
Ангел ЧЕМЕРСКИ

ТИТО — ТОА СМЕ НИЕ СИТЕ*

Исправани еже донес пред одно теинко и неумитно соз
нание: Тито заминува од кормилото она нашата соци j алистичка 
револуција. Тешкю ни е на сите да то поаввдочиме тој факт. 
Ние, јушсловенските комунисти, нашата работничка класа, си
те наши народи и народности, едноставно, ja  одбиваме помис- 
лата дека останавме во нашата конкретна секојднеена борба 
на стражата на нашата ооциј алистичка револуција без Тито, 
бидејќи е Toj со нас и Ние со него за юекогаш; бидејќи Тито 
живее во херојските поколанија што ги полоиоца сазоите жи- 
ВОТ1И по казаматите на Варсајска Југославија; бидејќи Тито жи
вее во над 1. 700.000 жртви положена во темелите на нашата 
слобода, по небројеите бошнта ширум сета наша зам ja во хе- 
ројската Народноослободителна војна и социјалистичката ре- 
волуција; бидејќи Тито живее во нашите данешни храбри по- 
коленија што ja  градат републиката на трудот, юпштаството 
на социјалистичкото самоуправување; бидејќи Тито ќе живее 
во идните среќни поколанија што же дој дат да го продолжат 
и понатаму да го градат неговнот историоки пат. Тито живее 
во сите нас. Секој наш човек го иэразува тоа единетвено чув
ство од длабочините на своето ерце кога вели: ТИТО, ТОА СМЕ 
НИЕ СИТЕ. Херојскиот живот и непресушното ревюлудионер- 
но дело на Тито се за секогаш втемелени во нај светите нача
ла на нашата соци j алистичка револуција: во !нашата слобода, 
во нашето нараскинливо братство и единство, во нашата нацио- 
еална рамноправност, во нашего социј алистичко самоуправу- 
вање, во нашата неврзана политика, во наш1ата независно1Ст, 
во нашата ширум юиот свет позната слободољубивост, шрдоет 
и решителноет да ш  браниме и одбраниме сите придобивки 
на нашата социј алистичка револуција во оакој час, во сите ус- 
лови и од Koja и да брто страна тие да се загрозеои, бидејќи

* — Говор на претседателот на Централниот комитет на Сојузот на 
комунистите на Македонија Ангел Чемераки на комеморативната седнида 
земен од „Комунист“, вонредно издание 6 мај 1980 с. 5 — 7.

39



на тој начин га браниме придобивките што еамите га извоју- 
вавме со многу пролеана крв, со многу положена животи, со 
многу и тешки лишуваньа.

Тито, по силата на биолошката неумитност, го напушта 
поприштето на секојдневните битки што, во историскиот кон
тинуитет на нашата социјадистичка револуција, га биеме за 
изградбата на нашето социјалистичко самоуправно општество. 
Огромна е, ненадоместлива таа загуба за нашата работничка 
класа, за нашата социјалистичка заедница, за делото работ- 
ничко и комунистичко движење, за современата епоха. Длабо- 
ка е болката што га исполнува срцата на сите Југословени и 
на прогресивните луѓе на сите меридијани во светот. Тагува 
Југославија за свод от генијалан водач и учител, инспиратор и 
стратег на својата социјалистичка револуција. Тагува целиот 
прогресивен свет за осведочепиот хуманист, за основополож- 
никот и најдоследниот и бескомпромисниот борец за мир, сло
бода и рамноправност меѓу земјите и народите.

