
МАТЕРИЈАЛИ

Даринка ПАЧЕМСКА

ТИТО ЗА МАКЕДОНША (1928 — 1944)

Србијанската хегемоеистичка буржо!азиЈ!а на чело оо двор- 
ската клика, Kojia целата работничка класа ja  стави надвор од за- 
конот, Koja заводе кровав терор над работниот народ, остварува 
отворена генералско — фапшстичка диктатура...

.. .Оо она разбојничко убиство во такаеар!ечената Народна 
скупштиеа двораката клика му дава до знаезње на работни
от народ од сите нации, како на хрватските селани, кои ба- 
раат намалување на данокот така и на српоките селани, кои 
бараат укинување на лихварските долговая, дека оекој кивни 
обид за остварување на своите цели и барања ќе го задуши во 
крв. Со овне убиства таа клика дава сигнал за објава на 
генералско-фаышстичката диктатура и за нроншрување на ре, 
жимот на масовни политички убиства, кој веке подогаш време 
владее во Македонија, на целата зем ја...

(Од „Прогласот на Месниот комитет на Комунистич- 
ката нартија и Месниот комитет на Комунистичка- 
та младина“, Загреб 20/21 јуни 1928. Јосип Броз Ти
то, Собрани дела кн. 1, Скопје 1978, с. 137).

. . .  Македонија секогаш била слабо место во нашата ра
бота, но во последно време и таму постишавме толеми успеси. 
Тука успеавме да создедеме нови и да ги реорганизираме ка
ти те  стари 1организации и да одржиме партиока конференција. 
Во Македонија формиравме иницијативни и антифашистички 
комитети кои работат заодно со Земјоделскиот оојуз. Особено 
другарите добро работат во оградовите Велес, Скопје и др., и 
таму успеавме исто така да активкраме миозина стари членови, 
па може да се рече дека во Македонија се иостигнати добри 
резултати...

(Од »Информатив1ниот извештај на другарот Балтер 
за ситуацијата во Јушславија“ — Записник од пар- 
тискиот ообир на југослованскиот оектор од 10 фев- 
руари 1936 година. Јосип Броз Тито, Собраци дела, 
кн. 3, Скопје 1978, с. 3).
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. . .  Сега во сите покраини во Југославија постојат партис- 
ки организации што се поврзани со раководствата. Само во 
Македонија оваа работа уште не е средена, иако постојат мес- 
ни организации кои, меѓутоа, ее се иоврзани ей  меѓусебво ни- 
ту со покраинското раководство. Условите таму се добри, но 
нема раководен кадар од самата Македонија. Неоиходно е ова 
прашање што побргу да се реш и...

(Од „Извештајот на Валтер до Георги Димитров“, ге- 
нерален секретар на ИК КИ, од 8. VII 1938 г. Испра- 
тен од Париз во Москва, Јосип Броз Тито, Собрани 
дела, кн. 4, Скопје 1978, с. 76).

. . .  Во Македонија во неколку места постојат организации, 
но нема покраинско раководство. Другарите од Македонија не
престанно молат да им испратиме неколку способни другари 
што ќе ja  раководат партиоката работа во Македонија. Ова 
прашање е многу тешко да се реши зашто кај нас се чувству- 
ва недостиг од раководни кадри од редовите на самите Маке- 
донци. Но бидејтш оваа покр!аина е многу важна и бидејќи 
во неа условите се поволни, гаие ќе мораме да иовлечеме од 
Шпанија еден или двајца другари за работа во Македоеија...

(Од „Извештајот за Партијата“ (од Валтер, Југосла- 
вија) — пишувано во Москва во почетокот на сеп- 
тември 1938, Јооип Броз Тито, Собрани деда, кн. 4, 
Скопје 1978, с. 109).

. . .  Во Македонија минатата година е создаден Народен 
фронт, но тоа не беше цврсто. Овдека дојде и до формална 
спогодба меѓу приврзаниците на друште демократски партии 
и нас, но бидејќи тоа беше само работа на врвовите, a бидејќи 
некој почнал да шири гласишта дека за таа спогодба, божем, 
било јавено преку Радио Москва, некой претставници на дру- 
гите партии се уплашиле и ja  откажаа опогодбата. Воошито 
условите за создавање Народен фронт во Македокија се доб
ри, иако и тука, како и во Војводина, на тоа му пречи окол- 
носта што водачите на эдруж!ената опозиција гледаат на Ма- 
кедонија како на српска покраина...

(Од „Извештајот за Народниот фронт“, пишуван во 
Москва во почетокот на септември 1938 г., Јосип Броз 
Тито, Собрани дела, кн. 4, Скопје 1978, с. 125).

. . .  По окупацијата на Албанија од страна на италијанс- 
ките трупи, Јушславија се најде во слична положба како Че
хословачка по окупацијата на Австрија од страна на германс- 
ките трупи, т.е. од сите страгаи е опкружегаа од нецријатели 
кои само чекаат момент да ja  расиарчат.
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Нталиј анските фашисти ги привлекува особено шшдната 
Македонии ja и Косово каде што ce наоѓаат најтолеми рудници 
на бакар и други руцници. Нивната тактика може да се про- 
spe...

