
Љупчо АРСОВ

СОЗДАВАЊЕТО И РАЗБОЈОТ НА КОМУНИСТИЧКАТА 
ПАРТИЈА HA МАКЕДОНИЈА* *

„Создавањето на Комунистичката партија на Маке- 
доиија претстаеува преовртница во животот на Македонија 
и крупен датум во историјата на нашето револуционерно 
движење. Со тој чин е конституирана најнапредната сила 
во историјата на народот и народностите на Македонија, 
се крунисаа напорите и жртвите што ш дадоа нејзините 
најдобри синови во борбата за национално и социј ално 
ослободување, за македоноката дреродба. Создадееи ce 
уеловитенидеалите на Илинден, како и на многу востанија 
и напори пред него и по него, да се претворат во дело. 
Македоескиот народ и неговите најсвесни сили решија 
борбата за својот опстанок, за националниот овдентитет и 
за идниеата неотповикливо да ja здружат со борбата на 
другите народи «на Југославија, под знамето на Комунис
тичката партија на Југоелавија. Македонија најпосле пре- 
стана да биде предмет на туш хегемониетички спогоду- 
вања и по вековната борба и страдања го афирмира свое- 
то наци он ално битие.

Ставајќи се несебично на чело на борбата против фа- 
шистичките окудатори, во ко ja зашнаа илјадници нај до- 
бри членови на Партијата, на CKOJ, комунистите на Ма
кедонка чесно го иополнија долгот спрема сопствениот 
народ и друште народи на Југославија. Се покажа дека 
само Комунистичката партија на Македонија, како соста- 
вен дел на Комунистичката партија на Југославија, имате 
сили и способности да пристани кон остварувањето на 
иеторонските стремежи и интереаи на македонскиот на
род“1) (Тито).

* Прв дел од рефератот поднесен на научииот собир „Основањето 
и развојот на Комунистичката партија на Македонија“ , Скоп je 1, 2, 3 
X I 1979.

*) Од поздравното писмо на Претседателот Тито до ЦК на СКМ 
по повод 30-годишнината од создавањето на КПМ.
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Комунистичката парии ja на Македонија, како интегрален 
дел на Комунистичката партија на Југославија, е формирана 
©о текот на Народнооелободителната војна, на 19 март 1943 
гадина во Тетово.2) Toj чин претставува вонредно значајна дата 
во историјата на национално ослободителната и клаано револу- 
дионерната борба на македонскиот народ. Со тоа уште еднаш 
е потврден принцжтиелниот став на КПЈ по националното пра- 
шање и во тој контекст ставот за самобитноста и национал- 
ниот идентитет на македонскиот народ. Всушност, овој акт 
значеше и целосна реализација на одлуката донесена на Четвр- 
тата земска конференции а на КШ , одржана во Љубљана во 
декември 1934 година, за формирање на камунистички партии 
на Хрватска, Словенија и Макадонија.3) Тоа едновремено беше 
и израз на нараонатите револуционерн1и си ли, на зрел о ста и 
способно1ста на организацијата на КПЈ во Македонија, на маке- 
донските комунисти и на македонскиот народ, што несомнено 
се потврдуваа со ушешната одбрава на политичката линија на 
КШ  и организирањето на оруженото востание и со веке по- 
стигнатите успеси во Народнооелободителната борба против 
германо^италијанските и бугарските окупатори. Создавањето на 
КПМ ja потврди и натаму забрза афирмацвјата на политиката 
на К Ш  по националното прашање кај широките демократоки 
и напредни маси на македонакиот народ.

Формирањето на Комунистичката партија на Македонија 
и првиот Централен комитет во тоа време за партиската орга- 
низација значеше силен поттик за нејзиниот натамошен разви- 
ток, за јакЈнењето на одгаворностa на партиското и воееото 
раководство во Македонија.

Од името на ЦК на КШ , во oBojemo на делегат на ЦК на 
К Ш  и на Врховниот штаб на ИОВ и ПОЈ и ополномошник на 
другарот Тито, одлуката за формирањето на комунистичката

2) Во историографијата на КПМ за дата на нејзиното формирање 
е земен денот кота е одржан и Првиот состанок на ЦК на КПМ до 
Тетово.

3) Одлука за Извештајот на Централниот комитет и задачите на 
Партијата глава V II, точка 6, гласи: „За да се зајакне борбата против 
националистичкото влијание и да се олесни и забрза развитокот на соп- 
ствениот кадар од редовите на работницы кои им припаѓаат на угнете- 
ните народи. Конференцијата донесува одлука во рамките на К Ш  да 
се основаат КП на Хрватска и КП на Словенија и во најблиска иднина 
КП на Македонија. Иитернационалистичкиот карактер, партиската по
литика и организационото единство на Комунистичката партија што деј- 
ствува на територијата на државата Југославија, со оваа одлука не ќе 
оелабнат, бидејќи КП на Хрватска и КП на Словенија ќе се составни 
делови на КП на Југославија, ќе имаат претставници во нејзините ре- 
дови и ќе му се потчинуваат на заедничкото раководство на ЦК на КПЈ. 
Конференцијата донесува одлука во нај скоро време да се спроведат кон- 
гресите за конституирање на КП на Хрватска и КП на Словенија".

(Историски архив на КПЈ, том I I  стр. 230—231).
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партија на Македония a j a пренесе Светозар By кмановик-Темко, 
на Провата седница на ЦК на КПМ вю Тетово на 19 март 1943 
година. Toj то а го чини по договор и во согласност со членю- 
в;ите на покраииското партиско раководство, партиските акти- 
висти и инструкторот на ЦК на КПЈ Добривоје Радооављевиќ- 
Орде. По изнесувањето на одлуката на ЦК на КПЈ за со-здавање 
на Ком'унист1ичката партија на Македокија, на состанокот на 
кој присуствувале Страхил Гигов, Кузман Јоаифавски, Цветко 
Узуноваки и Светозар Вукмановиќ, утврдан е составит на ир- 
виот Централен комитет според договорот постигнат во кон
сул тациите извршени во Окопје.4) Во приют Централен коми
тет се: Лазар Колишевеки, секретар, Мара Нацева — организа- 
ционен секретар, и Страхил Гигов, Кузман Тосифовеки, Цветко 
Узурновски и Бане Андреев — члено!В1и. Потоа е одржан и пр- 
виот состанок на Централниот комитет, на кој се paconpiaBa за 
политичката ситуација во Југосла1В!ИЈа и во Македонија, а по
тоа и за марките што треба да се преземат во поглед на реор
ганизация ата на Партијата и военото раководсво и за форми- 
рањето на нови и зајакнувањето на постојните партизански 
одреди. На овој состанок се донесени следните одлуки: за реор- 
ганизација на партиската организација и формирање на 5 
облаени комитети; за правземање поостри мерки против колеб- 
ливи и опортунистички елементи во Партијата; за позасилена 
работа во создавањето на единствен народноослободителен 
фронт; за зајакнување на постојните и формирање нови пар
тизански 01др'еди и пренесув1ан>е на главните сили на ослободи- 
телното движење на територијата под италијанска окупација, 
излегување на раковадетвата на Партијата и вооружените сили 
на терен; реорганизац1ИЈа на Главниот штаб на НОВ и ПОМ и 
создавање на пет оперативви зони. На состанокот е подвлечена 
ориентацијата дека во тој момент основна задача на партиската 
организация'а и нејзиното раководство, како и на Главниот 
штаб, е да се засилат напорите за развизвање на оружената 
борба против окупаторите. На крајот, за извршување на по- 
ставените задачи на состанокот е потврден расиоредот на ра- 
ководните кадри по областите* *).

4) Д-р Велимир Брезовски: Ослободителната војна во Македонија 
во 1943 година, Скоп je 1971, стр. 73—76.

*) а) Со оглед дека не постојат изворни документи и податоци за 
текот на првата седница на ЦК на КПМ, приказот е изготвен врз основа 
на податоците што се наогаат во документот — записник од вториот со
станок на ЦК на КПМ, одржан во Лопушник на 4 и 5 мај 1943 година, 
во кој скоро по овој редослед се прави анализа на поставените задачи 
пред партиското и военото раководство на Првата партиска облает и
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Донесените одлуки придонесуваат организацијата на КП 
на Македонија да ш зацврсти своите радови, да ja засипи сво- 
јата активност меѓу народните маси и да освой уште нешироки 
позиции во нив, потесно да се поврзе со угнетените маси на 
народноетите и етштчките груши кои живеат во Македонија, 
и на широк фронт да се засипи борбата против фашиетичките 
окупатори, што поскоро да се создадат услови за формирање 
на регуларви единици на Иародноослободителната војска на 
Македонија, а тежиштето на борбата да се прошири на повеќе 
подрачја на Македонија со цел во нај скоро време да се зафати 
целиот простор.*) Кон тоа придонесе и ориентацијата: парти- 
СК.ОТО и военото раководство да се извлечат од градовите и со 
оружената борба да раководат од теранот.

Со формирањето на КПМ и Првата седвица на ЦК на КПМ 
и со донесените одлуки наставува нов период во развеј от и деј- 
ствувањето на Комунистичката партија на Македонија. Притоа, 
заради подобро разбирање на овие историски настани, по
требно е да се укаже на некой значајни моменти:

1. Партиската организаций во Македонија во текот на 
1941 и 1942 година, се покажа на виоината на овојата истори- 
ска задача со совладувањето на своите идејно-политички сла
бости и недостатоци, па и грешки по одвос на оружената борба, 
како и на пречките што и се правени од страна. По победата 
извојувана во 1941 година против предавството на секретарот 
на ПК на КПЈ за Македонија и самовласното прочлојување на 
организацијата на КПЈ во Македовија од страна на БРП(к). 
Многу е значај на 1942 година во расчистувањето на низа такви 
слабости и девијации, пред ее, во раководството на КПЈ за 
Македоеија. Во првата половина на 1942 година се водат тешки 
внатрешно-политички борби за доследна примена на партиската 
линија на К Ш  за оружена борба против окупаторите. Имено, 
писмата упатени во месец мај до тогашниот ПК на КПЈ за Ма
кедонии од бројни партиски организации, (Битола, Прилеп, 
Крушево, Скопје, Куманово, Струмица, писмата на Мирче Ацев

Првата оперативна зона. За потврда на тоа се користени и мемоарската 
граѓа и изјавите на одделни партиски и воени раководители.5)

б) За работа во поедини обласни комитета биле задолжени:
— за Првата облает: члеиовите на ЦК на КПМ — Страхил Гигов, 

Кузман Јосифовски и Цветко Узуновски, како и членот на Главниот 
штаб Иван Дојчинов;

— за Втората облает: члеыот на ЦК на КПМ Бане Андреев и Бла
го] Талевски, тогашен секретар на МК во Прилеп;

— за Третата облает: Борко Темелковски;
— за Четвртата облает: Вера Ацева и Љупчо Арсов;
— за Петтата облает: Добривое Радосавлевше.
*) Таквата ориентација бргу дава резултати: во Дебарца, Тиквеш- 

ко, а потем и Кул1ановско се создаваат центры на вооружеыото востание.
5) Записник од I I  седница на ЦК на КПМ — „Извори“ том I кн, 

2, стр. 120.
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и Кузман Јосифовски — Питу и други) се гледа колку сериозни 
биле критиките на политичката ориентации ja и на дејствува- 
њето на тогашното покраиноко партиоко раководство, на него- 
вите колебања, опортунизам, неактивноет и скршнување од 
линијата по основного прашање — организирањето и раково- 
дењето со оружената борба против окупаторите. Во исто време, 
(во нив се изразува готовноста на членството и на партиските 
организации за оневозможување на таквите појави и постапки 
во Партијата. Воушзност, во партиската организација се водеше 
мошне значај на политичка борба против рецидивите на поли- 
тиката на БРП(к) и против опортунизмот кај дел на кадрите.

Таквата внатрешва борба, овозможи во такот на 1942 го
дина во основа да се надминат слабостите и партиската орга- 
низација во втората половина на 1942 година тежиштето на сво- 
јата активност да ш стави врз оружената борба против окупа- 
торот. Се разбира, од сето тоа имаше тешки последици, кои мо- 
раше да ш  лреживее, партиската организација во Макадонија.

Засилената активност на партиските организации и на ко
му нистите за организирање и раководење со во оружената бор
ба против германо-италиј анските и бугарските окупатори и нив- 
ните слуги во Македонија, прадизвикува жестоки притисоци и 
удари од страна на целиот реоресивен апарат на окупаторите, 
од една, и заоилувавье на политичката пропаганда и притисо- 
ците ,на в елико бугарскит е и Ванчомихаиловистичките екопонен- 
ти, на дел од македонската буржоазија и чарнжјата од друга 
страна, со цел да се оеевозможи разгорот на оруженото воста- 
ние на македонскиот народ за национално и ооцијално ослобо- 
дување и одвојување на неговата Народноослободителыа борба 
од Народноослободителната борба на другите народи на Југо- 
славија. Окупаторот извонредно е суров во своите удари, а дру
гите му помагаат во ослабувањето и разбивањето на партизан- 
ските одреди, на партиските организации, сеејќи оомневање и 
создавајќи забуыа кај дел од народните маои, особено кај град- 
ските, дека таквата борба е поиуста и дека треба да се чека.6) 
На нив им идат на рака поетапките к ставовите на раковод- 
ството на БРП(к) спрема оружената борба на македонскиот 
народ против фашиетичките окупатори и ниввите слуги. Под те- 
жината на таквите удари партиските организации и партизан- 
ските одреди трпат голами загуби. Така и во почетоков на 1943 
година партиската организација претрпе тежок удар со погу- 
бувањето на Мирче Ацев и Страшо Пинцур. Окупаторот авга-

6) Реферат од Покраиыскиот комитет на КПЈ за Македонија по 
повод 25 годишнината од Октомвриската револуција — „Извори за осло- 
бодителната војна и револуција во Македонија 1941— 1945“ , т. I, кн. 1, 
стр. 388—389.