Вистински одговори на големите предизвнци на нашето време

Но, од таа неизмерна болка за вајголемиот син на југосло- 
венските народи и народности црпиме нови сили, зашто зна- 
еме дека на поприштето на натамошната социјалистичка из- 
градба остаиуваме заедно со Тито, со неговите укажувања, со 
неговите револуциоверни мисли и дела, со неговите историс- 
ки пораки претворени во материјална сила и во најмокло ору- 
ж је и  на напшот Сојуз на комунистите и  на нашето ооција- 
листичко самоуправно општество, бидејќи со нив завладеа 
нашата работничка класа, бидејќи тие завладеаја со милиоески- 
те работай маси и станаа нивна неотуѓива оопственоет. Него
вите мисли, затоа, га мислиме сите како свои мисли, негови
те зборови га зборуваме како т о й  зборови, неговите дела га 
сметаме како свои дела. И ретко може да се најде во истори- 
јата пример на таква потполна идентификација на една лич- 
ност во рееолуционерното движевье на широките работни ма
си. Доаѓаше тоа отаде што Тито не беше марксистички док
тринер, туку вистински мислител — марксист, голем револу- 
ционер кој постојано се наоѓа во средиштето на клучните ис- 
ториски настани и  ce напојува од врутоците на реалниот жи
вот, чувствувајќи го пулсирањето во класата и во народот и 
дофаќајќи го, на тој начин, нивниот класен и нивниот наци
онален историски интерес, па, поаѓајќи секогаш од нив га пре- 
точуваше во политички одлуки кои га круносуваа сите акции 
на класата во нејзини големи сопствени победи. Откривајќи го 
секогаш искуството од борбата на работничката класа, делејќи
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ja нејзината еудбина, оемислувајќи ги нејзините презентни и 
трајни историски клаони интереси, Тито беше и остана мисли- 
тел, револуциоеер и водач на класата, нејзин борец кој ja  сфа» 
каше и опфаќаше модерѕната социјална етварност секогаш од
класна позиција, од позицијата на класната овеет на работнич- 
ката класа, секогаш јаоно дефинирајќи ш  целите, методите и 
средствата на класната борба и збогатувајќи ja  со нови оодр- 
жини, секогаш од ревюлуционерни маркшетички и ленинистич- 
ки позиции. Отаде и огромната, непресуншата и безрезервната 
верба и доверба на нашата работничка класа и на сите наши ра
ботай луге во едеоставниот Титов збор, код е секогаш повик на 
револуционерна акција, збор кој израшува од силата на на- 
родните маси, од нивната неиецрпна енершја во борбата за 
еден човечки живот достоен да се живее. Титовата мисла, се
когаш во неразлично единство со неговата револуционерна ак
циза, беше проеикоата од големата вера во силата на работни- 
те маси, чии трајни интереси неразделно се врзани со исто- 
риските интереси на работничката класа на нашата земја. Ти- 
товото епохално дело е херојоко и историско заради тоа што 
Toj беше на чело на најеудбинските битки што последниве пет 
децении ги водеа за своего социјално и национално ослободу- 
вање сите наши народи и народности, кои, под негово рако- 
водство, остварија во овие пет бурни децении такви херојски и 
нсториски дела какви штр има малку во историјата.

Тито секогаш давшие вистински одговори на големите 
предизвици на !нашето време. Во сите пресудни мигови |и голе- 
ми историски иекушенија Тито покажуваше принципиелност, 
посто ј ан ост, р ешите лност и смел ост на мислител и ревю луционер, 
способност на работнички и народен трибун и мудрост и да- 
лекувидност на голем државник. Toj не учеше да се гордееме 
со постишагцте успеои, но секогаш да бидеме 1критични кон 
достигнатото, да отвориме нови можности и да траоираме нови 
патишта.

Работниот чтек — главен субјект на соцнјализмот

Работниот човек за Тито беше и остана главна творечка 
сила, главен субјакт на социјализмот. Таквиот негов став се 
сублимира во едиоетавната но длабока програмска юпределба 
дека човекот претставува најголема вредност. Затоа борбата за 
социјализам тој постојано ja сфаќаше како непрекидна борба 
за подобар живот и лична среќа на човекот. Всушност, осло- 
бодувахьето и сестраниот материјалан и духовен развиток на 
човекот, Тито секогаш го поврзуваше со општествената пози- 
ција и улога и со неиецрнната творечка енаргија на работнич
ката класа. Таа синтеза потекнува од Титовите доследни марк-
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сис тички сфаќања, од примената еа  фуидаменталното откритие 
на марксистичката иаука според кое работничката жласа ja 
претставува оваа општествееа сила која, по евојата иоложба 
во вкупната општествѕна репродукција, е повикана да ja  oc- 
твари најголемата ослободителна мисија во историјата на чо- 
вечкиот род — да изврши виетанско ослободување на трудот 
и човекот и да еоздаде свет ослободан од економското |и оекое 
друто потлачување. Затоа е неразделен Титавиот историоки и 
рев олуциан ерен пат од патот што ш  изврве во юва исгориско 
време нашата работничка класа, иашата социј алистичка рево- 
луција и историјата на сите наши народи и  народности. Не
разделен норади тоа што веговата мисла и  веговата непрекин- 
лива револуционерна акција ги изразуваше најпро.1ресивните 
стремежи што тлееја во нив. Тито ja  откри и ja реализира 
нивната историска волја за <слобода, за братство и единство, 
за национална рамиюправвост за нивната самостојност и неза- 
висноет, за нивен заеднички живогг.

Само работничкото самоуправуванье може да биде најсилното 
оружје против бирокартизацијата на револуционерната власт

Toj дијалектички спој на клаоната, ооцијалната и ващи- 
оеалната компонента беше оној решавачки фактор на Титова- 
та револуционерна стратегија за енергично уривање на одвоси- 
те на социјално и нациоеално угнетување, за масовното учес- 
тво, невидеииот хероизам (и победоноониот исход на Народно- 
ослободителната борба и Социјалистичката револуција и за 
изградбата на нови, ооциј алисшчки општествани односи во на- 
хпата земја.