. . .  Ha Македонија й се заканува иста опасност. Италиј ан
ските фашисти сакаат таму да ги искористат овоите бугарски 
сојузвици да иредизвикаат немири и да организираат испади 
и на то] начин да подготват ситуација за нивните натамошни 
освојувања во «во] дел на Балканот. За таа цел, пак, е осно
вана македопека терористичка организација ВМРО и ќе добие 
полна поддршка од италијанските фашисти...

(Од стати]ага „По опкружувањето внатрешен рас
пад“, напишана кон крајот на април 1939 г., Јосип 
Броз Тито, Ообрани дела, кн. 4, Скопје 1978, с. 230).

. . .  Се констатира дека ЦК КПЈ до денеска не му посве
тил доволно внимание на обновуваььето на врските со Македо- 
ни]а и на обновувањето на организациите во таа многу важна 
покраина. Со оглед на тоа дека во Македонија се чувствува 
особено оилно нацио1нално утнетување и во врска со меѓуна- 
родните настани, претставува тюгодан терен за пропаганда на 
разни империјалистички сили, а во πρίΒ рад на Италија, пот
ребно е ΚΠΙ да й посвети на таа покраина особено внимание 
и што поброгу да поработи на реорганизацијата на КП во Ма- 
кедоеија, врз мобилизацииата на широките слоеви на угнете- 
ннте народи на Македонија во борбата за секојдневните пот
реби, за слобода и рамноправност...

(Од »Резолуција на Советувањето“ — напишана во 
почетокот на јуни 1939 г., Јооип Броз Тито, Собрани 
дела, кн. 4, Скопте 1978, с. 255—256).

. . .  И денес кота во скот на рухиењето на целиот версај- 
окји систем, бугарската и српската реакција воинствено и про
вокаторски се натпреваруваат дали Макадовија треба да биде 
украс на бугарската или јутослованската круна затоа cera мо- 
раме посилно од кога и да е да им довикнеме на тие потпалу- 
вачи на војната дека Македонија не е ни српска ни бугарска. 
Македвнија, таа ушетувана земја, во ко] а под српската нацио- 
нална хегемонија со години страда македонскиот слободољубив 
народ, подвршат на најсуров терор, глад, однародување и ог- 
рабување, таа со крв натопена зем]а, не е тука за тоа да служи 
како украс на кечи] а крал ска круна, ниту да биде мираз на 
српската или бугарската буржоазија, туку да биде ослободе- 
на од секакво национално ушетување. Македонскиот народ се 
бори за своето национално ослободување и во таа борба досе- 
га дал тешки и крвави жртви. Нему, како и на сите друш уг-
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еетени народи, не може никаква реакција да им ja  задуши 
волјата за слобода ни да ого уништи неговото право на само- 
определување, право сам да управува со својата судбина. Ни- 
какви права над Македонија еемаат ни бугароката ни српска- 
та буржоазија...

(Од статијата напитана во почетокот на декември 
1940 година под наслов „Balkanski ratni provokatori 
— Bugarska, srpska i hrvatska reakcija о Makedoniji“, 
Josip Broz Tito, Sabrana djela, tom šesti, Beograd 1979, 
s. 87).

. . .  Народите на Бугарија и Југославија не смеат да доз- 
волат да дојде до тој (метусебен колеж заради нова поделба 
на Македонија, ко ja стенка под голамосрпското и грчкото уг- 
нетување за да прејде потоа под Исто такво угнетување од стра
на на бугарските империјалисти или, што варојатно и би се 
случило, во таа братоубиствана борба да ja  загубат својата не- 
зависност и бугарскиот народ и југослов!еноките народа и заод
но со македонскиот и другите народи на Балканот да паднат 
под јаремот ,на големите империјалистички ушетувачи.

Македондате не ее ни Орби, ни Бугари, ни Грци; тие се 
Македонии. Како посебен народ имаат право на самоопреде·- 
лување до отцепување, имаат право на свода слобода и самос- 
тојност, како и сите други народи на Балканот. Под водството 
на комунистите на Македонија македонскиот народ води бор
ба за своите права и своего ослободување. Спорад тоа, народи
те на Југослазија, Бугарија и Грдаја не смеат да допуштат да 
бидат соучеоници во иината за ушетувањето и уништувањето 
на македонскиот народ што ш  енроведува буржоаската реак- 
цида на тие земди. Напротив, народите на Југославија, Бугари- 
ja и Грција мораат эаеднички со македонскиот народ да се бо
рат за неговото потполно оелободув1ан>е од југословеискиот, тр- 
чкиот или бугарокиот јарем. Кюмунистичката партија на Југо- 
славија и Комунистичката партија на Грдаја треба да застанат 
на чело на ослободителното нодиокално движенье на македон
скиот народ за негово ослободуваше и обадинување. Бугарски
те комунисти треба да вюдат борба против обидите на своите 
имтхеријалисти на 10ската да го подјармат македонскиот народ 
и со таа намера да го турнат бугарскиот народ во водна на 
страна на сидите на оеката за да вади за нив кюстени од 
огнот.