— Документот бр. 47 — „Зборник докумената и података о НОР 
Југословенских народа“ , т. V II кн. I, стр. 157.
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жира големи воени и полициски оили7) за разбизвање на парти- 
звносите одреди и на Ызроднооолободително движенье во 
целина.

Наспроти тоа, организациите на КПЈ во Макадонија и ма- 
кедонските комунисти и во таквите тешки моменти од борбата 
интензивно се готват за нови и поголеми задачи. Тоа се гледа 
од документите на Покраинскиот комитет издаденои во текот 
на февруари 1943 година8), со кои партиоките организации и 
комунистите се насочуваат потосно да се поврзат со широките 
народни маси и со поголема активност да се борат за создавање 
единствен и организиран народ.9)

2. Во поглед еа севкупната положба на антифашистичката 
војна, треба да се има предвид дека во почетокот на 1943 го
дина фашистичките агресори трпат сериозни неусиеси на сите 
главни фронтови. Силите на антифашистичката коалиција ра- 
стат и бележат победа по победа. Во тие у слови балканскиот 
простор добива се поголемо стратепнсо значенье. Народноосло- 
бодителната борба во Југославија се разгорува и, наспроти сите 
вложени напори на окулаторите и нивните слуги, се зголемува 
и зацврснува оелободената територија. Првото заседание на 
АВНОЈ и Титовите зборови во статијата „Националното пра- 
шање во Југославија во оветлоста на Народноослободителната 
борба“ отвораат јасна перспектива во однос на тоа за што се 
борат народите на Југославија, објавувајќи јасно и отворено 
дека целите на оваа борба се не само истарување на фашистич
ките окупатори од нашата земја, туку и остварување на нацио- 
налните стремежи за секој народ, нивната рамноправност во 
новата братска заедница и нови општествени односи во неа.

7) „Аспекти на македонскою прашање“ од Л. Колишевски, издание 
„Наша нига", Скопје 1979 година на стр. 85—86 подвлекува:

„ ___Окупаторите беа присилени постојано да го наголемуваат όρο
ι от на своите дивизии во Македонија, да довлекуваат воени и полици
ски поткрепувања за водење бесни офанзиви против народот и неговите 
партизански одреди. Така, бугарската окупаторска V армија го наголеми 
бројот на своите дивизии од 2 на 4, и тоа во засилен состав, италијан- 
ските окупатори доведоа три дивизии, Германците една пешадиска и една 
воздухопловна дивизија;. а потоа квислиншки албански единици, СС и 
балистички трупи, многубројни специјални полициски одреди, жандар- 
мерија, контра чети итн. Не можејќи да најдат опора кај народот, фа
шистичките окупатори се ориентираа само кон создавање на свој шпион- 
ско-политички апарат" ... „Целиот окупаторски апарат — вој ска, поли- 
ција, администрација — беше спрегнат во борбата против македонскиот 
народ, та на десет жители на Македонија идеше по еден припадник на 
окупаторската вој ска, полиција и придодадениот административен апарат".

8) Директивно гшсмо од Покраинскиот комитет на КПЈ за Маке
донка до месниот комитет на КПЈ во Прилеп — „Извори.. ", т. I кн. 2 
стр. 63.

9) Упатство од Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија до 
месыите комитета на КПЈ" — „Извори...", т. I кн. 2, стр. 104.
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Во таквата општа констелација се зшлемува и стратеш- 
кото значенье на југоисточното подрачје на Југославија (Јужна 
Србија, Косово и Македонија) за општата борба против фашиз- 
ΜΌΤ, како и за натамошниот развиток на Народнооелободител- 
ната борба. Тоа бараше многу побрзо да се проширува оруже- 
ната борба против окупаторите и на овој простор да се оозда- 
дат оили, кои ќе бидат способни да му задаваат уништувачки 
удари на окупаторот, дотолку повеке што на тој простор се 
наогаат главните комуникации во правец север-југ, кои што 
беа од воцродно значенье за воаните сиди на окупаторот. Оовој 
факт отвораше нова димензија на НОВ во Македонија и пред 
партиската организација поетавуваше нови задачи и одговор- 
ности.

3. Во рамките на концепции ата на комунистичката партија 
на Југославија за обезбедуванье единствена стратешја на НОВ 
и С0'цијал1истичката раволуција на целото подрачје на земјата. 
раководството на КПЈ, практикуваше да испраќа искусни кадри 
на овие места каде што во о'дредево време беше најпотребно 
да се зајакне партиската организација, да се поттикнат и ор- 
гавизираат партиските оили и масите за непосредни акции и 
да се засили рсволуционерната борба. Таквата практика рако
водството на KXIJ ja негуваше уште од вресмето меѓу двете 
светски војни, a ja интензивира во текот на Народнооолобо- 
дителната војна. Бројви се примерите од тој вид во дејству 
вањето и развојот на КШ *). Таквата практика на раководството 
на КПЈ, особено во текот на НО војна, се покажа неопходва и 
извонредно корисна зашто на тој начин се пренесуваа искуст- 
вата и се оремоетуваа тешките услови на врски и непосредно 
раководенье од страна на ЦК на КПЈ со партиските организации 
и вооружената борба против окупаторите.

Оветозар Вукмановиќ-Темпо доаѓа во Македонија кон кра- 
јот на февруари 1943 година10). Покраинскиот комитет на КШ  
за Македонија и македонските комунисти неговото доаѓање го 
поздравуваат и прифакаат како израз и посебна грижа на ЦК 
на КПЈ и на другарот Тито за да се лоттикне и уште повеке 
и побрзо да се раэвива Партијата и вооружената борба во Ма- 
кедонија. Во него македонсжото партиско ражов одство и еевжуп- 
(ното членство на Партијата гледаа претставник на ЦК на КПТ 
и на Врховниот штаб на НОВ и ПОЈ, а посебно и ополномош-

*) На пример, ЦК К Ш  испраќаше свои делегаты: во ЦК на КП 
на Хрватска, Владо Поповиќ; во ПК на КПЈ за Босна и Херцеговина 
Исо Јовановиќ за секретар; во Црна Гора делегира член на Политбирото 
на ЦК на КПЈ, во ПК на КПЈ за Македонија како делегат е испратен 
Драган Павловиќ, за инструктор Добривое Радосављевиќ, а Светозар Вук- 
мановиќ како делегат на ЦК на КПЈ и на Врховниот штаб на НОВ и 
ПОЈ и ополномошник на другарот Тито.

10) По некой податоци на 25 февруари 1943 година.
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ник на другарот Тито. Затоа со полна готовност ги примаа не- 
гоните предлози, сугестии и акции. Темпо пак можете да се 
потпре на најактивните сили на Партијата во Македонија и за- 
едко со нив да придонесе не само да се дорасчистат спорните 
прашања, туку и многу да стори за доследно остварување по- 
литиката на КПЈ и забрзано развивање на Народноослободи- 
телната борба во Македонија.

По доаѓањето во Скопје, Светозар Вукмановиќ се инфор- 
мира за положбата во партиската организација и за оружената 
борба во Македонија, со иартиекото раководотво ги анализира 
постојната состојба, прашањата и проблемите кои се поставу^ 
ваат во тие у слови, и се договараат за низа неопходни одлуки 
и мерки од политички, организацнонен, воен и акционен ха
рактер. На тие договарања се расправа и за создававшего на 
Комунистичката партија на Македонија, како составе,н дел на 
Комунистичката партија на Југославија11) дека тоа е неопходна 
претпоставка за натамошно забрзано развивавье на оружената 
борба и за уште потесно поврзувавье на Партијата со демократ- 
ските и напредните народни маои. Таквата потреба и тоа ба- 
рање во партиската организација во Македонија се истакну- 
вани и пред доаѓањето на Светозар Вукмановиќ.*)

*) Така, прогласот на ПК до македонскиот народ по повод 7 ноем- 
ври 1942 година е потпишаи со „Покраинскиот комитет на 'Комунистич
ката партија на Македонија“12). Добривое Радосављевиќ во едно писмо13) 
тоа го образлага како инсистирање на сите членови на ПК, од што 
може да се заклучи дека таквото инсистирање нема врска со било какви 
автономистички тенденции во партиското покраинско раководство за 
одвојување од КПЈ и дека тоа не ,може да се изедначува со тенден- 
циите за издвојување на партиската организација во Македонија од со- 
ставот на КШ , на што повеќе пати дотогаш инсистирала БРП(к)14), а 
уште помалку со оиие „автономистички тенденции“ кои што ги истак- 
нуваат непријателите на македонскиот народ — Ванчо Михајлов, Чка- 
тров, Китинчев, Гузелов и други.

и) Извештај од Светозар Вукмановиќ, делегат на ЦК на КШ , до 
Централниот комитет на КШ , „Извори...“ , т. I, кн. 2 стр. 188—189.

12) Проглас од Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија до 
македонскиот народ“ , „Извори...“ т. I, кн. 1, стр. 382.

13) „Писмо од Добривое Радосављевиќ, инструктор на ЦК на КПЈ, 
до Централниот комитет на К Ш “ , „И звори...“ т. I, кн. 1, стр. 396.

— Добривое Радосављевиќ доаѓа во Скопје на 25. V IIÏ. 1942 година, 
„Извори.. .“ , т. I кн. 1, стр. 284.

14) БРП(к) на повеќе пати го поставувала прашањето за „автономии 
права“ на партиската организација во Македонија — во својот одговор 
на писмото од ЦК на К Ш  од 6 септември 1941 година, „Зборник .. т. 
V II, кн. 1, стр. 47; во својот предлог до Коминтерна за што таа го обаве- 
стува ЦК на К Ш  со телеграма од 27—28 февруари 1942 година во т. 4: 
„ЦК БКП сматра да je при постојећем стању сврсисходно сјединити ма- 
кедонске партијске организације у самосталну македонску партију“ ; и, 
барањето пред Д. Радосављевиќ да се добие одговор на поставеното 
прашање за „автономии права на партијата“ од ЦК на КПЈ. Сите тие

18



Делегатот на ЦК на КШ  води разговори и со претстав- 
никот на ЦК на БРП(к) — Бојан Б лгарјанов, со кого расправа, 
главно, за од,носите меѓу КПЈ и БРП(к), и заклучува дека него- 
вата работа во Македонија започнувајќи од 1941 година била 
штетна и спротивва на Одлуката на Коминтерна од август 1941 
година. Б'лгарјанов неовластено му се натурил на ПК на КПЈ 
за Македонија во текст на 1942 година и вршел притисок за 
автономија, односно за издвојување на партиската оргавиза- 
ција во Македоиија од составот на КПЈ.

Светозар Вукмановиќ се эадржува во Скоп je повеќе од 20 
деиа и со присутните другари од раководството га приготвува 
директивите и одлуките, коишто треба да придо1несат парти
ските организации и партизанеките одреди да се мобилизираат 
на поголема активност.

Во Писмото од 28 февруари 1943 година упатено до пар
тиските организации и членството, тој дава глобално позитивна 
оценка за работата на Партијата во Македонија и организира- 
њето на оружената борба против германо-италиј аноките и бу- 
гар ските окупатори, истакнувајќи дека само со борба македон- 
скиот народ ќе го постигне своего национално ослободување бо- 
рејќи се заедно со другите народи на Југославија. Вед наш по- 
тоа укажува на слабостите и недостатоците на партиската ор- 
ганизација и организрањето и водењето на оружената борба до- 
тогаш. Давајќи критичка ретроспективна оценка за работата и 
состојбата на партиската организација, во писмото га иэвестува 
партиските организации и сите македонски комунисти, дека ЦК 
на КШ  решил да им даде полна помош на партиските органи
зации таквите слабости да се надминат и оспособат да ja орга- 
низираат и раководат Народноослободителната борба на маке- 
донскиот народ. Притоа, во писмото изјавува дека „ЦК на КПЈ 
реши да им даде автоном1ија формирајќи македонска Комувис- 
тичка партија во состав и политичка контрола на Комунистич- 
ката партија на Југославија“ и ги повикува во името на ЦК 
на КПЈ сите да се ооберат околу своего4 ново раководство — 
Централниот комитет.

Во другите делови на писмото се говори за мерките што 
ЦК на КПЈ ќе ш преземе за надминувавье на слабостите и не- 
достатоци во Партијата, и се повикуваат сите комунисти во 
борба за единство на македонскиот народ и привлекување на 
народностите и етничките групи во ослобадителната борба, за

барања имаат една единствена цел, — да се одвои партиската организа- 
ција од КПЈ и со тоа да се постигне одвојувањето и на НОБ од маке
донскиот народ од таа на југословенските народи. Тоа нема врска со 
создавањето на КПМ во рамките на КШ .