Во 19Ѕ0-тата година Тито покрена уште една од своите 
најепохални историоки иницијативи. Во таа година, во конти- 
нуитетот на нашата социјалистичка револуција, ги поставивме 
темеяите на работничкото самоуправување. Уште тогаш Тито 
•предупреди дека државната оопственост е само првата а не 
највисоката форма на општествената сопственост и дека цридо- 
бивките на нашата ооцијалистичка револуција може да ое де- 
формираат со бирократскиот централизам и бирократсюото са
моволие доколку развојот на продукционите односи во наше- 
то охшхтество не се ваоочи кон самоуправувањето на работнич- 
ката класа и на сите работай луге. Тито, еледејќи го како свој 
животеи патоказ теоретското дело на Маркс, Енгелс и Ленин,
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следејќи ja историската борба на работвичката класа — од 
Париската комуна до Лениновите оовети, обновувајќи ш  голе- 
мите пароли од борбата на меѓународното работничке движе
нье: „Фабриката на раб отнимите“, „Земјата на оеланите“, ука- 
жа дека само работничкото самоуправување може да биде нај- 
силното оружје против бирократизацијата на револуционерна- 
та власт и најсилна бран-а на догматскиот конзерватизам. Тито 
и oboi пат исходуваше од својата трајна верба дека во длабо- 
чините на работните маси тлее огромна ооцијална творечка 
енергија и дека нема, веушност, юоци ј алистичко општество без 
непрестајното творештво на масите, т.е. дека нема оооцијализам 
без самоуправување, без нивеото директно вклучуваьье во упра- 
вуваььето со сите ошптествени работи. Работничкото и општес- 
веното самоуправување ja прероди нашата земја и ш  откри 
автохтоните цивилизациски основи на социјализмот. Тоа одиг- 
ра огромна улога bio ослободувањето на ооцијалистичкото юп- 
штество од опаоноста од разни деформации на бирократскиот 
централизам и изврши огромно влијаеие врз аовремевата со- 
цијалистичка теорија и  практика во целиот свет.

Благодарејќи на тој епохален чин, во социјалистичка Ју- 
гославија, за прв пат во историјата на човешкото општество, 
во непосредната практика ее оетваруваат визиите на најпро- 
гресивните умови и стремежите на човекот, како слободен и ин
тегрален творечки субјект, cè повеќе да етанува господар на 
својата судбина, да одлучува суверено за средствата, условите 
и резултатите на својот труд. Непосредното самоуправно одлу- 
чување на работните луге и граѓаните, делегатскиот систем и са- 
моуправното спогодување и општественото |до1говарање, како 
компонента на системот на социјалистичкото самоуправување, 
станаа трај|ни придобивки на нашата социјалистичка револуци- 
ја, конкретна општествена верификација на Титовата творечка 
мисла и револуционерно дело, еден од фундаменталните беле- 
зи на Титовата епоха.

Денеска кога го потврдуваме историскиют триумф на оваа 
епохална Титова инициатива за иреминот на нашего ошптес- 
тво од државко-оопственички централизам кон работнично са- 
моуправување, не смееме никогаш да заборавиме дека систе
мот на еоцијалистичкото самоуправување, заодно сю водечката 
улога на Сојузот на комунистите, претставуваат два најкрупни 
столбови на севкушгото наше социј алистичко општество, на не- 
говата економска е политичка стабилност, на неговиот историс- 
ки проеперитет, дека претставуваат револуционерни двигатели 
на севкупниот наш материјален, демократски, еоцијален, кул- 
турен развиток.
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Тито го изгради сојузот на комунистите во револуционерна 
партија на масите

Огромна е и решавачка улогата на другарот Тито во кон- 
солидацијата, организирањето и растежот на Еомунисшчката 
партид'а на Југославија и ово нејзиното израснување во водечка 
идедно-подитичка сила во Народночоелободителеата борба и 
ооцидадистичката револуција и во сите етапи од нашата соци- 
јалистичка изградба. Уште од познатата Осма конференција на 
загрепските комунисти, а  особено од неговото доаѓање на че
ло на Партијата во 1937 година, низ сите бурей настани и на 
сите историски пресвртници, Тито останува доследен на марк- 
систичко-ленинисшчката концепција за Комунистичката парти- 
ja како Партија на масите и како авангарден одред на работ- 
яичката класа. Тито беше и остана бескомпромисея борец за 
идедио и акциоко единство на Комунистичката партид'а однос- 
но на Сојузот на комунистите на Југославнја, решително спро- 
швставувајќи му се на секое фракционерско дејствување како 
рак-рана на комунистичката организацид’а. Тито достодано се 
борете Содузот на комунистите да не падне во искушение и 
грешка да биде самиот на себе си доволен и да одлучува во 
името на класата, туку тој да се развива како водечка, внат- 
решна движечка идејно-нолитичка сила на социјалистичкото 
самоуиравување. Тито го изгради Содузот на комунистите во 
револуционерната партија од мар1Ксистичко-ленинистички тип, 
во Партија што ги раководи историските процеси, во Партија 
кода со својата катадневна револуционерна акција и Cio своего 
идејно и пооштичко влид'ание ja  поврзува и яаоочува борбата на 
масите за секоддиавните неоосредни цели и барања со долго- 
рочеите цели на работничката класа, во Партид'а чија полити
ка иэраснува од самоуправувањето на работничката класа и на 
работните луге и ко ja  се потпира врз самоуправувавьето.