Доколку оостојат неправди нанеоееи со Версајскиот ми- 
ровен договор на бугарокиот народ, тие не можат праведно 
да ее решат со воен колеж и мегуоебно истребување на бугар
скиот, грчкиот и југослованскиот народ на Балканот, а да не е 
во интерес на импер1ијалистичките војушчки големи сили. Бу- 
гарските и југослованските комунисти решително стануваат
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против импаријалистичките апетити сна овоите буржоазии «и 
против сакој обид на тие буржоазии народите на тие замји 
да пи вплетат во юваа .империјалистичка војна; комунистички- 
те партии на Југославија и Бугарија бараат национална слобо
да на македонскиот народ, ое борат за неа и рашително се про- 
тивставуваат на секое натамошно пор обув алые на народот на 
Македонија. Собирајќи спи сите прогресивни и вистински пат- 
риотски елеманти на макадонскиот народ во борбата за ненова 
рамнооравност и слобода, комунистичките партии на Југосла- 
вија, Грција и Бугарија на чело на тоа национално ослободи- 
телно движење треба да водат упорна борба против разните те- 
рор1истички банда: како што се михајловистите, сроските чет- 
новди, македонските нреданници од редовите на македюноката 
буржоазија и други агента кои работат bio интерес на странс- 
кит-е империјалНстички шли; треба да водат .упорна борба про
тив сите оние реакционерни елеманти на макадонската буржо- 
азија кјои ее ©σ служба на италијанскиот или некој друг им
перии ализам, откривајќи ни пред македонскиот народ кивните 
вистински цели, Македонскиот н:ар10д може да пи извојува сво- 
ите права само заеднички со другите народи на Југославија, 
Бугарија и Грција на чело со комунистичките партии во борба
та за мир, за незав1ианост, за слобода, демократските права на 
работниот народ, за националните права и слобода на сите уг- 
нетени народи, особено та Југославија.. . .

(Од статијата 1на другарот Тито ришувана во поче- 
токот на јануари 1941 г. зачувана во ракопис под 
наслов „Protiv proširenja rata na Balkanu — za slobo
du i ravnopravnost makedonskog naroda“, Josip Broz 
Tito, Sabrana djela, tom šesti, Beograd 1979, s. 130 
— 132).

. . .  Македонија исто така ja доживеа таа неореќа да ja 
делат мету себе неколку оовојувачи од гелемосрпското угне
ту в ање таа се најде под бугарски, а  делумно и под италијанс- 
ки јарем. Бугарската реакционерка капиталистичка .клика го 
прави исто она што го правеше и голамюорпската со макадюи- 
окиот народ. И бугарските освојувачи не му по признаваат пра
вого на (македонскиот народ, и тие то пропонуваат и со сите 
сили работат на неново однародување. Секаде во Македоеија 
ce воведува бугарски јазик. Бугарските освојувачи то пљачкаат 
македонскиот (народ исто юнака како и терманските и италијан- 
ските 1импер|ијалистички црабливоци. Зздачата на македонски- 
те ко;мун|и!сти е да ги соберат народните маси во борбата про
тив насилното припо(јување и дешевые на Макадоеија, а  за слю- 
бодно национално определување на македонскиот народ и за 
иегова национална независност и слобода.. , .
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(Од заклучоците на Мајското советување во 1941 го
дина, напишани во јуни 1941 година од другарот Ти
то под наело®: „Savjetovanje komunističke partije Ju
goslavije“, Josip Broz Tito, Sabrana djela, tom sedmi 
Beograd, 1979, s. 34).

Драги другари,

Постапката на „Стариот Бугарин“ -(Метода: Шаторов Шар
ле), кој беше одговорен пред ЦК КПЈ за работата ро Македо- 
ни ja, се покажа не само антипартиска туку и контрареволуцио- 
нерна.

1. Toj го саботираше издавањето на проглаеот на ЦК КПЈ 
и зазеде националчновинистички став.

2. Toj ги прекина сите вроки со ЦК КПЈ по окупацијата 
и не се одѕва на позивот да дојде со извештај во ЦК. Не само 
тоа, тој не сметаше за потребно ни да го образложи тој свој 
прекин.

3. Toj зазеде непријателски став спрема другарите Срби, 
зазеде став кој по ништо не се разликува од ставот на маке- 
донската реакционерна буржоазија.

4. Toj ja залостави својата партиска активност cera кога 
е должност на Партијата да ги развие сите свои сили во бор- 
бата против окупаторот, а за помоги на СССР.

5. Toj ги ишорира сите партиски правила во поглед на 
внатрешно партиските односи и дисциплина.

Спорад тоа, ЦК КПЈ сета оваа иегова постапка ja смета 
антипартиска и контрареволуционерна и поради тоа го сим- 
нува од нешвата должност член на ПК за Македонија и го 
исклучува од Партијата.

Другари,

ЦК реши да испрати кај вас еден или двајца другари, 
но додека тоа биде сторено, ние ги ставаме пред вашата орга- 
низација следните задачи:

1. Во врска со нападот на фашистичките банди на Совет- 
скиот сојуз целата наша Партија, вклучувајќи ja и вашата ор
ганизаций, треба да врши оестрана саботажа против окупа
торот:

а) да се рушат железниците; б) да се уииштуваат транс- 
портните возови; в) да се пали и уништува сиот воен матери- 
јал и животните намирници кои се определееи за окупаторите, 
а за борба против СССР; г) да се врши саботажа во фабрики- 
те и рудниците. Рудниците по можност да се уништат; д) да 
се кинат и пресечуваат телефонските, како и телеграфските
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жици, и тоа непрекинато, бидејќи со тоа се кочи сообраќајот 
и движењето на непри јат ел ските труни и материјалот. Да се 
уништува cè — cè што слулси на окупаторите и непријатели- 
те на СССР. Во тие напри јатели спаѓаат и бутарските окупа- 
тори. Тоа не е само наша одлука, туку одлука и на „Деде“ (Ко
минтерна) одозгора. Секоја саботалса на извршувавьето на тие 
задачи повлекува зад себе не само исклучување од Партија- 
та туку и многу потешки казни.