Друго е прашањето за „автономизмот" на непријателите на маке
донскиот народ, зад кој што се кријат, но и тој има исти цели, — да 
се одвои македонскиот народ од своите сојузници во борбата против 
фашистичките окупатори.
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заедничка борба со другите народи на Југославија, а за полна 
национална слобода и независност, за правото сам да си ре- 
шава за својата судбина.15)

Во писмото правилно се констатира дека со „еменувашето 
на Шарловото раководство не се уништени во никулец оста- 
тоците од неговата злочинечка фракционерока работа“ . Исто- 
времано се укажува дека покраинското партиско раководство 
кон крајот на 1941 и во првата половина на 1942 година се под- 
воило и се покажало недораснато, посебно тогашниот секретар, 
да ги изврши партиските задачи, да изврши мобилизација на 
здравите партиски кадри. Мегутоа, отпорот на дел на членови 
на ПК, на партиските организации и партиски активисти на 
ставовите што во тоа време ги заэемаше тогашниот ПК, осу- 
дата на неговата неактивност и недоследност во спроведувањето 
на политиката на КПЈ, Вукмановиќ ja оценува како фракцио- 
нерока борба, како борба за власт во Партијата. Очигледно е 
дека таквата оценка е погрешна и контрадикторна со савкуп» 
ната оценка за состојбата во партиската организациј а во Маке
донка што е дадена во писмото. Како што веке е речано ста- 
нуваше збор за доследна лримена на политиката на КПЈ за 
вооружено востание, за борба против опортунизмот на одделни 
членови на ПК, а не за фракционерска борба и борба за власт. 
Понатамошниот тек на настаните тоа го потврди.

Писмото од 28 февруари 1942 година, наопроти некой едно- 
страности и не сосема точни оценки, о(дигра вонредна улогз 
за мобилизирање на партиското членство и во активирањето на 
широките народни маси. Тоа е примено како порака на ЦК 
на КПЈ и другарот Тито за единство во натамошното оспособу- 
ваше на Партијата во Македонија и за разгорувањето на ору- 
женото (востание.

Организација на комунистичката партија на Југославија во 
Македонија и еволуцијата на КПЈ по 

националното прашање

Македоискиот народ помина долг период на усилби и 
борба за национална и социјална слобода. Тоа е историски про- 
цес на постојано созревање на македонскиот народ, којшто 
во минатото водеше тешки борби за ослободуваше од О томан- 
ското ропство, но, исто така, мораше да им дава жесток отпор 
и на експанзионистичките апетити и претензии на хегемонис- 
тичките буржоаски држави на Балканот. Тоа и дава особен бе* 
лег на неговата националноослобадителна борба под водство

15) Писмо од Светозар Вукмановик, делегат на ЦК на КПЈ до 
членовите на КЦЈ 3Q Македонија“ ? — ,,Извори;.. У  т. I, кн. 2, стр. 113,
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на ВМР-0 на Годе Делчев, која оотава трајни траопи во Кру- 
шевската Република во 1903 година, изразени во нејзиниот зна
менит Манифест. Во таа националнооолободителна борба маке- 
донокиот народ се афирмира на историеката сцена како само- 
стоен национален субјект. Во натамошниот историски разве] 
нашиот народ доживува тешка трагедија со поделбата на Ма- 
кедоеија од балканските завојувачи во 1913 година, како и со 
денационализацијата што врз него тие ja вршат со нај груби 
методи и средства. Тоа продолжува и по Првата светска војна, 
кота со мировните дого/вори се потврдува поделбата на Ма
кедонка.

Иеторијата го поучи македонскиот народ дека вистинско 
.национално и социјално ослободување е можно само со борба 
и со извојување на општествени односи, кои нема да се бази- 
раат врз национално поробување и екаплоатација. Гледајќи ja 
таа историска перспектива, тој недвосмислено се ориентира да 
оди по патот што го трасираше работничката клаоа и нејзи- 
ната анвангарда — Комунистичката партија на Југославија. Ме- 
ѓутоа, новиот пат мораше да се пробива со натамошни борби 
и жртви во кои македонскиот народ, неговите демократски и 
напредни сили не беа повеќе оставени сами на себе, ниту за- 
ведувани и заблудувани, како во минатото, дека некој друг 
со интервенции однадвор ќе ги ослободи. Иако тој процес ќе 
потрае долго време, тој ќе го доведе до конечна победа.

По Првата светска војна југословенската државна заед- 
ница — Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, созда- 
дено по силата на Версајскиот договор, ги изневери желбите и 
надежите на југословенските народи, зашто во неа се наметна 
хегемонистичката и угаетувачката политика на великосрпската 
буржоазија и монархијата. По својата суштина тоа не беше др- 
жава на национално слободни и рамно1пр а̂вни југо;словенсжи на
роди. Затоа отпорот и незадоволството на народните маои во неа 
од самиот почеток беа големи. Сепак, со нејзиното формирање 
се создаваат 0|бјектив1ни можности за обединување на прогресив- 
ните сили во борбата против општествените односи засновани 
врз безобзирна екоплоатација на работните луге и угнетува- 
њето на народите и народностите. Низ таа борба се формира и 
јакне Комунистичката партија на Југославија, која ставајки ce 
на чело на работничката класа и на обесправените народи и на
родности, во историските услови создадени во Втората светска 
војна, ги организира и поведува во победоносната Народно- 
ослободителната борба и социјалистичката револуција.

Положбата на македонскиот народ во кралока Југосла- 
вија беше една од најтешките. Во Ma кед они ja перманентно ца- 
руваше воен или полувоен режим. Во неа постојано беа кон- 
центрирани големи воени и полициски сили, од кои само 17.500
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жандарми.16) Теророт земаше ce поголеми размера — без ис- 
трага и судење ce убиени преку 1.600 Македонци, Албании и 
Турци; во затворите поминаа над 30.000 лица, а само во 1927 
година во затворите се наоѓаа 7.500.17) За цело време на постое- 
њето на таквата државна заедница во Македонија владеете бел 
терор и беззаконие. Македонскиот народ немаше право да ja 
изрази својата национална прииадност, да говори на свој јазик, 
да развива своја култура; националното утнетување е жестоко, 
денационализацијата и асимилацијата -— безобѕирна, со методи 
на геноцид; економската експлоатација и грабежот беа неми- 
лосрдви итн. Ни малку подобра не беше полюжбата на на- 
родностите и етничките групп кои живее ja во Македонија. Ма
кедонскиот народ постојано дава отпор со протести, демон
страции и други облици против поделбата на Македонија, про
тив угнетувањето, денационализацијата, економската експлоата- 
ција и ограбувањето, води низа акции за обновување на нацио- 
налноослободителното движење итн.

На Конгресот на обединувањето (20—23 април 1919 го
дина) на кој беше создадена СРПЈ (к), учествуваа 20 делегати 
од Македонија. Во такви услови демократските и напредните 
маси во Македонија во создавањето на КПЈ гледаат потпора 
и излез. Во нејзиното формирање активно учествуваат најна- 
предните сили на македонскиот народ — македонските соци- 
јалисти. Македонците Партијата ja прифаќаат како своја, гле- 
дајќи во неа -сила ко ja се бори за правата на работниците и на 
угнетените нар одни маси. Во неа гледаат сила ко ja ќе им от- 
вора перспективи да ги остварат своите национални и социјални 
стремежи. Тоа е време на револуционерниот полет и занес соз
дал ен со победата на Октомвриската револуција. Во сите пого
леми места во Македонија, пред Обзнаната, беа создадени пар- 
тиски организации на КПЈ. Тие постигнаа голем успех на оп- 
штинските избори на 22 август 1920 година, кога во Велес, Ку- 
маново, Кавадарци и на повторените избори во Скопје, од 
комунистите се освоени општинските управи, а на изборите за 
Конституантата на 28 ноември 1920 година, во Македонија ко
мунистите добиваат највеќе гласови —  38% и 15 пратенички 
места. И по првиот бран -на забрана и терор по Обзнаната и За- 
конот за заштита на државата, во илегални услови, во повеке 
места ее одржуваат организациите на КПЈ се до 1929 година, 
кога воено-монархистичката диктатура им задана силен удар.18)

Мегутоа, во тоа време КПЈ cè уште нема правилно стоја- 
лиште по националното прашаиье. Таа е оптоварена со социјал- 
демократски погледи и трпи влијание на буржоазијата изра-

16) Иван Катарџиев: „Време на зреење^, I, Култура — Скопје, 1977, 
стр. 37.

17) Л. К. „Аспекта. . стр. 38.
1б) Исто, стр. 40.
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зеио во погладите за единствен народ, за унитаризам. Во неа 
преовладува догматско и шаблонско примавье на револуционер- 
ната борба против буржоазијата со парламентарии метода; не- 
разбиранье на националното и запоставуванье на аграрного и 
синдикалисте ирашанье. Таа го согледува, пред cè, класниот 
аспект еа борбата, а не ги гледа или не им обрнува доволно 
внимание на другите компонента, низ кои се изразуваат стре- 
межите на народните маси. Парта јата не е подготвена за рево- 
луционерен удар врз буржоазијата, насороти раеположението и 
готовноета на широките народны маси. Со стабилизираньето на 
буржоаската власт и зајакнувањето на велико1српската хеге- 
монија и монархија, Партијата не е во состојба да му одолее 
на силниот удар од страна на буржоазијата со Обзнаната — 
1920 гадина и Законот за заштита на државата — 1921 гадина. 
Таа е десеткувана и принудена да се повлече и работа во дла- 
бока илегалност, од која ќе излезе дури во самата наквече- 
рина на фашистичката окупација на Југославија.

Таквата положба ja принудува Партијата да наирави по- 
длабока анализа не само за претрпените неуспеси, туку и за 
целата политика водена до таа време, и врз основа на тоа да 
ги согледа можноетите, обличите и методите за развивање на 
револуционерната борба и целите што треба да ги постигне. 
Во трагањето по тие можноети многу и помагаат во тоа време, 
ставовите на Комунистичката интернационала и теоретските 
постапки и практични насоки на Ленин. Особено е ад значенье 
свртувањето на мегународното работничка движење кон нацио
налното прашање и национално-ослободителното движенье, со 
настојување тоа да се сфати не како „демократско-буржоаско4· 
туку како „национално-рвволуционерно“ , на чие што чело треба 
да застане пролетаријатот. Притоа, се падвлекува потребата 
да се прави разлика меѓу „угнетената и угнетувачката нација и 
односот на пролетаријатот од едната спрема другата“ .19) Тоа 
дава основа и поттик со националното прашање постојано да 
се зафаќаат комунистичката интернационала и комунистичките 
партии, како нејзини секции во одделни држави. Погладите и 
ставовите по националното прашање постелено созреваат, а сте- 
пенот на тоа созреванье е различит со оглед на тоа колку ко
мунистичките партии во одделни земји имаат сили да ги со- 
владаат притисоците на националистичките, шовинистичките и 
великодржавните влијанија во своите земји.

Комунистичката партија на Југославија низ процеоот на 
созреваньето уопева да ги преодолее своите идејно-политички 
слабости и недостатоци, па и некой погрешни погледи, и со 
време да израсне во водечка сила на работничката класа и на 
народите и народностите на Југославија. Во својот долг развоен

19) „Втори конгрес Коминтерна — Протоколи конгресов Комунис- 
тическово Интернационала", Москва, Партиное издателство, 1934.

23



пат, таа у слева да награди марксистички стојалзишта по основ- 
пите прашавьа на револуцијата — клаеното, националното, син- 
дикалното и селанското ирашање. Toj процес се одвива низ 
жестока и тешка внатрешно-партиска фр акционерска борба и 
во услови на невиден прогон и терор од страна на буржоази- 
јата. Напорите за правилни стојалишта по националното пра- 
шање ги чини поетојано, но пресвртница за него®ото решавање 
настапува со доаѓањето на Јосип Броз Тито на чело на Пар- 
тијата, кота се заземаат поцврети ставови и се оиределуваат 
мерки и акции за нивното реализирање. Во рамките на уеил- 
бите да се решаоза и реши националното прашање во Југоела- 
вија како целина, а пред cè, хрватското и словенечкото нацио- 
нално прашање. КПЈ го согледа и целосниот комплекс на ма
кедонского национално прашање во дадените услови и поставу- 
вајќи го неговото разрешуваше врз основа на самобитноста и 
националниот ивдивидуалитет на македонскиот народ -и ука- 
жува на потребата комунистите, а во прв ред српските кому- 
нисти, да се ослободат од големоеационалните и големодржав- 
еите влијанија и притисоци на српската буржоазија. Во тој 
контекст еволуираат погладите и по црногорското прашање и 
по прашањето на националностите во земјата.20)

Еволуцщата по националното прашање во КПЈ оди глав
но по следниот пат:

КПЈ на својата Трета конференција во 1924 година, по рас- 
правата во Партијата пред одржувањето на Конф)еренцијата, во 
основа доага до правилни погледи по националното прашање 
во Југославија и за неговото разрашување врз база на наче- 
лото за правото на самоопределување до отцепуваше, при што 
користењето на правото за самооиределување не е условено со 
правото за отцеоување.21) Тоа, пред се, е јасно поставено за 
хрватското и словенечкото национално прашање, но не консек
вентно и во однос на останатите југословенски народи, вклучу- 
вајки го и македонскиот народ. Меѓутоа, сепак е направен зна- 
чаен чекор напред во неговото третирање како еамостоен суб
ъект. Со ова е создаден простор за приближување на Партијата 
кон широките народни маси и можност од страна на Партијата 
да се поддржат нациовалноослободителните движења во Југо- 
елавија.