Затоа Тито постод'ано укажуваше на единството на бор
бата за развод на самоуправувањето и за јакнење на Сојузот 
на комунистите, зашто битката за зацврстувањето и понатамош- 
ниот развој на социјалистичкото самоунравување неразделно е 
сврзана со остварувањето еа  водечката улога на Содузот на ко
мунистите како организирана револуционерна и социд'алистич- 
ка овеет на работничката класа, a јакнењето на идејното и 
акционото единство на комунистите и на нивната револуци
онерна доследност и одговорност — гаранција за оетварување 
на неотугмвото право на работникот да уиравува со оводот труд, 
да ги укине сите видови на сопственички монопол и да гионе- 
возможува обидите за бирократска и технократска узурпација 
еа неговите ееотугиви права. Во тоа Тито во сите етапи на 
нашата социјалистичка револуција, ja изрази историската од
говорност на Комунистичката партид'а на Југославида, на Ооју- 
зот на комунистите на Југославида, за вистинските патишта, си
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ли и средства во борбата за изградба на ошптеството на слобод * 
но здружаниот труд, во оживотворувањето на Марксовата ви
зой ja за комунистичко ошптество како асоцијација на слобод- 
но здружените производители.

Титовото големо дело, Титовите историски пораки не се 
актуелни само во нашето креме, туку и за идните ооцијалис- 
тички перспективи на нашето ошптество, за социјалистичките 
перспактиви на нашите данепши и утрешни млади Титовски 
поколенија кои ќе го преземат энамето на нашата раволуција 
во свои раце, за Титовските храбри генерации во кои Toj има- 
ше безгранична доверба. Тито им ja  откри на младите поколе- 
нија овојата хуманистичка визија за еден нов свет без војна и 
без уништување на човекот од страна на човекот, свет без во- 
ени опустошувања, свет на мирот, свет на пријателството меѓу 
луѓето и народите, свет на слободата и творештвото. Тито за 
младите поколешу а остана пример не само како се брани и 
како се бори и шне за слободата туку и како се гради слобо
дата и татковината.

Младите ja  преюрнаа Титовата борба како своја борба и 
со право можеме данес да ги потврдиме Титовите зборови дека 
е среќен оној народ кој има таква младина како нашата.

Титовата борба за решавање на нашноналното прашање — траеи 
првдонес на марксистичката наука

Посебан е и од далекусежио историско значење придоне- 
сот на Тито во теоријата и практиката на националното пра- 
шаьье и на односите меѓу народите. Тито стана симбол на марк- 
систичко-лееинистичката концепција иа правилиото решавање 
на националното прашање во совреманата историја на соци- 
јализмот. ¥ште во времето кога дојде на чело на Комунистич- 
ката партија на Југославија ослободувајќи ja тогаш важечка- 
та концепција за националното ирашање од сталиновите сфа- 
ќања за божем секундарвото значење на националното праша- 
ьье во клаоната борба на пролетаријатот, Тито ja насочи Пар™ 
тијата да застаее на чело на национално-ослободителните двн- 
жења на потчинетите нации како неразделен сегмент на клас- 
вата борба на работничката класа. Затоа Toj го истакнува на
ционалното прашање како еден од суштествените елементи на 
нашата варюдеоослободителна борба. „Зборот народноослобо- 
дителна борба, ш ш уваш е Тито уш те во времето на разш рот 
на нашата социјалистичка револуција во 1942-та година, би 
бил само една фраза, па дури и една измама, кога тој освеи 
ошптојугословенска смисла не би имал еациоеална смисла за 
секој народ одделно,. т.е. кога тој освен оелободувањето на
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Југославија не би зеачел истовреме и ослободување на Хрсва- 
тите, Оловеиците, Орбите, Македондите, Арнаутите, Муслимани- 
те ИТ1Н., итн., кога народноослободителната борба не би ja има- 
ла таа содржина навистина да им носи слобода, рамноправност 
и братство на сите народи на Југославија. Во тоа е суштината 
на Народиоюслободителната борба".

Сфаќајќи ja  револуцијата дивамички, како поетојано над- 
мивување на поститватото*, Тито оекогаш еастојуваше иацио- 
налната рамноправност на еащите народи и народности пос- 
тојано да ее раэвива и збогатува. За него вационалвите одно- 
си юе неделиви од еодијалните, ековомските и политичките од- 
ноеи, т.е. од развитокот на самого содијалистичко самоупра- 
вување. Тито*, со нему својствевата доследност секагаш ука- 
жуваше на потребата од постојано продлабочување на вадио- 
еалната слобода, суверевост и рамнопр'авност на нар!одите и 
еародностите на Југославија засноваеи оврз развојот на ооди- 
јалистичкото оамоунравување како начин на уште посплотеио 
братство и единство на нашите нар10ди и народности. Југосло- 
веноката оодијалистичка заедница на збратимени народи и на
родности токму благодарејќи на таквата политика и практика 
не само шло го сочува туку и го задврана братството и един- 
ството и со начиеот на решаовањето на националиото прашање 
во нашата земја стана пример на демократските односи и меѓу 
народите во целиот свет. На тој начин и во теоријата, но пред 
cè bio самата практика, Титовата борба за решавањето на на- 
диоеалното npianiaibe се вгради како траен придонес на марк- 
систичката наука по однос на националното прашање.