2. Скоро во сите покраини на Југославија, а особено во 
Србија, Црна Гора и Боона, се организирани партизански од- 
ради за борба против окупаторите и  за вршење диверзии. Тие 
партизански одреди веке водат борба со успех. Пред вас ста- 
ваме задача, веднаш да нристаиите кон организирање на пар
тизански одреди во кои молчат да влезат сите оние кои се рас·· 
положени да се борат против окупаторот и кои сакаат да ja 
помагаат борбата на СССР, бидејќи тоа е и наша борба. 
Постапете веднаш по овне директиви.

Другарски ве поздравува за ЦК КТО, Тито.

(Писмо упатено до ПК КПЈ за Македонија, напита
но на 24 јули 1941 година, „Pokrainskom komitetu za 
Makedoniju”, Josip Broz Tito, Sabrana djela, tom sed
mi, Beograd 1979, s. 58 — 59).

Македонокиот ПК то откажа одржувањето на врските со 
нас и се повоза со КП на Бцтанита веднаш во почетокот на оку- 
пацитата на Макецонита. Шарло (Методија Шаторов) не сакаше 
да дојде на тр;икратниот пюзеив на ЦК во Белград на седница 
за да се претресе таш ан о то  за Македонија. Олбил да го раз
дели проглаоот на ЦК КПЈ со повикот на акција, даде иници- 
татива да се предаде сето орулсте на властите и зазеде став за 
советска М акадонта и чекање на нрваната вот ска. Снрема срп- 
ските друтари во :Македюнща зазеде неправилен став. ПТарло 
води кампања кат членството против раководството на КПЈ и 
секретарот, наречувајќи го англ офи леки поради тоа што во 
Прогласот рекол дека Југославија е шрюбена.

Исттративме делегата: во Македонита и во Софита. Bvrap- 
скиот ЦК на Партијата го подржува Шар л о и вели дека Маке
донита е пр-шюена кон Бугар ската КП по налог на Коминтер
на. Ja сметам© неправилна ваквата постапка на ЦК на бутарс- 
ката партија. Ние го исклучивме Шарло од Партијата поради 
саботажата на акциите, поради грубого кршење на дисципли- 
ната, поради кампањата против раководството, поради нацио- 
налниот пюовивизам итн.

Во; Македооноија до данес нема никакви акции и партизанс
ки одреди поради ваквиот злосторнички став.

12 Историја
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Ние го ираќаме напшот делегат да m  организира оарти- 
занските одреди, акции и понатамюшната работа, а  виновници- 
те ќе ни ставиме пред нашиот еоен партизански суд. Be моли- 
ме јавете ни дали е точно дека КП во Македонија навистина е 
припоена кон бугарската по ваша наредба. Сметаме дека тюа 
не е добро, бидејќи бугарската иартија е слаба со акциите и 
ирските, бидејќи нејзините врски се разбиени.

Балтер
(Телеграма до Коминтерната, напишана на 4 септем- 
ври 1941 гадина: „Za djedu (Izvršni komitet Komunis
tičke intemacionale), Josip Broz Tito, Sabrana djela, 
tom sedmi, Beograd 1979, s. 114).

. . .  Додека во целата земја ее оводат жестоки борби со 
окупаторите, Македонија мирува, таму непријателот свободно 
шета, ce чувствува сигуреи, бидејќи никој не му пречи. Зошто 
е тоа така? Каде ее причините за тоа? Причините се во сабо- 
терското држење на некой раководни луѓе од ПК за Македо- 
вија, кои свесно ш  саботираат дарективите на ЦК КГО. Глав- 
ниот навек од Македоннја, стагоиот Шарло (Методија Шато- 
ров) го уништи прогласот на КПЈ во кој се повикува членст- 
вото на борба и акција. Стариот Шарло направи груба поли- 
тичка грешка што (во сегашната етапа зазеде курс на создавање 
советска Македонија, наместо да се организираат сите родољу- 
биви сили во борбата против фашистичките освојувачи; тој из- 
даде директива да се предаде оружјето во рацете на неприја- 
телот, а народот да остане голорак, со што е направено пре- 
давство на интересите на народот. Зошто вне сета немате ору- 
жје? Затоа што го предадовте, наместо да го задржевте и во- 
девте борба против омрэнетите освојувачи, како и сиге наро
ди на Југославија. Toj одби да одговори на повикот на ЦК на 
нашата Партија и да дојде во Белград за да се претресе ира- 
шањето на македоноката организација, тој без наше знаење 
отиде во Софија и таѕму издејствувал божемно припојување 
к)он бугарската партија, за што ние до данес немавме ни поим, 
тој Води кампања против |р1аков>одството на КТО и најподло го 
клевети. ПК .на Македовија не организирал никакви акции и 
саботажи, не го изврши она што го бараше Коминтерната, ту
ку свеано пи саботираше тие акции и сакаше со бекство во 
Сафија да се извлече од нашата контрола. Тие луге го чекаа 
доаѓањето на Црвената армија, гледаат мирно како гинат и кр- 
варат прекрасните советски луге. Тие сонуваат за тоа да дојде 
Црвената армија и да им ja  донесе власта на тепсија. Ставот 
на некой друтари од раководството во Македонија спрема ср- 
паките другари не е правилен, во него има национален пюви- 
низам кој е недолустдив во редовите на КП.
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Ете лоради сето тоа ние то исклучивме Шарле од Парти- 
јата, a  целою раководство го смансишме, за кое нешто ja  из- 
вестивме и Комунистичката интеркацносшала и братската бутар- 
ска Партија. I