На Петтиот ковгрес на Коминтерната се афирмира ставот 
за повекенационалниот карактер на Југославија и ее истаквува 
дека решзЈвањето на националното прашање треба да биде 
единетвено преку револуционерна борба. Меѓутоа, во исто време 
Конгресот и дава директива на КПЈ дека користењето на пра
вого за самоопределување подразбира и обврока за отцеоување

20) Јосип Броз Тито: „Сабрана дјела“ том II I, Скоще 1978 — „Писмо 
за Србију“ стр. 41—48.

21) Преглед историје СКЈ — Београд, 1963, стр. 124—125.
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од југословеноката државна заедница и за формирање на од- 
делни држави работничкочселанаки републики. За разлика од 
тоа, по О1днос на федерацијата на СССР, односно со толкува- 
њето на донеоената резолуција по чехоеловачкото национално 
прашање, се говори за „доброволен Сојуз на нациите органи- 
зирани во работничко-седански републики“22). Тоа значи, дека 
националното прашање единствено во Југоелавија треба да се 
решава надвор од неа. Со тоа е направен чекор назад во однос 
на заземениот начелен став на Третата конференција на КПЈ, 
што подоцна ќе има крупни последици, зашто таквиот став 
ќе се изрази во стојалиште за разбивање на Југоелавија и не- 
миновно ке води кон изолирање на Партијата од народните 
м-аси.

—  На Третиот конгрес на КШ  во 1926 година доаѓа до со- 
гласност (Мегу фракциите во Партијата по ставовите за нацио
налното прашање воопшто, а по македонското прашање се под- 
држуваат продрамата и ставовите на В;МРО (Обединета), ко ja 
е формирана есента 1925 година врз основите поставени во 
Мајскиот манифест од 1924 година, со цел да се оствари обе
динета Македонија во рамките на една Балканока федерација 
на работничко-селански републики.23)

Четвртиот конгрес на КПЈ во 1928 година24), прави ната- 
мошен чекор во утврдувањето на своите правилни ст1ановишта 
по националното прашање, вклучувајиси го и македонското на
ционално прашање, но во исто време Конгресот го заострува 
ставот за разбивање на Југоолавија, како вештачка Версајска 
тв op евина и инсистира на политиката за создавање на само- 
СТОЈ1НИ држави на Балканот, кои би требало да се обединат во 
една Балканска федерациј|а на работничко^селанаки републи
ки, во Koja и Македонија како целина би била една од нив. 
А/Хегутоа, таквиот став за разбивање на Југославија во тие усло- 
ви не им .одшвара на интересите на југословенските народи, 
:ниту на новите односи кои настануваат во светот, особено во 
Европа, со натамошното заострување на општите спротивности. 
Тоа натаму ja изолираше Партијата и ja онешоеобуваше ус
пешно да ее бори за непосредните интереси на работните маси 
и угнетените народи и народности на Југоелавија, во време 
кога ги притиокаа тешки проблеми создадени со големата еко- 
номска криза и жестоките репресалии на военоЈмонархистич- 
ката диктатура.

Појавата на ВМРО (Обединета), општо земено, е нов ква- 
литет во еволуцијата на борбата на македонскиот народ за на- 
ционална слобода, за подигање на свеста на поробениот Маке

22) Декларација на Извршниот комитет на Комунистичката интер
национала — 1925 година.

23) И. Катарџиев: „Време I “ , стр. 414.
24) И. Катарциев: „Време I I “ , стр. 179.
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донец, како и за правого на македонскиот народ на самоопре- 
делување до отцепување и формирање на држава на македон
скиот народ. ВМРО (Обединета) настојува борбата на македон
скиот народ за национална слобода тесно да ja поврзе со бор
бата на работвичката класа и компартиите во сите балкански 
држави укажувајки дека таа цел може да се извојува само со 
победата на прогресивните револуционерни движења во Европа 
и на Балканот. ВМРО (Обединета) во своите програмски цели 
настојува конечно да се ирекинат илузиите, кои постоеле во 
минатото, па и во дадените услови во редовите на национално- 
ослобадителното движенье на македонскиот народ, дека со ин
тервенции однавор тој може да ja очекува слободата. Со своего 
постоење и дејствување таа придонесува за папул аризирање на 
националноослободителната борба на македонскиот народ про
тив буржоаоката хегемониетичка политика и денационализаци·- 
јата во Југоелавија, Бугарија и Грција, среде македонската еми- 
грација во Америка и во европоките држави.

Програмата на ВМРО (Обединета) не наидува на вистин- 
ска поддршка на комуниетичките партии на Балканот, иако 
таа е формирана со нивна соглаеноет во рамките на Балкан- 
ската комунистичка федерација. Притоа, тие различно се одне- 
суваат кон активноста на ВМРО (Обединета). Во Југославија се 
формираат ограноци на ВМРО (Обединета) во 1925— 1926 го
дина со помош на партиското раководство и месните органи
зации, како и обласен комитет во Велес.25) Но, во КПЈ има и 
одделни резерви спрема ВМРО (Обединета), а особено со оглед 
на ставот на Балканската комуеистичка федерација за директно 
поврзување на нејзините организации, па и на партиските ор
ганизации со раководството на БКФ. Во Бугарија обласен ко
митет на ВМРО (Обединета) — за Пиринскиот дел на Маке· 
донија е формиран во 1928 година. Во Грција нема податоци 
дека е формирано раководство на ВМРО (Обединета).

ВМРО (Обединета) земено во целина не се разви во ле- 
гално маоовно националноослобадителио движенье. Причините 
за тоа во основа лежат во нејзината тесна и секташка идејно- 
политичка ориентација, ко ja не и даваше можности пошироко 
да се сврти кон демократските и .напредните маси на македон
скиот народ, наспроти декларацијата за создавање на „Един
ствен македонски револуционерен фронт“ и „Единствен бал
кански револуционерен фронт“ .33)

Притоа, треба да се подвлече дека, во долгогадишните на- 
ционалноослободителни борби против Отоманското ропство со 
Разлошкото, Кресненсжото, Илинденското востание, како и во 
борбите против експанзиониетичките и хегемонистичките пре
тензии на постој!ните балкански буржоаски држави, македон-

25) Исто, стр. 188.
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скиот народ тежиштето на својата борба постојано го става врз 
автономијата на Македонии ja, сфатена како создавање на само- 
CTojiHa национална држава на македонскиот народ. Со стремеж 
да ja оствари така поставената цел, тој иницира, прифаќа и под 
држуоза, во тоа време и подоцна, и различии замисли за феде
ративно здружување на балканските народи, но под услов на 
рамзноправност и самостојност. Такви се размислувањата во пе- 
риодот на Илинден, за време на Младотурската револуција, за- 
мислата за Балканска федерација на советски, односно на ра- 
ботничко-ееланеки републики и слично. Оите тие идеи го носат 
печатот на своего време, кота македонскиот народ во своите 
ослободителни борби бара пат и можности да ш оствари своето 
национално осло’бодување, овојата независност и државност, 
кога им дава отпори на сите туѓи влијанија и настојувања не- 
говото ослободително движење и неговите цели да се оневоз- 
можат. Според тоа, тие замисли и тежненија, со оглед на вре- 
мето и условите во кои се појавуваат, едни на друш не можат 
и не треба да се опротивставуваат, ниу пак да се изедначу- 
ваат. Секоја од нив има своја содржина и место во историјата 
на ослободителните борби на македонскиот народ и сите тие 
јасво го покажуваат континуитетот на развојот на борбите и 
на свеста на македонскиот народ за афирмација на овојата са- 
мобитност и националниот идентитет.

Низ долгогодишната националноослободителна борба, ма- 
кедоескиот народ постојано ги развиваше свеста и оознанието 
дека само со свои сопствани сили и во заедничка револуцио- 
нерна борба со работните маси во државите кадешто живее 
ќе може национално и ооцијално да се ослободи. Во текот на тој 
развоен процес постојано чини напори и се бори да ги спречи 
и одстрани тугате претензии и апетити за присвојување на не- 
говата борба и неговата самобитност, било тоа да го прават хе- 
гемонистичките буржоазии, било тоа да е израз на политиката 
и на некой комуниетички партии на Балканот, кои не можат 
или не сакаат да ja сфатат и признаат неговата самобитност и 
национална индивидуалност, поради тоа што тешко се ослобо- 
дувале или воопшто не се ослободиле од влијанието и прити- 
соците на големојдржаввите и големонационалните апетити.

По својата суштина проблемите на односите меѓу балкан- 
ските држави во периодот меѓу двете светски војни се изразу- 
ваа во стремежот за хегемонизам на Балканот и во таа смисла 
завојување на Македонија. Од друга страна, во односите меѓу 
Комунистичките партии во борбата за промена на класните од- 
иоси на Балканот се води борба против таквата хегемонистичка 
и завојувачка политика и во таа смисла и Ком!ИНтерна и дру- 
гите организации на Компартиите — Балканска комунистичка 
федерација го поставуваат националното прашање на Балканот, 
вклучувајќи го и македонското.
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Насироти тоа што Октомвриската револуција и лешшиз- 
мот дадоа оилно оружје во рацете на комувистите за правилно 
разрешување на националист) прашање, иетаквувајќи го прин- 
ципот за самоопределување до отцепување, адредеви сили и оо~ 
стојби во поодделни комунистички партии на Балканот во прак- 
тиката дејствуваат во спротивна насока, макар шо еамите прин- 
ципи и одлуки на Коминтерната и на Балканската комуеистичка 
федерација никаде не ое доведувани во врашање.

Во Комуеистичката партија на Југославија побрзо созрева 
правилното стојалиште по националното лрашање, a паралелно 
со тоа и по македовското национално прашање, отколку во Бу- 
гарската комуниетичка партија и Комунистичката партија на 
Грција.

Всушноет, во Југославија, како многунационална држаов- 
на заедница, националното прашање объективно претставуваше 
еден о:д основвите проблеми кој бара конкретно разрешување. 
КШ  беапе авесна дека без едвовремено разрешување на клае- 
ните вротивречиости и на националната рамеоправност не 
може да опстане ниту југославеноката државна заедвица како 
целина, ниту да ce обезбеди национална и социјална слобода 
на нејзините народи и народности. КШ  јасно ja согледа опас- 
носта која ja создаваше владеачката гарнитура на една нација 
— великосрпеката буржоазија, со својата хегемонистичка поли
тика и угнетувањето на другите нации во земјата. Во такви ус- 
лови, наспроти опте слабости и недостатоци, иако разј адувана од 
фракцио1нерските борби, КПЈ најде сили, учите на Третата 
партиска конферевција, а подоцна и на Загрепската V III пар- 
тиска конференција и на другите партиски ообири, да го по- 
стави тоа прашање со сета иегова острина, да ja насочи целата 
организација кон суштинските идејно-оолитички прашања и низ 
практичната активност да бара решенија што ќе им одговараат 
на интереоите на угнетаните нации. Тис напори на Партијата ш  
следиме по една нагорна линија на еволуција — и на сфаќа- 
њата на оуштината на националното прашање, и на мерките за 
веговото разрешување. Следејки ги општите сфаќања по нацио
налното прашање во мегународното работничко движење и на- 
соките на Коминтерната, КШ  бара и на крајот ќе најде con- 
етвено решение и за тоа кардинално прашање.. Напуштајќи 
ja, кон средината на триеоеттите години, политиката за разби- 
ваше на Југославија како државна заедница, таа ќе тргне по- 
решително кон решавањето на националното прашање врз ле- 
нинистичка основа.

На Четвртата земока конференција, одржана во декември 
1934 година, е донесена одлука во рамките на КШ  да се фор- 
мираат КП на Хрватока и КП на Словенија и во најблиска ид- 
нина КП на Македонија. Тие се составен дел на КПЈ и под неј- 
зината политичка контрола. КП на Словенија и КП на Хрватока
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ос создав аат во 1937 гадина, до дека КП на Македонија ќе ce 
создаде во текот на НОВ. Причините нејзиното формирање да 
се реализира дури девет годней по заэемениот став на IV зем- 
ска корференција од 1934 година, иако во иеториографијата 
на Партијата не се докрај иетражени, можат да се најдат во 
внатрешните и надворешните состојби во КПЈ и мегународната 
ситуација.

Во периодот могу 1934 и 1937 година КПЈ уште е разјаду- 
вана со фракционерска борба; таа е внатрешно уште слаба и 
нема достатно сили да се концентрира на фундаменталните пра- 
шања — на клаониот интерес и интересот на ушетените нации 
за национална слобода и рамноиравност. Поради тоа на КПЈ 
и се заканува опасност да биде распуштена; како и поради 
определеното влијание врз нејзините позиции на великосрпск1ИОт 
национализам и уиитар1изам, којшто посредно се одразува и во 
редовите на Партијата, за што Тито во „Пиомото за Србија 4 
ќе им сврти внимание на српските комунисти итн.