И во херю*]ските годный на Народеоослободителната борба 
и во оевкуониют 35 тодишан 1КОНтинуитет од мирната изград- 
ба на нашето 1Социјалистичко самоуправно отптество, Титовата 
концепција за вадионалната слобода и рамноправност, изразена 
во најсветата парола на нашата револуција „братство и един
ство", беше и остана траен гарант за днрстината и етабилвоста 
на нашата самоуправна содиј;алист1ичка эедница.

Борејки се во својата делокупна револуционерна дејноет 
за 01Стварувањето на автеншичните вадионални интереси на се- 
кој народ и нарюдност оврз основите на социј алистичкото са- 
моуправување, в*рз оеновата на слободво самоуправно здру- 
жаните работной луге, врз заадништвото и содијалистичката со- 
лидариост, Тито, како будее и искусен кар*милар, секогаш ука- 
жув'аше и на юпааностите од надионализмот и шовинизмот и 
од разните велико!Државни и унитариетички тенденции. Да се 
присетиме во овој час на гигаетската Титова борба, и на вна- 
ipiemelH и надворешон план, прошив секој обид на узурпира- 
ње на рамнеправноста на народите, против секој *обид на раз
бивание на братството и единството на нашите народи и на
родности и да ш  примиме како завет нешвите зборови: „За
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братството и единешото на нашите народи ние пролеавме (Мо
ре крв и нема да му дозволиме никому да ни го шба, или да
ей ало разурнува одвкашре

Во Тито)вата концепција на националнотю прашаше се- 
коогаш зборува граганинот во светот, вистинскиот интернацио
налист кој на lošoj поим му даде нова оодрждаа. Тито смета
ние дека да се потврдиме како интернационалист и во сопст- 
вената и bio меѓународната заедница, тоа значи будно да ja  чу- 
ваме националната рамноправност и еувереност и да одгледу- 
В1аме такви одноюи во кои секој народ, во секоја општествено- 
политичка заедница, оке се чувствува како ш ој на свода зем- 
ja. Тито ни заветува: „Ние нашата политика ja засновувавме 
и ja  заоновуваме врз принципиелното етановнште дека во на
шата земја не може да има водечки нации, (ниту превлает од 
шлемите и оооилните над пом1алите и над послабите. Вистинс- 
кото единство и  стабилност на нашата заедница эавиоат од 
слободата, творештвото и иницијативата на нрюизводителите, 
од полната рамноправност на оекој народ и народност, од нив- 
ниот Слободан развој и од рамнопраиното учество во решава- 
њето и реализирањето на заедничката политика".

Сојузот на комунистите на Југославија на чело со Тито 
му звдаде решителен удар како 1на еационализмот и унитариз- 
мот, така и на сите видови на хегемонизам.

Тито стана симбол иа Македонската национална слобода

Македоеската национална и социјална револуција, која 
на самиот почеток на наишют век краткотрајно ja  изразји сво- 
јата слобода во Илинденското востание и Крушевската репуб
лика, то оствари (своего дефинитивно финале во трандиозната 
н.ародноослобо|дителната борба и социјалистичката револуција 
под водетвото на Комунистичката партија на чело со Тито. Под 
вюдство на Тито македонскиот народ, рамо до рамо со сите 
братски народи и народности на Јутославија и со крвта на 
стоите храбри сикови, ja  извојуваа својата слобода, то изво- 
јува правого самиот да биде господар на овојата судбина и 
ги реализира веков1Н1ите стремежи на македонскиот народ за 
национална и ооцијална слобода. Тито стана симбол на маке- 
доеаката национална слобода.

На Илинден 1969 година, по повод 25-годишнината на Пр- 
вото заседание на АСНОМ, Тито во Скопје истакна: „Општји- 
те цеди на борбата на Комунистичката партија на Југослави- 
ја и доследната примена на Ланинските принципи по нацио- 
налното прашање длабоко се одразија во национално-ослободи- 
телното движење на македонскиот народ во такво револуцио-
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нерно движење кое, покрај евојата национална, доби вистинс- 
ка општествена содржина. На тој начин, за разлика од пора» 
нешннот период, македонскиот народ ce најде во Народно-ос- 
лободителната борба на нети позиции и платформа со другите 
југословеноки народи. Еднаквоста на ниввите стремежи, пгго 
беа озаконети на Второю заседание на АВНОЈ за создавање 
на нова федеративна Југославија како заедница на рамноправ- 
ни народи, бехне најцврста гаранција за целооно остварување 
на националните и еоцијалните интереси на македонскиот на
род ..