Другари Македонци, ние повторно испраќаме кај вас наш 
поверееик со пюлномотнно да то спр1О03!еде нашею гаисмо, да ор- 
ганизира партизански одреди и други акции. Бараме од вас да 
ги прифатите неговите мерки и да ja  поддржите нешвата ра
бота. Крееете cè што е чесано и што сака да се бори против 
фашистичките освојувачи и нивните бугарски агенти. Впраг- 
нете cè во работа |и надокнадете то она што сте го пропуштиле 
не по ваша кривизца, туку по кривица на наколку саботери. 
Нашиот поверееик има полномошво да организира оперативно 
раководство од кое овие ќе треба да примате директиви, доде- 
ка не дојде одлука од КИ преку нас за вашею прашање.

Старою раководство нема веке никакви права. Оние ис- 
клучувања што ги направи тоа, 1ние ги поништуваме и му да- 
ваме задача на повораникот да оргаснизира комиоија која ќе ja 
испита одново кривицата на исклучените другари.

Другари Македонци, во бо j ? Нем о j да дозволите да ве спре- 
чуваат во вашите акции. Оргаиизиразте партизански одреди, ру- 
шете ги мостовите, железшщите, телеграфите, уншптувајте ги 
сите воени објекти, уништувајте ги германските окупатори кои 
поминуваат низ Македонија, уништувајте ги иивните бугарски 
агенти, уништувајте ги издајсниците и саботерите! Ваша долж- 
еост е да ja поткрепите херојската борба на советскиот народ, 
да ja поткрепите борбата на останатите народи во Јутослави- 
jia, кои се дигнаа на востание против угнетувачот. Вклучете 
се во редовите на народните партизани на Југославија, кои ja 
пишуваат славната страница ©о историјата на нашата Комунис- 
тичка партија и на сите народи на Југославија.

Смрт на фашиэмот — Слобода на народот!

(Од писмото до члееовите на КП во Македонија, пи- 
шувано на 6 септември 1941 година: „Članovima ko
munističke partije u  Makedoniji“, Josip Broz Tito, sa
brana djela, tom sedmi, Beograd 1979, s. 117—*118).

Драги другари, олучајот со македонската организација ни 
даде повод да се обратные до вас со ова писмо, бидејќи смета- 
ме дека до извеоен стелен и вис сто одговорни за тоа што се 
случи во македонската организациj а. Раководството на ПК во 
Македонија ги оправдува своите постапки со тоа што, божем, 
то уредило припојувањето на македонската организација со 
вас и дека Коминтерната преку вас го потврдила тоа припо-
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јување. Ние ja  сметаме ооваа иостапка сосема неправилна, би
дејќи по тоа прашање требаше со нас да разговарате и оваа 
работа заеднички да се уроди.. . .

. . .  Сметаме дека не беше правилно од оваша страна што 
не се новрзавте со нас, што ш решававте прашањето на маке- 
донската органнзација без нас, што уште и cera му давате под- 
дршка на Шарло. Тоа црашање мюжело да ее реши другар- 
ски, без потреси во таа организација. Зарем фашистичките ос- 
војувања можат да бидат повод за проширување на една брат- 
ска комунистичка партија, а не потребата од вистннска, успеш
но организирана народна борба, добри врски и континуитет во 
работата?

Ние повторно се обраќаме на членството на Македонија 
со објаснување на целиот овој немил случај и пракаме поваре- 
ник да образува и ново оперативно раковсдство и организира 
акции и партизански одреди во Македонија.

Ние до денес не сме добиле никаква одлука од КИ по 
прашањето на македонската организација, затоа денес барав- 
ме разјаснување на ова прашање.

Ние сметаме дека треба да испратиме еден или двајца 
луге од ЦК заедоо со нашите иретставници на состанок, на 
кој ќе се договориме за заедничките акции и борби и кревање 
на востание во Македонија и Бугарија. Според потребата, ние 
можеме да испратиме и неколку вооружени одреди. Јавете ни 
го вашето гледиште по тоа прашаьье.

Смрт на фашизмот — Слобода на нар од от!
(Од писмото на другарот Тито до ЦК на БКП, пишу- 
вано на 6 септември 1941 година: „Za СК Komunis
tičke partije Bugarske“, Josip Broz Tito, Sabrana dje
la, tom sedmi, Beograd 1979, s. 119 — 121).

