и со дру- 
ги протресивни групп доколку ice тие за Неважен a Македоиија и се го- 
тови да ш  заштитат интересите на поробеното македонско население.

11. Како во македонски и балкански рамки ВМРО (Обединета) 
треба да шработува со разните револуционерни и прогресивни фактори, 
така и во метународни рамки таа треба да бара соработка на национално- 
решлуциоиернмте ослободителни движења, на револуционерното работ- 
ништво, на СССР, на Лигата против шшеријализмот и за национална 
явзависност, на антифашистичките организации и на меѓународното 
прогреснвно јавно мислење.

12. Паролите што -ги издига ВМРО (Обединета) треба да бидат 
изработени сирена разнообразните услови што постојат во трите дела на 
Македонии а.

а) Општо за цела Македонија ВМРО (Обединета) ги издига след- 
ниве пароли:

За национални и културни права и слобода на сите народности;

Прошв националното потисништво и денационализации ата;

Прошв исклучителниот терористички режим, против убиствата, 
инквизиторшште тортури. „бёеледните“ неотанувшьа;

Против одвратните затворски режими;
Полни граѓаеоки и политички права и слобода;
Растураше на фашистичките организации;

Земјата на селаните без откуп: конфискување земјите на круп- 
тате земјопоседници и нивното раздёлуванье на селаните преку избра
ните од нив селѓскм кокитвт'и; снабдување на селаните со жив и мр- 
ток“ инвектар;

Против тешките, редовни, вонредни и специјални даноци;

В оведувањето на прогресивен доходен данок;
Ослободувањето на сиромашните жители од сежаков данок;
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Против , експлоатацијата и пљачкањето на села-ните од бћнките 
п трговците шпеку л анти; · · · ··■·. ··-··'*-

Анулирање на долговите на селаните;
Против грабежите на селаните од фашистичките банда и служ- 

бензиците; ‘ : ''
Против корупцијата;
Враќан»ето на македонските бегалци во нивните родни места;
Востановување на нивните имоти или давањр на рамноцени на 

одземените им. имоти од тие .на крупните земјопоседшпци, државата, 
круната и црквата;

Долгорочен, ефтин и леснодостапея кредит на селаните, еснафите 
и тршвците нешпекул анти ;

Заштита на трудот во сите области на народного стопанство; ,

Организацииата дава целосна иоткрепа на работништвото во бор- 
бата за подобрување на неговата положба;

Власта во рацете на народимте трудбенмчки ' маси.
б) Специјално за Македонија под српека власт BMFO (Обединега) 

ги издига следниве пароли:
Против политичките процеси, смртните пресуди й тёнгките казни 

наложувани од судоните;
Раотурање на сите, воено-шовинистички српски друпгтва чија наме- 

на е денационализации а и култивирање на шовинизмот сред младината;

Растураьье на снедијалната македонска фашистичка ..организацииа 
— друштво против бугарските бандати; конфискување земјата на кру
ната, црквата, манастирите и вакуфите и нивното раздавање без надо- 
местување на селаните преку избрани од нив комитета;

Г . . ■

Против феудалните фор-ми на екшлоатација на селаните;

Против ограбувањето на селаните од државата преку монополиге;,

Запирање на колонизациј ата ; одземање на д адените на колонис- 
тите земји, агента на големосрпскиот империјализам и шовинизам кои 
лично не ги обработуваат.

в) Специјално за Македокија под грчка власт ВМРО (Обединега) _ 
ги издига следниве пароли:

Против конвенции ата за добровольно иселување; запирање на исе- 
лувањето; враќање на бегалците по нивните места, вюстановување на 
нивните имоти или дававьето на рамностојни такви; запирање на коло- 
низацијата, грижа за настанетите до-сега бегалци од грчката народност; 
анулиракье на долговите .во 'врска со нивното населување; ·* ·

г) За Македонија под бугарека власт, Кетричка, ВМРО (Обединета)
на прво место го издигнува лозунгот против исклучителниот' 'воено- 
фашистичкй режим во овој крај;* · * · . . : ■  ■·-

Против масовните убиства и теророт вршен од" в л ад а та й ' ‘маке
донските фашиста над населението; * - . * * · ···.·.·;? .;Ч'
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Протаяв шпекулацијата на трговци-те на тутун, банжите и фа- 
шистичките организации во одно с на м акед онските производители и 
консуматори;

Премавну вањ е на специјалните даноци, такси и берии собирани 
од македоноката фашистичка организации а со помюшта еа бугарската 
фашистичка ©ласт.