Во секој од досегашните големи у спеси во развојот на Со» 
цијалистичката Република Македонија, во сите достигања нара- 
ботничката класа и на работните луге, на македонскиот народ 
и на вародностите во неа, вграден е непроценливеот придонес 
на Тито. Неговата револуционерна мисла и ееговото дело беа 
и остануваат инспирација, потхюра и патоказ на сестраната 
национална афирмација и на вкуоната општествена преобраз- 
ба на македонскиот народ. Затоа во орцето и во миелите на 
секо] Македонец, имело и делото на Тито заеекогаш ќе остане 
симбол на дефинитивною остварување на вековните стремежи 
и идеали на македонскиот народ симбол на националната и со- 
цијалната слобода и рамеоправност, на трајеа поврзаност со 
другите братски народи и народности во југоеловенската само
управна ооцијалистичка заедница.

Тито отвори нова страница на човечкиот прогрес

Тито живееше и ќе живее во свеста на милионите луге 
и кај нас и ширум целиот свет како траен симбол на сите на
роди на земјината топка што се борат за својата слобода и 
незавионост, што се борат за мир и равноправна соработка ме
ту народите, што се борат за социјализам и демократита, Јуто- 
славкја и Тито, во својата борба за нови односи меѓу народи
те и државите, за еадминуовање на политиката на сила, за ак
тивна. и миролюбива коегзистеиција станза симбол на прогре- 
аивгаите стремежи за изградба на еден свет без војна и без 
потлачување, свет на мирољубивата соработка мету народите 
и државите. Заради тоа тие се здобија со неиоделано призна
ние и углед во целиот свет. Епохален е Титовиот придонес во 
ф ормулир ањето и афирмирањето на политиката на неврзува“ 
ње, која стана фактор од светско-иеториско значение. Таа поли
тика се темели азрз карактерот и целите на нашата народно- 
ослободителна борба, на рамноправноста на нашите народи и 
народности, на правою на нашата работничка класа и на на
шите народи самостојно да одлучуваат за својот внатрешен 
развој и за сопствените патишта во изградбата на нашею само
управно социј алистичко општество. Таа во себе то вклучува
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неотуѓивото право на народите за слобода и независност, за 
мир и миролюбива соработка, за општествен прогрес и рамно- 
цравни ОДНО1СЅИ.

Поради таквата лична улога на Тито во борбата за мир 
и миролюбива соработка меѓу народите и државите, во пюддр- 
шката на народите, црогресивните и демократските движеььа 
за нови демократски мегународни односи, против хегемониз- 
мот и експлоатацијата, Тито насекаде во светот беше пречеку- 
ван со длабоко уважуваьъе и со нај голами почести, како еден 
од најголемите светски државници, како симбол на мирот, ка
ко визионер и осмислувач на новите меѓународни односи. Тоа 
признание за неговото дело кое има светско историско и сно
ха лью значенье е вградено во нова Југоелавија низ севкупната 
иегова револуидюнереа дејност.

Тито отвори нова страница на човечкиОт прогрес, нераз- 
делна од победата на социј ализмот како светско-историски 
процес. Тито му го враги на сопи]ализмот неговиот човечтш 
лик, ситуирајќји ja човечката среќа во средиштето на борба
та на социјализмот. Поради тоа израсна во вајмаркантна фи
гура на нажата епоха што со· право можеме да ja  наречеме 
Титова епоха, кота не само· на кажите простори, туку во свет- 
скожсториска омисла е обалежана трашо со Титовата мисла 
и дело. * ”

Тито, тој легендарен војсководач, проставен командант и 
оовадочан стратег на борбата против вадмокеата и застрашу- 
вачка фашистичка воена мапжнерија, га помина најтежките и 
на] сурюеите иокушанија на едка тешка и крваеа војна и из» 
расна во· еовремениот свет како на] jap о к симбол на борец за 
мир и како најжесток противник на војната, простојано ттреду- 
предувајќи дека, навистина, без слобода нема мир, но и дека 
без мир нема слобода. Тито· иишуваше: „Ние сметаме и збору- 
ваме дека со- војната и со военото разорување не може да се 
гради ниту-да се шири социјализмот во светот, туку дека тоа 
може да се постише само со упорного залагање и со твореч- 
ката работа на трудбениците -во секоја земја, со кокструктив- 
еата соработка со другите народи. Војната му е најголемиот 
непријател на човештвото, а особеко на социјализмот, ние ja 
отфрлуваме како· средство за пресметување меѓу народите по
ради различните општествени облици и концепции“.