. . .  Сега пред вас во Макадонија стой една од најважните 
задачи, а тоа е создаваше на партизански одреди. Немојте да 
се збуните поради тоа што немате доволно оружје; почнете 
со она малу што го имате. Наскоро ќе бидеме во можност да 
ви дадеме едно поголемо количество оружје и муниција. Исто 
така ќе испратиме еден посилен одред партизани од Србија во 
Македонија, кој стекнал веке големо искуство во тукашните 
борби. Настојувајте вашите партизански одреди да бидат сос- 
тавени и од Срби и од Македонци. Во своите акции нашите
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партизаня он диверзантски групп треба да посветат најголемо 
внимание на комуникациите, юообено на главната лини ja Ниш
— Софија — Скопје — Солун. Таа пруга но секоја цена треба да 
се држи непрекинато неспособна за промет.

За да можете да ги извршите тие задачи, за да можете 
да водите успешна Партизанска борба и да ja  засидите број- 
еата состојба на партизаните, потребно е пред партиските ор
ганизации во» Макадшжја да ja поставите таа задача како џај- 
важгга. Но морате строю да виимавате Партијата да не се стопи 
со партизанските одреди и да не ja  заборави својата задача
— политичкото раководење со целого движевье ово Македони- 
ја. Партиските организации мораат да оетанат на теренот 
каде и понатаму ќе ja  развиваат својата сестрана работа. Еден 
одреден број партијци треба да се испрати во партизанските 
одреди било како командири и полит, комесари било како ра- 
ководители на штабови. Морате да юрганизирате еден Главен 
штаб на народноослободителците партизански одреди за Маке- 
донија, кои ќе раководат оо сите акции на партизаните и во 
кој ќе влезат најмалку два члена на Покраинскиот комитет. 
Во штабот треба да бидат луге кои ш  познаваат воените ра- 
боти. Ако немате добри офицари, тогаш замете некој другар 
кој бил во Шпанија или барам добар подофицер. Одредите се 
создаваат вака: од најмали единици — десетини—вод—чета— 
баталјон—одред—трупа на одреди. Најмала авторитативна еди
ница е четата. Во оекоја чета мора да има полит, комесар, а 
во водот делегат на полит комесарот.

Ние почнавме со издавање на нашиот лист „Борба“, како 
партиски орган, жој излегува 3 пати неделно. Ке настојуваме 
да се префрла една извесна количина во Македонија. Обезбе- 
дете дооиси за тој наш лист. Ви то праќаме друтарот Јордан 
Орце, кој е спасен од робија со остаеатите другари. Го праќа- 
ме на располагање и препорачуваме да го кооптирате во ра- 
ководството. Останатите другари Македонци засега остануваат 
тука, а кота ке формираме одред за Македонијд, ќе они прати- 
ме кај вас во Макадонија.

Смрт на фашизмот — Слобода на нар о дот!
Тито

(Од „Писмо Централног комитета КПЈ Покрајин- 
ском комитету КПЈ за Македонију“ (октобар 1941 го
дине), Историјск|и архив КПЈ, том VII, Београд 1951 
с. 55).

. . .  Н еодложно воспоставете врска меѓу окружниот коми
тет во неточна Србија и ПК за Македонија. По сите заеднички 
прашања овозможете координација на акциите и работата во-
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Ошнто. Пренесете ш  во Македонија нашите иокуства од парти- 
занската борба и дадете им иомош во 1организирањето на пар- 
тизанските одреди и акции таму каде за тоа постојат у слови. 
Прашањето за кадрите во Македонија е едно од најгорливите 
прашања во Македонија, бидејќи без кадри не можат да се 
извршат така крупен задачи. Должност на спомееатите наши 
организации во тоа е да им притекнат на помош на партиската 
организација во Македонија. Ако треба, нивна должиост е да 
одвојат еден број вешти партизане и добри партијци и да ш  
ишратат во Македоннј|а на работа и за покренуваьье акции...

(Од иисмото на ЦК КШ  до Благоја Нешковиќ од 27 
jæ y ap  1942 година: „Za Mihajla (Blagoja Neško- 
vica)“ Josip Broz Tito, Sabrana djela, tom osmi, Beo
grad 1979, s. 141).

. . .  Македонци!

Вие сте биле со децении угаетувани од великосрпската хе- 
гемонија. Вие патенте поради суровите прогони на големосрп- 
ските жандарми и четноици. Уништувани и мачени, вие чезнев- 
те за својата слобода. Лукавиот германски фашистички освоју- 
вачи ти искористи тие ваши оправ дани тежненија и со иомош 
на бугарската империјалистичка целика на чело со Германецот 
Борис, тој сака да ве искористи против ослободителната бор
ба на останатите народи на Југославија, кои водат јуначка бор
ба против омразнетиот фашистички окупатор и неговите до
машни сл у т , Недик, Печанац, Павелиќ итн., кои водат борба 
против оние исти жандари и четници кои ти убивале вашите 
СИНОВИ,

Македонски народе!

Веке една година откако сите поробени народи на Југо- 
славија водат борба на живот и смрт против окупаторите, во
дат борба за своја слобода и независност. Фаишстичките осво- 
јувачи подеднакво се непријатели на слободата и незавишоста 
на сите народи, па и на тебе македонски народе. Затоа, крени 
востание против окупаторот и рамо до рамо со останатите на
роди на Југославија, бори се за вистинска слобода, поведи во
оружена борба против омразнетите фашистички освојувачи и 
кивните слуги. Руши они мостовите, пругите и рудниците, униш- 
тувај го сето она што служи на непријателот и неговата осво- 
јувачка војна. Во борба македонски народе! Рамо до рамо со 
останатите народи на Јутславија ти ke ja  извојуваш својата 
вистинска слобода...