Едновремено меѓународната ситуација ja карактеризира 
заЬилениот ирод op и јакнењето на фашистичките сили; опас- 
носта од нова војна станува се |Пореална; неопходноста да се 
води засилена борба за единство на земјата, за одбрана на неј- 
зината незавионост, зашто само единстсвена Јушсла1вија може 
да им се опротиветави на надворешните опасности, посебно на 
опасноста од фашизмот; потребата да се концантрир1аат сите 
сили за да се оспособи Партијата органиэационо и политички и 
да израсне во водечка сила, ко ja ќе ги поведе сите ј'уго1словеески 
народи во оружена борба против фашизмот и фашистичките 
окупатори и низ таа народноо1слободителна борба да оствари 
револуционерна лреобразба на општествените односи.

Формирањето на самостојни комунистички партии (на Хр- 
ватска и на Словенија) е од судбоносно значење за иднината 
на земјата. Тито ќе ги изрече овие зборови по повод 30-годиш- 
нината од основањето на КП на Хрватска:

„Основањето на КП на Хрватска, на КП на Словенија 
и подоцна на КП на Македонија, беше логична последица 
што произлегуваше од правилната линија на КПЈ по на- 

ционалното прашање.
Ние тогаш бевме свесни дека успешната и потполната 

консолидација на КПЈ во најголем дел зависи и од што 
поокорешното формирање на тие партии, ако еакаме Пар- 
тијата да стане не само авангарда на работничката класа, 
туку да биде и на чело на борбата на народите за нацио- 
нална рамноправно1Ст и да се здобие со што поголема до- 
верба во масите на народите кои  го поднесуваат теш киот 
јарем на владеачката хе1гемонистичка клика од Белград.

Според тоа, привата и најважна причина беше нацио- 
надна, бидејќи во спротивно комунистите не можеа да се
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ѕдобијат со некое поголемо влијание во масите што се 
наотаат под влијание на демагогиите од водачите на раз
ните национални грагански партии кои божемната борба 
за национална рамноправност ja искористуваа за спого- 
дување со хегемонистичкиот режим во Белград.

Второ, оеновањето на тие партии овозможи побрзо 
создавайте и воопитување на национални кадри, кои по- 
добро ш познаваа специфичните услови и проблеми, како 
и менталитетот на лугето на својата територија.

Трето, во време на се посилниот налет на реакцијата 
врз работн1ичкото движенье, а особено врз комуниетите, 
се покажа дека не е можно успешно да се раководи од 
еден центар и дежа е потребно раководствата во одделни 
краишта да бидат што посамостојни, што особено беше ко- 
рисно и успешно во времето на ожупацијата на земјата, 
во текот на ослободителната војнаи.26)

По Четвртата земска конференција на КПЈ натаму еволуи· 
раат стојалиштата по националното прашање и неговото кон· 
кретно решаванье во Југославија. Тоа се гледа во ставовите и 
заклуиоците заземени на Сплитскиот пленум на ЦК на КПЈ 
одржан на 9 и 10 јули 1935 година, во кои се говори за спло- 
туванье на сите патриотски и антифашистички сили во един
ствен народнофронтовски блок, а веке на пленумот на ЦК на 
КПЈ во април 1936 година се подвлекува дека постои можност 
за заедничка егзистенција на југословенските народи под „услов 
да се увишти превласта на еден народ над другите, да се по- 
стигне демократија и национална рамноправност и да му се 
обезбеди Слободан развиток на секој народ“ .27) Посебно значење 
яма советувањето на раководниот партиски актив во Москва 
во август 1936 година, кота уюте покатегорично се прецизира 
дека „КШ  истапува против разбивањето на сегашното државно 
подрачје на Југославија, бидејќи сака преуредувањето на држа- 
вата да се постигне на мирен начин врз основа на национална 
рамнопр1авноста; во денешиите (постојните — б.м.) услови движе- 
њето за отцепување на потиаиатите народи би им одело на рака 
само на фашистичките непријатели и низните воени цели... 
Породи тоа КПЈ мора да ги разобличува групите на Иван Ми
хаилов и Павелиќ-Перчец како агенти на фашистичките импе- 
ријалисти, кои cera во тоа време — б.м.) демагопжи ее изјас- 
нуваат за независна Македонии а и независна Х рватска “ .28)

Со доаѓањето на Тито на чело на Партијата во 1937 година 
таа брзо зацврснува, ги ликвидира фракционерството и опор- 
тунизмот, создана цврста дисциплина, иницира акции за реша-

26) Л.Колишевски: „Аспекты ...“ 287.
27) Пленум на ЦК на КПЈ — 1936 год. заклучоци.
28) Преглед Историје КПЈ, Београд — 1963, стр. 236.
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вање на суштествените прашања и потреби на .работайте маси, 
води доследна и решителна борба за остварување на ставовите 
по националното прашање и рамноправноета на народите и на
роди остите на Југоелавија.

Партијата конечно се ослободува од секташтвото, широко 
ce отвора и поврзува со работните маси, со демократските и 
напредните луге и се залага за единство на работничката класа, 
за единство на народните маси. Упорно се води борба за демо
кратизации на земјата и мобилизации а на работните маси во 
борбата против реакцијата и фашизацијата на земјата, расте 
бројот на штрај1КОВ1ите, демонстрациите, протестите, итн.

Тоа е време кога Партијата се подоследно ги изразува стре- 
межите на угнетените народи во Југославија за нивна нацио- 
нална слобода и рамно1правност. Правилното насочување на 
работничкото и антифашистичкото движење во Југославија по 
преминувањето на организациониот секретар на ЦК на КПЈ во 
земјата, одигра вонредно крупна улова за тоа комунистите да 
станат моторна сила, како на класното така и на национално- 
аслободителното движење во Македонија. Националното пра- 
шање излегува на преден план, станува дел на класната борба. 
По долготрајните идејни расправи и судири во самата Партија, 
се афирмира сознанието за органеката поврзаност на класното 
и националното прашавье. Националното прашање се поставува 
на широка основа, како прашање на целото општество, а не 
само како прашање на една класа.29)

Поставувајќи го решавањето на македонокото национал но 
прашање во рамките на општото решавање на националното 
прашање во Југославија, потребно е да се каже, дека КПЈ во 
.македонскиот народ глада како на свесен субјект, самобитен 
национален индиввдуалитет, кој што непосредно учествува во 
големата револуционерна борба, под раководството на проле- 
теријатот и неговата авангарда. За разлика од тоа, во другите 
компартии на Балканот — БКП и КПГ често се појавуваа оили 
кои не можеа и не сакаа да се ослободат од национализмот и 
хегемонистичките претензии на своите буржоазии за завладу- 
вање на Македонија и македонскиот народ.

Поради таквото созревање на погледите и стојалиштата 
по битните прашања на Револуциј:ата, Комуиистичката партија 
на Југославија израснува во единствена сила, која се бори и 
за социјалните права на работниците и за националните инте- 
реси на југословенските народи и народности. Затоа не е слу- 
чајно што македонскиот народ и народностите во Македониј а 
цврсто ja поврзаа овојата борба за национално и социјално осло- 
бодувањ е со борбата  и судбината на работничката класа  и на

29) Е. Кардељ: Сперанс: „Развој словенечког националног питања", 
Култура 1958 год., стр. 62.
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народите и народностите на Југоелавија пред® о дени од Кому
нистичката партија на Југоелавија и другарот Тито.

Комунистичката интернационала долго се занимава со про- 
блемот на националното лрашање — од нејзиниот Втор конгрес 
ina cè до нејзиното распуштање. Вниманието на Комунистичката 
интернационала пооебно е свртено кон националното прашање 
на Балканот и во тие рамки и кон македонското национално 
прашање. Издигајќи го начелото за правото на самоопределу- 
ваьье до отцепување на сеќој народ, во своите документи и на- 
соки таа бара односот на комунистичките партии да се свртя 
.кон револуционерно-оелободителните движења и кон давањето 
паддршка и помош тие да ее развијат и да ги постигнат своите 
поставени цели. Комунистичките партии начелно ш прифакаат 
одлуките и став!Овите на КИ по националното прашање, но во 
практиката секогаш не изнаогаат соодветни решенија.

Комунистичката партија на Југославија најбрзо ja сфати 
сета комолексност на македонското национално прашање и нај- 
доследно тргна по патот за HieroBO решавање.

Бугарската комунистичка партија и Комунистичката пар- 
тија на Грција, не можеа да го заобиколат нереопеното нацио
нално прашање на доловите на Македонија и Македонците што 
живеат во рамките на тие држави по силата на наоилвата по- 
делба по војните во 1913 и 1914 — 1918 година. Тие со своите 
документи начелно го пракламираат правото на народите на 
самоапределување до отцепув!ање, иако со многу колебања, по- 
степено еволуираат и до признавање на националниот индиви- 
дуалитет на македонскиот народ. Се разбира дека тоа не го 
чинат само од дисци1ПЛ1Ина према Комунистичјката интернацио
нала, туку и поради развиеното национално ослободително дви
женье во Егејска и Пиринека Македонија. Притоа, колебањата 
и недоследноста во црактичните мерки не го негираат noiCToe- 
њето на националното лрашање на македо1нскиот народ и кај 
нив. Тоа што во тие партии и во тоа време избиваат на видело 
и одразите на влијанието на големобугарокиот, односно на 
големогрчкиот национализам, шовинизам и големодржавните 
аспирации кон Македонија и македонскиот народ, претставува 
само несомнена потврда дека во нив самите немало доволно 
сили и упорност отворено и јасно да им се спротивстават на 
таквите влијанија и притисоци. Тие не можеле да видат дека 
наспроти оите напори и средства буржоазијата во тие земји, 
како и таа во Југославија, не уопеале да ja потиснат македон- 
ската национална свеет и да ги задушат стремежите на маке- 
донскиот народ за национално ослободување. Некой сили во 
нивните партиски раководства не можеле или можеби не сакале 
да го согледаат објективниот факт дека македонокиот народ 
за сето врем и пред Првата светска војна и могу двете светски 
војни, па cè до денес, дејствува објективно како свееен и само-
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стоен субјект, без оглад на тоа како и колку во дадените усло- 
ви во тие земји било организирано неговото националво-ослобо- 
дително движење. Неговите оружени борби во минатото, отпо
рите кон угнетувачката влает, како и заедничката борба со де- 
мократските и напредните сили на бугарскиот и грчкиот народ, 
тоа најдобро и конкретно го потврдуваат.

Меѓутоа, во БКП, однооно во КПГ, иоетојат документа 
кои говорат за постелена еволуција во погледите за македон
ского национално прашање, макар што таа не била секогаш 
континуирана и доследна.

Во прилог на горните констатации наведуваме неколку из
води:

—- Торги Димитров во својата статија „Основни моменти 
на професионалното движење на Балканот“ ќе истакне: „Бал- 
канските земји не се чисто национални држави. Различните на- 
ционалности што го населуваат Балканскиот полуостров (Бу- 
гари, Орби, Хрвати, Словенци, Макед-анци, Грци, Романи, Турци, 
Ерменци и друга) толку се измешани и испреплетени меѓу себе 
што тој претставува вистиноки мозаик“ , што значи дека ни- 
една држава на Балканот не ja третира како мононационална.

—  Христо Кабакчиев, секретар на БКП и нејзин претстав» 
ник во БКФ, со право констатираше дека односот спрема ма- 
кедонското национално прашање претставува „Ахилова пета 
на бугарските комунисти“ .30)

—  Во „Работнически веоник“ бр. 32 — 1924 гадина во вр- 
ска со односот на македонската револуционерна организација 
и Бугароката комунистичка партија се истакнува: „Досега без 
исклучок сиге наши буржоаски влади гледаа на Македонија 
со очите на завојувач и со сите средства се служеа за да ja 
искористат борбата на BMPO“ . Потоа се вели дека „ниту еден 
од владините органи не излегол отворено да ни каже: — да, 
Македанија треба да добие целосна независност и тоа во своите 
природни граници, да се откаже од тој дел, таа на тој дел му 
признава право на отцепување од Бугарија и присоединување 
на единствена Македонија“ . Во поглед на ставот на прогресив- 
ните сили, се истакнува: „БК партија е единствената, работ- 
ниците и селаните се единствените кои не само што се изјас- 
нуваат за една независна Македонија, кои не само што га одо- 
бруваат револуционерните методи и независната политика на 
ВМРО туку и отворено и аштираат за отцепување на Бугарската 
Македонија и нејзиното присоединување кон заедничката сло- 
бодна татковина, демаскирајќи га на секој чекор гнасните оби- 
ди за мешање на бугарската буржоазија во лсивотот и борбата 
на ВМРО и безрезервно давајќи им овоја силна поддршка

з°) И. Катарџиев: „Време. . стр. 525.
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на р ев олуционер ните напори и борбата на македонского р е- 
волуциоеерео движенье“ .31)

— Басил Ко л аров, во овојот одговор во анкетата на ре- 
дакцијата на весникот „Балканска федерации а“., ке напише: 
„Ние бугарските комувисти секојпат сме го признавале бара
ньего на македонеките револуциоеери за слободна и незавиена 
Македовија, и секојпат опоред овоите сиди оме ja ποτκρеттувале 
нивната борба за реализадија на својата цел. И донес повеќе 
од секогаш кие го признаваме правого на еамоопределување на 
распакинатиот македонски народ и готови оме со сите сили 
да му помогнеме за да стане господар на овојата судбина“ .