Тито ja реафирмира денеска веке во светот историската 
вистина дека социјализмот во условите на втората половина 
на дваесеттиот век може да се гради во пријателски односи 
мегу народите во светот што еакаат да еоработуваат врз рам- 
поправки основи за на тој начин дефинитивно да се исклучи 
војната како средство за решавање на мегународните спорови. 
Од тие позиции ja воспоетави и темелно ja формулира програ- 
мата на движекьето на неврзаните, проограмата против бло-
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ковската поделеност на светот, како единствана алтернати- 
ва еа  совремееото човештво, доколку сакаме да ja  сочу- 
ваме современата шривилизација на нашата планета. За Ти
то интересите на мирот не се во одротивност со интересите 
Hia работничката клаоа и ооцщализмот. Зашто, само ©о мир ра
ботничката (класа може успешно да ее раэвива, да ja води клас- 
ната борба, да (извојува посправедливи општествени одноюи, 
да ja дикввдира екоплоатацијата од човек на човек и да ja  зе- 
ме судбината ©о свои раде. Заради тоа за Тито слободата, не- 
зависеоста и рамиоправеоста иа народите и државите ©о оовре- 
MieiHBOT свет израона ово освоено баранье ©о современата исто- 
рија на борбата за ооријализам. За Тито прашањето на вна- 
трейпниот развиток во секоја земја претставува прашање на 
најзиеиот народ, зашто народите не можат да се усреќат оо 
наметнување на туѓата воља, ниту пак со увезуванье на ошптес- 
твените системи.

Поаѓајќи од Марксо©{иот став дека народот пгго ушету- 
ва друли народи и самиот не може да биде 1олободен, Тито ш  
поста©и и енершчво ш  бранеше ириндипите на однооите мету 
ооцијалистичките замји и 1КОмун1истичките и  работничките пар
тии. Деве|с ©еќе стана доминантен неговиот став дека не мо
же да се оствари единство ©о меѓународното рабощичко дви
женье врз приндипите на дентри, (Bips приндипите на хагемонија- 
та на код и да било цантар. Оамостодноста на оартиите и эем- 
јите ja  изразува денешната реална потреба за самостојна и од- 
шворна акција на оекоја партија и на секој народ ©о соглас- 
ноот со условите на !Специфичниот развиток на оакоја одделна 
земј(а ©о еветот. За Тито1 ©истинско револудиюнерео единство 
и автантичната со диј(алистичка солидарност на социјалистички- 
те земји (можат да ое эаановаат само ©рз такво единство на 
интересите и на погладите што извираат од полната соглас- 
ност и юд одговорноста на секоја партија пред својата сопст- 
вееа работничка (Класа и пред својот сопствен народ.

Часот е да го повториме и со чувство на непокодеблив 
патриотами долг трајно да го бранною и доследно да го оства- 
руваме она што Тито ей  го остави како завет во својот р!еферат 
на X i-Ют конлрес и уште еднаш да го увериме сиот свет во Ти- 
товите зборови:

Дека ооцијалистичка, самоуправна и неврзана Југославија 
има цврсти и трај(ни темели, сигурни потпори на сеојата ид-
нина;

Дека »оплата еа  Југославија е ©о херојството и дврстината 
на нејзините народи и народности, кои се калеа низ историја- 
та и издржаа проба во најголемите искушенија на големата 
ослободителна азојна; силата е ©о нивното единство и ©о свас- 
та дека тоа единство во дееешниот свет — во која силата уш- 

"тё"иё‘ое зш рёлапред  разумот *— е  услов- не само-на проспе- 
ритетот, туку и на тодемиот опстанок;
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Дека шпата на Југославиј а е но идеите што иè вдахзнову- 
ваат |и аво целите за кои се бориме;

Дека силата на Југославија е аэо работничката клаоа и во 
нејзината решавачка улога аво апштеството, во нашите работни 
луге кои, иако уште не ее лишени од многу тешкотии и одре- 
чувања, loeKoj дан имаат се оовеке и живеат cè подобро;

Дека силата на Југославија е во нашата млада генераци- 
ja Koja ш  прагрва прщдобивките на револуцијата како свои и 
кода знае дека зад себе има подоотг период од работа и живот 
во слобода и мир, одошто макар и една претходна генерација 
на оваа почва;

Дека силата на Југослаиија е во силата на ооцијалистич- 
киот самоуправен систем iKoj му обезбедува на нашиот човек 
да одлучува слободою и суверена за овојот труд и за нетови- 
те резултати кој го штити од секаков облик на екстлоатација 
и од секаков вид насилие, од cè што го ограничува сеслраниот 
piaoBoj на слободната чювечка личност;

Дека силата на Југославија е во нщрокиот фронт на ор- 
ганизираните ооцијалистички сиди на чело со Сојузот на ко- 
мунистите, авангарда не само оо идејната определба и богато- 
то револуционерно искуство, туку и по шоообноста да ги освет- 
луова патиштата и перспективите на натамошниот р1азвиток.

Дека силата на Југославија е во општонародната юдбрава 
чија ударна мок ja оочинува Југословеноката нар10дна Арми- 
ја, во која на единствен начин се проникнуваат идејно-морал- 
еата цврстина, борбената споообност и современата олреме-
HlOCT.

Дека силата на Југославија ie во нашата независност и во 
неврзаеата политика, во тоа што и со најголемите и со малите 
разговаравме како едиаков со едаакооз, што врз рамноправна ос
нова соработуваме скоро со сите земји во светот;

Дека силата на Југоелавија е во високиот углед што таа 
го има во многубројните пријатели во целиот свет, во поэици- 
јата каква што малку која земја си обезбедила во меѓународни- 
те односи.