д) За бегалците и емиграцијата во Бугарща ВМРО (Обединета) 
ги издигяува следниве пароли:

Против конвенцијата за доброволно иселување;
Против целостата негрижа на званичната ©ласт во одиос на маке- 

д онските бегалци; зам ja на бегалците од поземлениот фонд без пла- 
ќање; формирањето на бегалски комитети за нејзиното распределување, 
Kai ко и за ра спред елуваьье на бегалскиот заем; против шпекулацијата 
со бегал ските облигации;

Против ползувањето на македонските бегалци и емигранти од 
страна на бугарската влада против бугарокиот работен народ;

Против ограничу© ањето (оковувавьето) на слободната македонска 
мисла за слобод ата на говорот, печатот, собрани ј ата и здруженијата 
на Македокците.

е) За Југославија ВМРО (Обединета) на прво место ja издигнува 
паролата против монархијата и ©оено-фашиотичката диктатура кои 
претставуваат голема опасност за постоењата на националностите в о . 
Југославија и за мириата соработка и за културнмот, политичкиот. еко- 
комскиот и социјалниот напредок на сите балкански народи.

Таа ги издигнува уште и следниве пароли:

Против исклучителниот режим против потмснатите народи и на
ци оналнм малцинства;

Полни грагански и полит,ички права за народните маем, општи 
политички амнестии;

Прекр ату ваше на политичките процеси, матери јално помагање на 
п о с-тр а д анмте.

ж) За Грција ВМРО (Обединета) ги издига следниве пароли:

Против парламентарната диктатура;

Против специј алчите мерки против национал но потиснатите еароди 
и националните малцинства;

Против затворашето и депортирашата;

Општа политична амнѕесшја и специјална политична амнестија на 
осудевмте поради зашшитата на политичката автономија на Македонија.

з) За Бугарија ВМРО (Обединета) ги издигнува следниве пароли:
Против воено-фашистичката диктатура;
Широки граѓански и политички права и слобода;

Премавнување на 33Д;

Полна политична амнеетија;
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Против убиствата, „беследните“ нестануваља, теророт, суд ските 
убийства и прогонувањата на виети пеките македонски работници и искренни 
борци за ослободување на Македонии а и за самостојност на македон
скою ослободително движење;

Против трговијата со интересите на македонскиот народ;
Раетурање на фашистичките организации;
Против теророт над македонските работници вршен во интерес на 

бугарските и македонските капиталист.
13. Со оглед на опаснюета од војната што ее наближува на Бал- 

канот, било од локален било од меѓународен карактер (опасност од 
војна против Советскиот Сојуз), треба да се обрне специјалео внимание 
на подготовката на нар о дот на вооружено востание. Македонските маси 
треба да бидат гшдготвени за да одговорат, во решавачкиот момент на 
алел от за мобилизација — со вооружено востание и да ja претворат 
подготвувачката империјалистичка војна во народно востание, да ja 
исползуваат оваа нова војна за своја национална револунрја.

14. Печатната пропаганда е едно од најсуштествените средства на 
ВМРО (Обединета) за продирање на нејзините идеи меѓу македонските 
маси. Досега таа дејност даде задоволувачки резултати. Општите сим
патии што ги спечали организацијата сред насел ението во Македонија 
и  сред 1македонската емиграција во тушна до извесна степей се должи 
на таа пропаганда. Во исто толкав успех за здобивање со овие симпатии 
помага и усмената пропаганда. И покрај овие уопеси досега, ВМРО 
(Обединега) ќе треба во иднина да ja зајакне како печатната, така 
и усмената пропаганда.
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