(„ Из Прогласа ЦК КШ  и Врховног штаба поводом 27 
марта 1942 године“, Историјски архив КШ , том VII, 
Београд 1951 с. 104).

. . .  Правилното раэбиравье на целите и карактерот «а  На- 
родноослободителната борба и утюга на нашата Партија дава 
широки можности и на вас, партиската организација во Маке- 
донија, да ш  соберете околу себе и да ш  врзете за своего ра- 
ководство сите работай маси и  целиот 'македонски народ во 
борбата за слобода на македонскиот народ, бидејќи токму roj 
став на нашата Партија по нащюналното прашање ш  опфаќа 
оцте тежненија на работайте маси и народи и овоэможува како 
решавање на нациюналного прашање така и на ищ ете пробле- 
ми во· интерес и во корист на вародот.

Вам, другари, мора да ви биде јахано дека Народноослобо- 
дателната борба е изразита форма вниз која се решава праша- 
ньето за онстанок, слобода и иезавианост на сите народи, па 
се разбира и на македонскиот. Иреку учеството во деиешната 
борба против фашизмот се гледа политичката зрелост на ма- 
сите, спремноста на одделни народи да ja  извојуваат овојата 
национална слобода и да си обезбедат потполн национален раз- 
вој во иднина. Ова учество воедно е и мерило за нашата Парти- 
ја  и нашите партиски организации за нивната оропанизационо- 
шртиска јачина, за политичного влијание и поврзаноста со ма- 
сите. Фактичката положба на развојот на настаните покажува 
дека нашата Партија одговорила на својата задача во сите 
краеви на Југославија, освен во Македонија каде овој тхроцес 
оди со големо закаотување.

Ирашањето за обезбедување на самостоен развиток по вој- 
ната на сите народи (се разбира и на македонскиот) и  праша- 
њето за обезбедување на идниот мир не може ни да се замис- 
ли без братството на народите и нивната рамноправвост. Само 
под тие услови прашањето за самоопределување може да има 
реална смисла. Во денешните услови на војната и вооружена- 
та борба против фашистичките освојувачи за уништување на 
фашизмот, единството на слободутьубивите, ушетееите и поро- 
бените народи (не само во Југославија), потрзани со фронтот 
на отечествената војна на Советскиот Сојуз и активно учество 
на овие народи во борбата, е гаранција за победата и оствару- 
вањето на слободата на сите народи, на нивната братска заед- 
ница, потполно оневоаможување на националното ушетувавье 
и гаранција за нивните национални права и рамноправност.

Поставувањето на прашањето за „автономија“ или „мож- 
ни специфични услови“ оплата од рамките на нашиот став и ли
ни ja  и оние кои го потешуваат тоа прашаше, всушност, во 
крајна лини ja  се изедначуваат со оние кои, породи имею Ју- 
гославија, го изолираат македонскиот народ од единствената 
борба на сите народи на Југославија.
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Прашањето за Југославија не ое поставува денес како 
прашање на режимот на бивша Југославија (каков карактер 
добродолно или не, или објективно тенденциозно, некой Маке
донии сакаат да му дадат), туку како прашање на заедничката 
борба за ослободување на сите народи и по завршената војна 
(по извојувањето на победата над фащизмот, непријател на сло- 
бодата и еезависноста особено на малите народи) на братско 
заедничко уредување и живот. Низ братството во борбата за 
слобода на оите народи (и не само на Југославија) се коте 
братството на идната слога на народите, ниввата подобра ид- 
нина, засновала не на старото уредување на нациопалпа омра- 
за, судири, угнетување, однародувавье, ропство, беда, шьачка- 
ње итн., туку врз односи на братска слота и  рампоправност на 
народите. Носител на тие мисли и на нејзиното претворавье во 
дело е вашата Комунистичка партија на Југославија___

. . .  Промената на партиското име, кое ни се чини како 
причина за отуѓување на масите од нашата Партија, всушност 
нема ништо да промени, туку ќе значи опортунистичко отста- 
иување пред непријателите или идните угаетувачи на македон- 
скиот народ и на скриените или отворени агенти на фашизмот. 
Вне не смеете да се плашите отворено да го истакнувате дело
то на нашата Партија, нејзиниот став и нејзината денешна уло- 
га, како и cè она што работеше порано нашата Партија против 
кого и како се борела. Напротив, истакнувањето на сето тоа 
уште повеќе ќе ве зближи и потрзе со работните маси и на- 
родот на Македонија.

Прашањето за националното осамостојување на партиска- 
та организација во Македонија не може да се постави без јаки, 
цврсти, проверени е верни партиски кадри, со масотно влија- 
ние на масовните партиски организации способна да раково- 
дат со националното движење во Македопија. Промената на 
името на Партијата и тука ништо не менува, напротив. Коле- 
бливите, малограѓанските и опортунистички настроените еле- 
менти со уште нејасни и неправилни ставови по ошнтите по- 
литички проблеми (а ео тоа пред cè еесигурии за онаоѓање во 
конкретната ситуација) ќе се обидуваат поетојано да ja  потчи- 
ват организацијата (младото и неискусно членство) и ќе ги на- 
ведуваат чесните партијци да наседнат на туѓите и штетни вли- 
јанија. Без цврста единствена партиска оргашгзација и контро
ла, тие би ja  свеле партиската организација на збир на разни 
политикантски и фракциоиерски групации, изолирани од маси
те и вар од от. Тоа то покажа неодамнешното ваше искуство.