Во 10вие толку надахнати оо вера и толку решителен Ти
тове зборови ce откриваме себеси, во ihdhb ое откриваат и само- 
пютврдуваат југослов1енск1ите кюмуниети, нашата работничка 
класа, нашите народи и народности и пред самигге себе и пред 
целиот свет. Оите оеие во oBioj час ги чувствуваме во нивеата 
сеопфатност эборовите на Тито, еикогаш да не потклекнеме пред 
кое и да е искушение, да бавдеме критичен кон достишатото и 
самокритички кон себеси, да ja  јакнеме одговорноста на еекого 
за негоиите конкретни обврски ,и задолженија, да го чуваме и 
постојано да го зацврстуваме идејното и акционото единство, 
рамноправноста и братството и единството на нашите народи и 
народности, да ш  р азви ти е  социјалистичките самоуправни од- 
носи й да ш  потврдуваме во нош  решлртриодерни акции. До
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сите нас cera допираат неговите зборови од заврпзната реч на 
Xi-от контрас на Сојузот на комунистите на Југославија: „Пред 
нас нма задачи кои ни малку не се лесни. Но ако сите го пот» 
туриме грбот, еие лесно ќе го изнесеме и тој товар . . .  да тргне- 
ме напред: да ги претвориме нашите зборови во дело/'

Другари, Титовата мисла, Титовите историски одлуки, Ти- 
товите длабоки откритија на противречностите и на законитос- 
тите по кои се одвива борбата за социјализам во современите 
услови како светско-историски процес, го уврстија него меѓу 
најголемите марксистички авторитети на нашего време кое со 
право го одбележуваме како Титово време. Титовата мисла ќе 
биде трајно присутна во големата прометејска борба на чо- 
вештвото за социјализам. Таа, како и досега, ќе биде оно] eno- 
хален лост не само на, нашата сопствена борба за социјализам, 
туку истовремено и епохален лост на сите оние нар!Оди и рево- 
лудионерни движења и силн кои неумитно, по силата на исто- 
риската нужност, се пробиваат низ распаѓањето на стариот 
свет кон еоцијадизам и светски прогрес.

Името на Тито ке остане вечно врежано на величестве- 
ниот паметник на сдободата мету натголемите имиња што ги 
даде пролетарского дело, што ги даде п/гослованскиот и свет- 
скиот тгоолетершат и ке остане ттаан факел што ќе ja освет
лив а таа грандиозна борба на пролета,ритатот за изградбата 
на иовиот свет на содијализмот и на комунизмот. Титовото де
ло го завештува нашата современа епоха на идниеата.

Заминувањето на Jo сип Броз Тито о д коюмилото на наита- 
та сонијалистичка певолутшја претставува на]голема загуба што 
воошпто во историта ги има задесено југоеловенските хомунис- 
ти, нашата работничка класа и нашите народи и народности. 
Свесни сме дека неговото заминување остана ненадокнадлива 
празнина во нагните радов,и, но свесни сме, исто така, дека и 
нахами оешително ќе чекориме по Титовиот пат и дека нема 
сила ко]а може да не скрише од него. На револуционеоите не 
им поил era малодушноета иако сме сите свесни во овој тежок 
час што значи за нас загубата на натсаканиот човек, Нека таа 
свеет нё охрабри за нови и големи работай победи, бидејќи тоа 
е најдлабоката смисла на единствениот Титовски завет што го 
ветуваме кон човекот што својата земја на таков величествен 
начин ja прослави низ сета земјина топка, што Југославија ja 
издигна во голем симбол на современиот свет. На то] Титов 
историски пат и во ов-ој час го слушаме херојскиот и секогаш 
охрабрувачкиот Титов напред!

Во величествениот бој што последните меседи и денови ja 
водеше Тито со смртта, нашата работничка класа, сите наши 
народи и народности, секој наш човек ja изрази својата недели- 
вост од Тито, својата неделивост од Титовиот пат потврдувај- 
ќи ja уште едкаш животната доследност да се чекори по то] 
пат.
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Нашата безгранична љубов кон Тито, кон големиот наро
ден трибун и мислител, кон големиот работнички борец, кон 
таа толку стамена, доследна и мзорална личност, се преобразу- 
на ®о љубов кон неговото трајно дело и ќе се разгорува во си
те наши битки што без него а по неговиот пат ќе ш  водиме. 
Останувајќи му докрај овереи на Титовото дело ние й остану- 
ваме докрај вереи на нашата социјалистичка револуција, брат- 
ството и единството на нашите народи и народности, на самоул- 
равниот социjaлизам, на ееврзаната политика.

Тоа е наш најсвет завет, тоа е и нашиот ршолуционерен
долг.

Нека е вечна слава
на трикратниот народен херој
на Претседателот на Социјалистичка Федеративна Репуб

лика Југославија и Претоедател на Сојузот на комунистите на 
Јутославија,

на големиот градител на современата историја,
Нека е вечна слава на Јооип Броз Тито.
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