—  Г. Димитров во Статијата по завршувањето на Оомата 
конференција на БКФ се искажува многу јасно за тоа дека ги 
разликува Бугарите од Македонците, зашто тој говори за дена- 
ционализација на „бугарските области Цариброд и Б01силгради 
и за „денационадизација на Македонците“ . Уште појасно тоа 
го чини кога говори за одно-сот спрема Македонците ад Пирин- 
скиот дел на Макадонија во 1928 година. Toj вели: „Бугарската 
буржоазија, иако Македонците од Петричкиот округ (Бугарска 
Македонии ja ги смета ' за чисто бугарско население, авој крај 
го држи под тежок и суров режим, отколку другиот дел на Бу- 
гарија. Ексномоки и политички го третира како освоена облает. 
Со оглед на сличноста на јазикот и културата овде национал- 
ниот шет се пројавува во економското пљачкосување и политич- 
кото ушетување на македонского население“ .32)

— На Втората партиска конференција 'на БКП доаѓа до 
извесна еволуција по македонското прашање; тоа повеќе не се 
третира како чисто бугарско прашање, туку по 1928 година 
тоа официелво се третира како огипто балканюко прашање, а 
кон средината на триесеттите години ее истакнува и вационал- 
ииот карактер на македонското прашање (во резолуцијата на 
V пленум на БКП — 1935 година);

—  Знача]но е писмото на Ѓ. Димитров ад 13 мај 1934 го
дина до IV конгрес на Македонскиот народен сојуз, адржан во 
Детройт, Северна Америка, во кое покрај другого ее подвлекува: 
„Со својата борба за ослободување македонскиот народ нема 
и не може да има други вистиески пријатели и сојузници над- 
вор ад револуцианерните работници и селани во Бугарија и на 
Балканот. Во својата борба за социјалво ослободување бугар- 
скиот пролетеријат глада во македонското револуцианер1но дви
женье еден од овоите најдобри сојузници. Борејќи се против 
фашизмот и за рабопничко-селавска влада, за Советска Буга- 
рија, бугарските работници и селани, под раковадството на Ко- 
мунистичката партија, во исто време се борат и за премавну- 
вање на сексе национално роиство, па и на ропството на маке-

31) „Работнически весник“ бр. 32, Софија 1924 година.
32) И. Катарџиев: „Време .. .“ стр. 545, 558—559.
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донскиот народ“ . И понатаму: „Само едииствеиата реводуцио- 
нерва борба на македонскмот народ во најтесен сојуз со работ-
ниците и селаннте во Бугарија, Југославија и Грација може да 
доведе до победа на македонската ос доводите дна револуција“ .33 *)

—  Уште на основачкиот конгрес на Грчката еоцијалист1ич~ 
ка партија, во резолуцијата за балканот мноэинството се изјас- 
иува против „признавањето на територијалннте промени како 
средство за решавање на балканокото прашање“ .

— Во својот одговор на критиката на Маиуилоки упатена 
(на КП Г, породи неактивноста по националното прашање на V 
конгрес еа КИ, грчкиот делегат Максимос ке каже: „За нас 
борбата за правата на малцинствата тесно е сврзана со поето- 
јаната положба во Макадонија. Од наша гладна точка, маке дон
ского прашање не е прашање само на сегашниот момент; тоа 
ќе постои cè додека македонокмте работники и селани не ста- 
еат господари на својата земја. Незавионо од настодувакьето на 
балканските буржоазим да го променат националниот карактер 
на Македонии] а, тоа си останува единствено“ . На друга место 
во истают свој говор Максимос ке псдвлече:

„Говорејќи за македо1кското прашање, ние го имаме пред- 
вид не само неговото зиачење за Грција, зашто македонското 
прашање има исто такво значенье за Грција, за Југо1славија и за 
Бу гари ja, зашто е Македонија поделена мету тие три држави за- 
ради тоа ние не говоримо за „Грчка Македонија“ туку за Ma- 
кедонија што ja заземале Грците“ .

— Во резолуцијата на Третиот вонреден конгрес на КПГ 
дословно се вели: „Поделбата на Македонија меѓу Југославија, 
Грција и Вугарија го засилува уште поваќе копнежот на Ма- 
кедонците да ш обединат трите дела на својата распарчена 
таткоеина и да создадат една единствена и незавиана Маке- 
донија“ .

— Во „Манифестот до Работниот народ упатен од Тре-
тиот вонреден конгрес на КПГ, покрај другого се вели: .
без елиминирањето на националното угнетување што го шрове- 
дува грчката буржоазија над македонскиот и тракиакиот народ 
не е можно премавнување и на соцѕијалниот јарем ..

— Во стати јата на П. Пулю!пулос „Македонски вулкан“ се 
вели: „На тој начин во Македонии а е дојден до израз феноме- 
нот да му се одзема на еден народ правого да се именува со 
името на својата татковина, да се принудува, сакал или не да 
биде Грк, Бугарин, Србин, или што и да било, само не Ма
кедонец“ .

— Во диокусијата пред Третиот редовен конгрес на КПГ 
е истакнато дека „националного угнетуванье во грчките долови

33) „Гласник на Институтот за национална историја", год. X V II,
бр. 1 стр. 183—185.
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на Македонија постои и неизбежно ќе доводе до националео- 
револуционерно движенье“ .

— Во грчкиот парламент, по дискусијата за македонского 
национално прашање ведана од 28. III. до 8. IV. 1927 гадина 
Серафим Макоимое од името на КПГ ќе изјави: ,,македонското 
прашање е одно национално прашање“ .34)

Од сите овие наводи може да се види дека нацианалното 
прашање, а во кеговите рамки и македонското национално пра- 
шање е постојано присутно во партиските документ и во рас
правите на истакнати раководни комунисти во БКП и КПГ. 
Следејќи го разѕојниот процес по тоа прашање во тие компар
тии ќе видимо позитивна еволуција во погладите за неговото 
решавање, но и недоволна мок и смелост докрај да се излезе 
од една декларативност и решително да се надминат влиј ани
мата и притисоците што ги вршат национализмот, шовинизмот 
и големодржавните аспирации во тие земји. Меѓутоа, значајно 
е тоа што во одделни моменти се потенцира националниот ка- 
рактер на македонокиот народ и неговото национално револу- 
ционерно движење, што посебно го чини Г. Димитров, а што 
денес во историографијата на БКП, посебно, се настојува да 
се отстрани и забор ави.

Консолидација на организацијата на КШ  во Македонија

Партиеката организација во Макаданија беше разбиена 
од силниот удар на воено-монархистичката диктатура. Таа ќе 
започне да се обновува дури кон крајот на 1933 гадина. Во Ма- 
кедонија во тој период владеат жесток терор, прогони, уби- 
ства, национално обеоправување, економска екоплоатација и 
ограбување, забрана на слободно движење, укинување на учи- 
лиштата и можностите за учење. Животот на луѓето е cè поте- 
жок, тие се доведени на работ на гола егзистенција. Режимот 
е многу посуров и безобѕирен отколку што беше оној во првите 
години на постоењето на кралска Југославија, кога во Македо- 
нија се владеете по уредбата за вонредна состојба од 1913 го
дина. Во такви услови партиските организации тешко можеа 
да опстанат; органите на ненародниот режим преземаа се- 
можни мерки и не бираа средства да се оневозможи форми- 
рање на организации на КПЈ. Обидот да се обнови организа- 
цијата во 1933 и 1934 година брзо беше спречен. Релативно 
подолго време се одржува и работи партиеката организација 
од крајот на 1935 гадина до април 1937 година, кота таа се ра- 
ширува скоро во сите поголеми места во Македонија и кон 
крајот на 1936 година се формира покраинско раководство. * 36

?4) И. Катарциев: „Време.. стр. 440—490.
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Меѓутоа, големата провала во април 1937 година и нанесува 
тежок удар на Партијата: затворени се околу 120 комунисти и 
екоевци, 27 се изведееи на суд, а 19 се осудени на робија.35) 
Партиската организација остана без покраинско раководетво 
•и без раководства на меаните организации, а извесна активноет 
се шроведува само преку одделни поединци — комунисти, кои 
ее беа зафатени со провалата. Организациите на Партијата се 
разбиени во сите места. Прекинати се сите врски меѓу неот- 
криените членови и вреките со ЦК на КШ.

Доаѓањето на Јонис Броз Тито на чело на Партијата прет- 
ставува иеториока пресвртница. Иов ото раководетво на КПЈ 
веднаш презема решителни мерки да се ликвидираат групаш- 
ките и фракционерските борби во Партијата и таа да се осло- 
боди од секташтвото. Сите тие напори се одвиваат паралелно 
со мобилизирањето на партиеките организации и комунистите 
за развивање на активности мегу работните луге и меѓу утне· 
тените и екоплоатцраните народни маси. Низ таквата ориента- 
ција и работа се забрзува процесот за организационо зацвр- 
стување на партиеките организации и идејночполитичкото из- 
градување на комунистите. На тој начин се револуционизираат 
народните маси, што се изразува низ широко организирање 
масовни акции — штрајкови, демонстрации, протести, во кои 
луѓето под раководетво на комунистите се борат за леб и мир, 
за независност и одбрана на земјата, за национална и социјал- 
на слобода, за рамноправност на секој народ; демократските 
и напредните народни маси, организирани во различии масови 
организации и народно-фронтовекото движенье cè повеке се 
ориентираат на борба против фашизацијата на земјата.

Новите етруења во Партијата, јакнењето на нејзиното 
единство и ориентацијата за масово еволуционизирање на ра
ботните маси и утнетените народи и народности наоѓаа пат да 
се пренесат и во Македоштја. Борбата што ja води работнич- 
ката класа за подобрување на својата економска положба до- 
бива и политички карактер; во неа се изразува и општиот на
роден отпор и борбата на македоискиот народ против ненарод- 
ниот режим и фашизацијата на земјата, против големоерп- 
ската политика на данационализација и аоимилација, против 
iCTonaHOKOTO ограбување и упропастување на народните маси, 
а за демократски слободи и национални права на македонскиот 
народ.

Односот на Партијата кон националното прашање најкон- 
кретно и најдалекувидно го изразува другарот Тито кога, во 
своето „Писмо за Србија“ од 1936 година, како основна поли
тична парола ja поставува борбата „за Демократска федера
тивна Република Југославија“ , во ко ja нема да има хегемонија

35) Вељо Брезовски: „Состојбата и дејноста на К Ш  во Македонија", 
Гласник ИНИ год. XV, бр. 2 стр. 83.
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на било кој народ над Друг и ©о ко ja народите на Југоелавија 
сами ќе ги урадат своите одноои во државната заедница. Во 
ова шюмо од историско значенье другарот Тито меѓу другого 
вели: „Левичарите стојат неотет-анно на принцжпют на само- 
оираделување на народите до отцеатување. Тоа е право што на 
секој народ мора да му биде признало за да биде рамноправен. 
Но тоа не значи дека отцепувањето во секоја ситуација е и 
задолжително и целесообразно. Во денешната еитуација (леви- 
чарите) се против распарчувањето на Југославија, кое го сакаат 
платениците на италијанакиот, австрискиот и унгарекиот фа- 
шизам и кое, без сомнение, би довело до војна, што токму и 
го сакаат сите фашистички потпалувачи на војна. Левичарите 
се за свободна заедница на сите народи на Југославија во се- 
гашните границы, уредена врз федеративна основа, а против 
секое угнетување и хегемонија на кој било народ над друг.

Значи, хрватскиот, слсванечкиот, српскиот, македонскиот 
ы црио горо'киот народ треба на демократски начин да се из- 
јаснат како сакаат да ги уредат своите меѓусебни односи во 
државната заедница. Исто така, народот во Војводина и Босна 
и Херцеговина има цраво да се изјасни за својот одною во др- 
жавката заедница. Стојали1Штето на левичарите се поклопува со 
становиштето на Селако-демократската коалиција“ .

Понатаму, Тито во писмото се залага за единството на ра- 
ботничката класа и работните луге, ja критикува проект-ллат- 
формата за најширок НФ и наглаеува дека во неа осеовен прин
цип треба да биде:

„Нема демократија без национална слобода (ова треба 
да му се повторува на белградокиот дел на 30*) и нема нацио
нална слобода без демократии а (ова пак на Загреб)“ .

„Тези за проект-платформа за најширок НФ“ .**)
1) Враќање на целосната демократија и правото на наро 

дите на самоопределување.
Тоа значи укинување на ¥ставот и на сите реакционерни 

законы со сите кон-секвенции: амнестија на политичките и вое- 
ните осуденици и враќање на со^тојбата пред 1 декември 1918 
година. Сувереност на народите.

Бидејќи СДК***) и 30 се на стојалиштето за одржувањѕ 
на државата Јушславија и признавање на династијата на Кара- 
ѓорѓевци — како база за изтрадба на новата државна заедница 
на народите и провинциите на Јушславија — значи треба да се 
истакне федеративниот принцип (република но не да се јава 
на тоа).