„Последниот став во македонското прашање“ (како што 
се изјасии другарот Љуба), значи, императивно нал ага апсо- 
лутно остварување на единството на сите слоеви (работници, 
селани, чесна интелигенција), целокупниот македонски народ 
за вооружена борба против фашизмот, против германските и
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италијанските завојувачи и окупатори и нивните сојузници и 
слуги. Be предупрадуваме дека не смеете никако да то изгуби
те од вид главниот непријател на кош треба да биде насочена 
острицата на еашите акции и главниот удар. Исто така не 
емее, парада етрашливост или скриено издајничко распо
ложение кај извести бивши водачи на граѓанските партии и 
гаолицичари и нинните одрекнувања од учеството во борбата од 
какви било причини, тоа да ее смета и расположение на кивни
те бивши политички приврзаници. — Тоа остварување на един- 
ството во борбата не е само иолитички став и потреба, туку и 
должвост и обврска на македонокиот народ да се придружи 
на вапредните сили за одбрана и спас на човештвото од фа- 
шизмот. Во таа борба доаѓа до иэраз раководната улота на на- 
шата Партија, како едивствена политичка партија, која им ука
жи правилен пат и правец на народите на Југославија во вре- 
мето на потполното предавство на земјата, распаѓањето на 
државата и ко ja  денес успешно руководи оо таа борба, убеде- 
на дека народите на Југославија ќе ja  решат во своја корист, 
ооздавајќи ш  1низ неа темелите на својата утрешна, во сушти- 
на нова заадница.

Покрашкжиот комитет на нашата Партија за Македонија 
мора да преземе одлучни мерки за зацврстуватье на партиската 
организација и нејзиното чистење од сите нездрави елементи, 
оо курс на воведување во Партијата здрави, чесни и борбени 
работници, селани и чесва интелегенција, кои се оодготвени за 
Партијата и за својот народ да ги поднесат сите тешкотии на 
работата и борбата. Покраннокиот комитет мора да изврши 
мобилизација на своего членство, кое мора да биде подготвеео 
да го изврши секој налог на Партијата или да се однесува на 
работата во партиската организација на теренот или bio одре- 
дот, вооружените акции итн. и иетовремено да враши добровол
ка мобилизација на оите патриоти, почнувајќи за ситни caöo- 
тажи до вооружени борби...

(Од »Писмо Јосипа Броза Тита Покраинском комите
ту КПЈ за Македонију од 16 јануара 1943 године“, 
Историјски архив КПЈ, том VII, Београд 1951, с. 190 
— 192).

. . .  Еден од многу значајните факти е тоа што натките пар
тизански сили во Македонија, во носледио време, постишаа 
знатни успеси и по втор пат го зазедоа Кичево, Дебар и така 
соэдадоа услови за уште посилво развиватье на партизанского 
движенье во Македонија. Партизанского движенье во Македони-
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ja  e теоно поврзаво со партизанскою движение во Албанија и 
Грција и во исто време се јавува како сериозва поддршка во 
развивањето на партизанскою движење во самата Бугарија...

(Од „Извештајот на Јооип Броз Тито на Второю за
седание на ABHOJ“, Јосип Броз Тито, Борбата за ос- 
лободувањето на Југоолавија 1941 — 1944, Скопје 
1950 с. 152).

. . .  Толло го поздравувам Првото заседание на АСНОМ. 
Иреку Вас, слободиите пратеници на македонскиот народ, го 
поздравувам целиот македонски народ, кој piaMO до рамо со 
останатите народи на Јутославија се дигна со оружје в раде 
против окупаюрот и нешвите иомагачи за своја слобода и  за 
слободата на сите народи на Југославија. Фактот што за прв 
иат по долги векони робување се одржува заседание на слобод- 
ното македонско ообрание на кое Вне, пратениците на маке
донскиот народ, слободно ќе одлучувате за судбината на сво- 
јот народ, вавистина е историоки еастан не само за македон
скиот туку и за сите народи на Југославија. Со својата сопстве- 
на херојска борба и  оо братоката борбена помош на сите на
роди на Југославија, македонскиот народ иоставува неразруш- 
ливи темели на својата слобода и рамноправност. Тоа е наедаю 
уште одно сведоштво дека нова Југоолаввја останува верна на 
вачелото за полна рамеоправвост на сите нејзини народи. За- 
тоа, Првото заседание на АСНОМ уште повеќе нека го эацвр- 
сти братството меѓу наижте народи и уште повеќе нека ти мо- 
билизира силите на македонскиот народ во заедничката бор
ба на нашите народи против варварските ушетувачи.

На живее слободна и  рамноправна Македонија во Демо- 
кратска и федеративна Југославија.

Претседател на Национашшиот комитет 
Маршал Тито

(Ирвом заседању Антифашистичког собранна народ- 
ног ослобођења Македоније, Историјски архив KIU, 
том VII, Београд 1951, с. 336).
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