*) Здруржена опозршија.
**) Народен фронт.
***) Селакска демократска коалиција.
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2) Да ое бара влада на ФНС (или влада на народна спогод- 
ба) во која ќе има претставници на демократските партии (се 
разбира, во ко ja ќе биде претставена и работничката клаоа).

Оваа влада треба да има задачи да ги врати нродните 
слободи (демО|кратијата) и да распише и спроведе слободни из
бори. Може тоа да бидат избори за устав отворно собрание, кое 
на народите би им ja вратило демократи j ата и би распишало 
избори за уставотворно собрание, кое би било суверен о. Во 
овој случај народите би добиле политички да се организи- 
раат и да ja разбијат психозата на терор што зад себе ja остава 
долтиот периот на диктатура и наеилство.

3) Од нроакт-пларформата сосема изоетанало едно од нај- 
актуелните барања на демократијата на сегашнината. Тоа е из- 
јаанувањето на НФС за мир, а против фашизмот како најдо- 
следен и моќан заштитник на слобод ата на малите народи и 
на мирот.

Ориентација на НФС кон фронтот на дехмократија и ми
рот во меѓународен поглед.

4) Донесување економско-политички закони во корист на 
работеиштвото и селанството.

У  совршув ање на работничкото заштитно законодавство. 
Законодавство во корист на селанството: заштита на сродните 
слоеви (занаетчиите, слобојдната професија итн.).

Во илатформата мора јасво и недвосмислено да дојде до 
израз решеноета дека правото на самоопределување на сите 
народи ќе се почитува, т.е. не само правото на Орбите, Хрватите 
и Словенците, туку и на Македонците и Црногорците, а исто 
така правото на народот во Војводиеа, Боена и Херцеговина да 
реши за тоа дали да ja зачува својата регионална самостојиост 
во фадеративната држава.

Исто така треба да се истакнат правата на вародните мал- 
цинства: на Гермавците, Унгарците и Албанците на рамноправ- 
яост.

Се разбира, во самиот НФС (Народен фронт на слободата, 
не мора така да се вика) треба да има единетвеноет на погла
дите на овие две основни црашања:

1) федеративна држава;
2) колку федеративни адиниди (мислам седум).
Мене ми изшеда дека србијаноката 30 (па и еден дел од 

народвофронтовците) е готова да им деде слобода на Хрватите 
и на Словенците, а друтте народи и провинции таа ги смета 
ерпски. Српската буржоазија на нов и рафивиран начин сака 
да осигури своја превласт и хегемонија над Македонците и 
Цр|ноторците, над  народ от во  Боана и Х ерцеговина и во Воз
водима.

Таквиот начин на решение ;на националното црашање и 
на демократијата би бил штур и извор на нови борби на по-
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тиснатите народи за своја слобода и рамнонзравност. Тие борби 
би го загтирале развитокот и би претставувале никулец на нови 
опасности за демократијата и за мирот во светот“ .36)

Тоа е програмска платформа, која нема да претриш про- 
мени ни до војната, a кода ќе се развие докрај во текот на 
Народвоослободителната водна и ооцијалистичката револуциј а 
во периодот од 1941— 1945 година.

Токму затоа македовскиот народ во Комунистичката пар- 
тија на Југославија од секогаш глада единствен прадводник, 
којшто му отвора перспективи за ееговото оамобитно изразу- 
озање и национално афирмирање, за неговото национално и 
социјално ослободување, пат што во непосредна иднина ќе му 
овозможи во заедничката борба со другите народи и народ
ности на Југоелавија против големосрпската буржоазија и про
тив фашизмот, потполно да ja иэрази својата индивидуалност. 
Во тие услови македонскиот народ, предводен од КПЈ и Тито, 
делува како caMocToeiH свесен субдект и вистиноки легитимен 
претставоик на своите сопствени интереси и историски стреме- 
жи. Тоа укажува колку силно е изразено и тесно поврзано клас- 
ното и националното револуционерно движење кај македон- 
скит народ.

Во тие години во Македонија се шират маеовните акции 
и активности низ еиидикатите и другите легални организации 
во различните дејности на општествениот живот (задруги, струч- 
ни здруженија, студентски, спортски и други организации. Во 
тоа време е надравен обид да се развие едво масовно народно- 
фронтовско движенье на национална основа под раководство 
на комунистите —  Македонски народен покрет, МАНАПО. Тоа 
развива бродни активности да се оргавизираат народвите маси 
и вклучат во демократското, напредвото, антифашистичкото 
движенье во Македонија. МАНАПО изработи платформа за из- 
војување на национална слобода и рамноправноет на македон
скиот народ во рамките на Југославија, која се базира врз про- 
грамата на КПЈ за нејзива преобразба во федеративна државна 
заедница на национално елободни и рамноправии народи и 
народности. Тоа движенье се изјасни за зачувуванье на држав- 
ната заедница на јушсловенските народи, согледувајќи дека 
само со здружена борба ке се обезбади независност и инте- 
гритет на земјата и на југоеловенските народи и народности. 
Под идедио раководство на КПЈ МАНАПО се бори за еоцидална 
и национална слобода и рамноправност, за демократиј а, мир 
и прогрес, против големосрпската реакција, против империја- 
листичките завојувања, против фашизмот и за воспоставуванье 
на дипломатски односи со СССР. МАНАПО одигра значајна уло- 
га во изборите во 1936 и 1938 година, а исто така, мноогу при- 
доиесе и во борбата што ja водеше Партијата во Македонија

Тито: „Собрани дела .. “ стр. 43—48.
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против оние буржоаеки реакционерни сипи во македонскиот 
народ, кои настојуваа да го одделат од општата антифашис- 
тичка борба на југословенеките народи и народности.

Мегутоа, МАНАПО не прераова во маоовна организации а, 
зашто партиоката организација во Македонија во тоа време не 
беше во состојба да ш  согледа можностите дека и проку него 
меже нешироко да ш  мобилизира и организира демократоките 
и напредеите вародни маси во Македонија, па не вложуваше 
доволно напори да го поддржи во него да се формира един- 
ствено раководство; тој е препуштен главно на комунистите од 
редовите на студентите и на група напредни интелекту а лци. 
Иетовремеео и во самиот МАНАПО се пројавија некой сла
бости. Така на пример, МАНАПО не сметаше со револуционер- 
ните сили на малцинствата, во лрв ред на Албанците и Турците, 
како и на дел од колонистите. По изборите во 1938 гадина ак- 
тивноста на МАНАПО, :апласнува оообено кога во него по едини 
реакциоверно ориентирани сили |настојуваа да го одделат од 
општата антифашистичка борба во Југоелавија.

Раздвижените нар одни маси во Македонија предводени 
од комунистите и натаму развиваат бројни активности и уште 
повеке се поврзуваат со Партијата, ко ja почнува да се обно- 
вува, прво во Велес и Куманово. Македоноките демократски и 
напредни маси не можеа да се одвојат од КПЈ, зошто во неа 
гледаа единствена организирана политичка сила која се зала- 
гаше за правата на македонскиот народ, за национална слобода 
и рамноправност, па ja наречуваа „Нашата партија“ . Граѓанските 
политички партии во Југославија никогаш немале потпора кај 
македонскиот народ.

Значајно е да се каже дека во тие години, како и подоцна, 
демократската и ванредната интелигенција во Македонија игра 
cè поголема улога во развивањето на националната овеет на 
еародните маси. Наспроти сите жестоки мерки и иритиооци, 
кои што ги вршат ненарадниот режим и големосрпската хеге- 
монистичка буржоазија, таа континуирано го употребува и 
развива македонскиот јазик во литературните творби, ja создава 
основата на македоноката изворна литература, го развива кул- 
турниот живот и воопшто станува брана против денационали- 
зацијата и аоимилацијата. Појавата на Рации, Неделковски, Па
нов и друга, прославата на Нлинден, издавањето на Манифестот 
на Крушевската република, публикациите на македонски јазик 
итн., имаат вонредно значење за изразувањето на самобитноста 
и национален индивидуалитет на Македонскиот народ. Парти- 
јата таквата ориентација на интелигенцијата ja поттикнува и 
подржува, а штом ice создаваат можности таа ги пшпува и из
дав а своите документи на македонски јазик („Искра“ , „Наша 
реч“, „Партиски билтен“ , резолуции, прогласи и друго). Во тие 
активности во Македонија активно учествуваат и демократските
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и ванредеите маои -од другите народи — Срои, Црногорци и 
други, кои како студента, учители, работници, колонизирани 
се лани и юл. живеат и работат во Макадонија.

Основан носител на реализацијата на политиката на нового 
руководство на КПЈ на чело со Тито беше работничката класа 
во Македоеија. Кон нејзината борба се придружуваат голем 
број работници и студента, коишто беа на работа и учење во 
друште места на Југоелавија, каде што беа актавни во работнич- 
кото и младинското движење, а дел од нив и израснати како 
активни членовй на Партијата и CKOJ. Во текст на 1938, 1939 
и 1940 тодина тие се враќаат во Македонија и неоо,сродно се 
вклучуваат во лартиоката организација, CROJ и во сите нивни 
активности. Тие нридонесуваат понепосредно да се пренесуваат 
искуствата од другите краеви на Југославија од примената на 
политачката линија на Парта јата оод раководството на Тито.

За натамошната обнова и растежот на партиоката органи
заций во Македонија крупна улога има констатуирањето на 
ЦК на КПЈ — во мај 1939 година, а оосебно Земского партиско 
ооветуваьье одржано на 9 и 10 јуни 1939 година. На советува- 
њето е рашравано за положбата на нартиската организација во 
Македонија и мерките што треба да ги преземе ЦК на КПЈ. На 
него е упатена и критичка забелешка на ЦК затоа што не по
светил доволво внимание за побрзо воспоставување врски и за 
обновување на партиските организации во неа. Во 1ДО!несената 
од лука во точката 7 во која се третира положбата во Македо
н к а  се вели: „Се конотатира дека ЦК на КПЈ до денеска не му 
посветил доволно внимание за обвовуваьье на врските со Ма- 
кед они ja и обновување на организацијата во таа важна покра- 
ина. Со оглед на тоа дека во Македонија се чувствува особено 
оилно национално ушетување и што во врска со мегунарсдните 
настали тоа прететавува погоден терен за пропагандата на раз
ните импаријалиетички сили и во прв рад на Италија, потребно 
е КПЈ (и на оваа по!краина да и обрне особено внимание и што 
побрзо да се ангажира на реорганизацијата и активизацијата 
на КПЈ во Македонија, на мобилизациј.ата на широките на
род ни слоеви на ушетаните народи на Макадонија во борбата 
за секојднев!ните потреби, слободата и рамнооравноета“ .37)

По советувањето, ЦК на КПЈ празема мерки и иопраќа свои 
кадри со задача нартиската организација во Македонија да се 
обнови. Со нивната помош и активного учество на комунистите 
во М акедони ја  тоа  брзо се постигнува и  партиската организа- 
ција се консолидира. Формирано е привремено покраинско ра
ководство н а  КПЈ за Макадонија со задача ра се бори за оозда- 
вање на организациоео и  акциооо единство на Партијата и 
синдикалната организации а. Соэдадени се месни партиоки ор
ганизации во повеќе места; формиран е ПК на GKOJ за Маке-

37) Л. Колишевски: „Аспекта ...“ стр. 43—44.
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донија; се развива работата на YPC-овите '.синдикат,и й се зго- 
лемува активноста на масовните организации. Во 1940 година 
партиската ортанизација во Македонија се повеќе претставува 
сила кода влијае врз работниците и уште повеќе ги иницира 
никните. активности во борбата за оекојдневните потреби на 
работайте луге и против фашизацииата .на земјата. Стекнатото 
искуство во организирањето на масовните акции низ кои по
мина работничката класа на Македонија «првдонесува Парти- 
јата да се оепоооби и да стане силен политички фактор. Тоа 
нај добро се гледа од фактот дека во Партијата има околу 250 
члена и дека се формираои организации /скоро во сите места, 
градоови, а започнува и продорот на Партијата на село. Во таа 
го1дина организацијата развива жива пропагандна и аштациона 
активност — издадани се 4 билтена, 9 прогласи, летоци за ак- 
туелните прашаььа и настани во Македонија.38) Во нив се збо- 
рув а за засил ената ослободителна борба в о Македонии а пр о тив 
поробувањето, екаплоатацијата, теророт и насилството. Пона- 
таму, за успешно организираната прослава на Илинденското 
востание. Истаашато место эаземаат прашањата за земјата и 
откупот на земјоделските производи по неваројатно киски цени. 
Се укажува дека македонскиот народ својата национална сло
бода .може да ja постигне во еојуз со работничката класа под 
раководството на КШ. Исто така, се подвлекува опасноста што 
му се заканува на нашиот народ да стане роб на Германија и 
Италија, однооно со нивна помош на Бугарија. Во Билтенот бр. 
2 од 20. V III. 1940 година се вели: „Бугарија е галено дете на 
Хитлер и 'Муоолини. Бугарија има аспирации над Македонија 
и се подготвува да ja присвой со помош на Германија и Ита- 
лија*. Се раэвиваат низа општественолюлитички манифестации, 
демонстрации и штрајкови, од кои најзначајни се: илинден- 
ските манифестации, демонст.рациите против вовлекувањето на 
Југоелавјија во војна, против акапотијата, шпекулациите и 
слично.

Во 1939 година ЦК на КПЈ, наооредно со .прижата за обно- 
вувакье на партиската ортанизација и нејзиното зајакнување, 
му поозетува големо внимание и на националното прашање на 
македонскиот народ. Во тоа време се вложуваат толеми напори 
да се разјаони еуштината на политиката на КШ  по македон
ского националео прашање. Врз тоа влијае и општата нолитич- 
ка |Оитуација на Балканот, ко] веке е зафатен со војната —  Ита- 
лија навлегува во Албанија и се готви да ја  нападне Грција. Cè 
поголеми се шпекулациите со македонского прашање од импе- 
ријалистичките и пооебно од фашистичките сили со цел да се 
1првдобијат буржоаските држави на Балканот на своја страна. 
Таквата положба нал,ага да се развис голема активност на 
Партијата и оюобена грижа за да им се разјасни на народните

38) В. Брезовски: „Состојбата. . Гласник стр. 85.
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маои каква голема опаеност им ее заканува од таквата поли
тика за нивеите Виталии социјални и национални стремежи. 
Од иролетта 1939 година до почетокот на фашистичката агре- 
сија врз Југоелавија во 1941 година, ЦК на КПЈ издана повеќе 
значајии документи и ирогласи но тоа нрашање и ирави на
пори да еоздаде заедничка платформа со БКП и КПГ за спро- 
тивотавување на таквата опасноет и за вистиеско решавање на 
македонского национално прашање. Тие документи и прогласи 
се: „КГО и Македонского национално прашање“, „Народи на 
Југославија, работници, селани, граѓани“, „Проглас на ЦК КПЈ 
по повод избивањето на војната на Балканот“ , проект деклара- 
нија на ЦК на КПЈ и ЦК на БРП(к) — „До работните народи 
на Југославија и Бугарија“ и „Против капитулацијата за пакт 
за заемна помош со Ооветекиот Сојуз“ .

Посебно е значаен првиот документ кој има проопрамоки 
карактер, зашто га определува суштината, карактерот и значе- 
њето на македонското национално прашање во дадениот мо
мент. Во него се подвлекува значењето на Македонија за инте- 
гритетот на Југоолавија, интересот на работничката класа и на
родите на Југославија за заедничката борба против фашистич
ката ооааност и војна. Исто така, во него ее укажува и на опас- 
носта македонскиот народ да стане „оитна пара за поткусуру- 
вање“ во опогодувањето на фашистичките сили со реакционер- 
ните сили на Балканот, како и на вистинекиот интерес на маке
донскиот народ да стане еојузник во борбата на работничката 
класа на друште народи на Југославија, а пред cè на орпскиот 
народ „во борбата за демократија, во борбата против хитле- 
ровската и мусолинијевската инвазија“ . И на крајот, дека тоа 
„ќе биде и најдобра гаранција за оелободувањето на македон
скиот народ, за одбраната на нашата земја од тугинска инва- 
зија, за посреќен живот на нашите народи во слободата и оп- 
штиот напрадок“ .39) Потребно е да се истакне дека КПЈ, во 
текст на 1940 година во својот Проглас по повод избивањето 
на војната на Балканот, уште повеке ш подвлекува самобит- 
ниот карактер на македонскиот народ и неговиот национален 
идентитет. Во истиот Проглас се повикуваат и народите на 
Бугарија и на Југославија да не дозволат да станат објект на 
мегуоебно колебање. Наедно се подвлекува дека КПЈ и БКП 
ее борат за нациоеална слобода на македонскиот народ. Во 
Прогласот се вели:

„Македовдите не се ниту Срби, ниту Бугари, ниту Грци, 
тие се Македонци и како иосебен народ имаат право на само- 
оиределување, имаат право на своја слобода и самостојност ка
ко и сите друга народи на Балканот". И понатаму: „Бугароките 
и јутоеловенските комунисти решително се дигаат против импе-

39) „К Ш  македонското и националното прашање" во „Историја“ , 
год. V III, бр. 2, стр. 43.
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риj алистойчките апетити на своите буржоазии, народите на овие 
земји да ги вплеткаат во ова империј алистичка војна. Кому- 
нистичката партија на Југославија и на Бугарија бараат нацио- 
нална слобода на македонокиот народ, се борат за неа решител- 
но се опротиветавуваат на сексе натамошно поробување на на- 
родот на Македовија“ . И во сите друш документ се укажува 
дека балканеките народи треба заеднички да се спротиветават 
на ветувањата на фаншетичките агенти и на големоороската и 
големобугарската буржоазија.40 41) Од заоега венознати причини 
Проект-декларацијата, која требало да се издаде во почетокот 
на 1941 година, не е објавена.

На 8 септември 1940 година е одржана Покраинската кон- 
ференцкја на КПЈ за Макадонија. Оваа Конференција има по- 
себно значење за партиеката ортанизација на КПЈ во Македо- 
нија, и по прашањата кои ги расправа, и во момантот кота е 
одржана. Конферанцијата е одржана во Скопје во пресуство на 
20 делегати од Окооје, Весел, Прилеп, Еуманово, Охрид, Круше- 
во, Кавадарци, Тетово, членовите на Привремениот покраински 
комитет и двајца инструктори на ЦК. Од друште места не мо- 
желе да дојдат делегати поради провали и апсења. На Конфе- 
ревцијата доминираат следните прашања: организацию ното, бор- 
бата на работничката класа, на селанетвото и националното 
прашање).

Во резолуцијата ко ja е донесена се констатирани постиг- 
(натите резултати во развитокот на партиеката ортанизација на 
Македонија и се поставени задачи за нејзиното натамошно из- 
градување и оспоеобување за прадводничката улога на работ
ничката класа и на народните маси. Подвлечена е неопходвоета 
за натамошни напори за зацвретување на единството на работ
ничката класа и засилување на работата во работничките оин- 
дикати проку конкретни акции за подобрување положбата на 
работните луге. Истакнати се најбитните прашања што ги за- 
сегаат селанските маси: прашањата за земјата, за колонистите 
и за обезвраднувањето на земјоделоките производи со виски 
цени и монополската положба на државата во вивниот откуп 
особено во откупот на тутунот, памукот, свилените кожурци 
итн. Националното прашање ва макадонокиот народ во резолу- 
цијата добива посебно место и на !КОмуниетите им се поста- 
вува задача за пошлема активеоет во мобилизацијата ва маке· 
донските маси за остварување на политиката на КПЈ по нацио
нал ното прашање. Во дел I I I  т. 2 ее вели:

„Една од основните и најзначајеите задачи на оргаыи- 
зациите од партијата во Македонија е тактиката за создавање 
на општо македонски национално-револуционерен фронт кој

40) Проглас — ЦК КПЈ по повод избивањето на војната на Балка- 
нот, 1940/48.

41) В. Брезовски: „Состојбата. . Гласник стр. 89.
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треба да биде дел од ооштата борба на пролетаријатот во Ιγ- 
гославија. Само сојуз мегу работниците во Југославија со маке
донского национално-ослободително движење може да му стави 
крај на српскиот империј ализам и може да им донесе слобода 
на сите народи: српскиот, македонскиот и другите потиснати 
народи во Југославија. Потребата од тактиката за обедиеување 
на сите македонски групи и елементи кои се готоови да водат 
борба за слобода против толемосрпскиот империјализам, но да 
им се туш и неиријатели и на разните империјалистички фа- 
шистички пропаганды: бугарюката, грчката, германско-италијан- 
ската и другите. Ете тоа треба да им биде раководно начело 
на комунистичките организахдии во секојдневната борба. Тука 
и во врска со тоа развивање активности и работи за привлеку- 
вање на македонскиот селанец кој претставува основан еламент 
на национално-револуционерното макадонско движенье“ .42).

На Конференциј ата е избран нов Покраиески комитет од 
9 члена и 6 делегати за Петтата земска конференција >на КШ .43)

Конфаран>цијата претставува значаан настан за партиеките 
организации во Македонија, и покрај некой слабости и застра- 
нувања по иационалното прашање и колоеистите. Имено, по- 
ставката за создаванье на општо-макадонски национал но-рево- 
луционеран фронт којшто ќе ш обединува сите македонски гру
ши и елементи, е диваргентна со оиштите ставови на КШ  за 
обадинување на сите проопреоивеи и родољубиви елементи на 
народите на Југоелавија за национална и социјална слобода. 
Исто така, е неправилно што сите колонисти се третираат на 
ист начин и не се прави диференцијација меѓу оној дел на коло
нистите коишто му служат на големоероакиот режим и оиој 
дел коишто се осиромашени и екшлоатирани и объективно се 
наогаат на страната на угнетените маои, а уште повеке што меѓу 
нив има и демократски и прогресивни елементи, па и члееови 
на Партијата.

Поради тоа таквите ставови се исдравени на Петтата кон- 
ференција на КШ . Во резолуцијата на Петтата конференција 
на К Ш  се подвлечува „борбата против колонизатореките методы 
на српската буржоазија во тие области (во •Македонија, Црна 
Гора, Метохија и Косово, Војводина — б.м.) и протерувањето 
на сите оние колонизирани елементи, со помошта на кои ери- 
ската буржоазија то угнетува македонскиот, ареаутскиот и 
другите народи“ . И на друго место, во врска со борбата на ма
кедонскиот народ за национална слобода и рамноправноет, ќе 
се подвлече „борбата за рамноправноет и самоопределување на 
македонскиот народ, а против угнетувањето 0(Д страна на срп
ската буржоазија, но во исто време и упорно разобличување

42) „Резолуција на Покраинската конференција на К Ш  на Југо- 
славија", Билтен бр. 3, 30. IX. 1940,

43) В. Брезовски: „Состојба...“ , Гласник стр. 91.
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на италијанските и бугарските агенти, коишто исто така проку 
демагошки ветуваша юакаат да го поддармат македонскиот на
род,“44) Конфареецид ата ги лоттикнува организациите на КПЈ 
во Македонида на поголема активност во нивното јакнење и за 
уште пошироко мобилизирање на работайте и народните маои 
во борбата за секоддневните потреби и против фашизацијата на 
земјата и опаоноста од водна.

Петтата земска конферанцида на К Ш ; одржана во октом- 
ври 1940 година, кода што (како што е познато, имаше значење 
на партиски коигрес, има огромно влијание за понатамошвиот 
развиток на цел ата Партида, за мобилизирање на комунистите 
и сите демократе км и прогресивни луге пред судбовооните де- 
нови, кои ги предвестуваше веке завочнатата Втора аветска вод- 
на. Всушвост на веа оосема јасио се поставени партиоките ше- 
дишта и стодалишта по еите оеновви пр!ашања за борбата против 
фашизмот, за соци ј алистич1ката револуција и иднината на зем- 
јата, за новите односи меѓу народите и народностите во неа.

По одржувањето на Петтата земска конфаранција на КПЈ 
насекаде во Југоелавија партиоките организации на широк план 
ги развиваат револуционер1Н!ите акции и активности во сите до- 
мани; со поголем елан ги покренуват народните маси да се 
борат за демократизација на земјата, против фашизацидата и 
поврзувањето на владеачките буржоаски сили со фашистичките 
земди; се борат за восностаовување дипломатски односи со СССР 
и за оклучување на пакт за заемна помоги, како и за создавање 
демократска влада и ел.

Покраивското руководство на КПЈ за Македонија и не- 
говиот секретар, Методи Шаторов — Шар л о, по враќањето од 
Ко1нференцијата не презема мерки за да се насочат и мобили- 
зираат партиоките организации и маоите на веноередва при- 
мена на донеоените одлуки. За ковкретизацида на тие реше- 
еида ПК е свикан дури три меееци подоцна, поради што е из- 
губено драгоцево време за подготвување на партиоките органи
зации, демократоките и напредните народ ни маои во нресрет 
на наставите во ваквечернината на вадголемата опаовост за 
Југославија и Балканот — фашистичката агресија. Таквата не- 
активност на секретарот на ПК Методија Шаторов — Шарлю 
беше штетна. Таквиот иегов став и неактиввост е една од ооиов- 
ните причини што револуциоиизирањето на народните маои во 
Македонија не го доетига оној стелен, каков што доетига рево- 
луционизирањето во другите делови на Југоелавигја. Партиоките 
организации имено се оставени сами на себе. Без една општа 
и оргавизирана пропаганда и аштациона активност во тие ре- 
шителни денови се создава поголем простор за влијание на реак- 
ционерните и сепаратистичките групп кои можеа да ja кори-

44) „Резолуцида на V земска конференции а на КТО“ во делот „Борба 
за рамноправност и слобода“ — „Комунист" брод* 1/1946, стр. 108.
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стат напластената омраза спрема стара Југославија, поради го~ 
лемосрпската хегемонистичка и угветувачка политика.

Потпишувањето на Тројниот пакт од страна на владата 
Цветковиќ — Мачек га разбранува народрите маои во цела 
Јушелавија. На 27 март 1941 година на секаде се одржани ма- 
совни демонстрации, кои доведуваат до соборување на владата. 
И во Македонија се организираат такви демонстрации по сите 
места, и noiKpaj тоа што не е дадена директива од страна 
на. ПК.


