
СТАТИИ-ПРИЛОЗИ

Благоја ТАЛЕСКИ

CO АВНОЈ И АСНОМ CE ОСТВАРИЈА ВЕКОВНИТЕ ИДЕАЛИ 
HA МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

Пред 40 години, во срцето на поробена Европа, во екот 
ва војиата на оојузниците против фашистичката коалеција и 
херојските битки на нашата Народноослободителна војска гвро 
тив окупаторот и домашните предавници, во легендарното Јај- 
це ce состаиаа вислинските претставиици на јушсловенските 
народи и нар(одности за да то озаконат она што е извојувано 
со крвта ih коските на своиие најдобри синови и ќерки. На 
29-ти ноември 1943 година, на Второто заседание на АВНОЈ, 
беа удрени граноитните темели на Нова Југославија, како плод 
на еајвеличенственото сенародно движење — народноослобо- 
дителната борба и Социј алистичката револуција, предводеиа 
од К10мун1истичката партија на Југославија и другарот Тито и 
решеноста на нјашите најроди и народности да ja земат суд- 
бината во оопствен[ите раце и да изградат слободна и демо- 
кратска заедница на рамноправни народи и народиости, цврсто 
решени да живеат во слобода, мир, социјализам и братска 
слога.

И гхокрај тоа што изминаа четири децении од одржува- 
њето на Второто заседавзие на АВНОЈ, тешко можат да ce из- 
разат сите вредностр! на овој витален историски настан во те- 
кот на нашата Нар!одноослободителна борба, поради сестра- 
носта; трајноста и универзалноста на одлуките што ce донесени 
на иего. Сепак, и гвред cè, може да ce каже дека Второто 
заседаиие за АВНОЈ имаше историскЈО значење за натамошна- 
та судбина на нашите народи. Тоа ja изрази шлемата, Титова- 
та историска епоха, ,и ги одрази револуциоиерните стремежи 
на сите наши (народи за создавање на нова држава, слободна 
демократска заедница на рамноправни нроди и народности на 
Југославија, Одлуките со кои АВНОЈ ce конституира како 
врховно законодавно и претставничко тело имаа далекусеж- 
HQ значење зашто беа осноца на суверенитетот и државноста
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на Нова Југославија со федеративното уредуваше како и одлу- 
ката за формцрање на Националниот -комитет, како извршен 
орган, односно привремена влада.

Второто заседание на АВНОЈ, покрај афирмадијата на клас- 
н1о^рев!олудионерниот кајрактер на народната власт, отвори мно 
гу пошироки простори за државната организацѕија на југосло- 
венските народи и народности. Со неговите одлуки е потврден 
идентитетот ma сите југословенски народи и народности, како 
и шшвниот суверенитет во ооздавањето на оекој од нив своја 
сопствена државна организација. Едновремено врз слободно 
изразената волјд на секој од југословенските народи и народ- 
ности ооздадена е нивна заедница — Демократска Федератив- 
на Југославија.

Одлуките на Второто заседание на АВНОЈ имаат исклу- 
чително значење за оите наши народи и народности по сите 
основни ставови за изградбата на Нова Југославија, за нејзина- 
та сегашност и вднина. He треба посебно да ce нагласув!а дека 
Второто заседание вга АВНОЈ е од исклучително значење и за 
Македонија, бидејќи ги постави темелите на 'идното уредува- 
ње на Југославија како Федеративна братска заедница на рам- 
ноправиви народи и народности. За прв пат во својата борбена 
исиорија востанатиот македонски народ, во заедничката бор- 
ба со другите југосл)ов'енски народи и народности, извојува 
иационална и социјална слобода, оствари своја државност, свој 
национален суверенитет.

За безрезервното прифаќање на линијата на Комунистич- 
ката партија на Југославија за вооружена борба, македонски- 
от народ имаше посебни причини. Револуционерниот курс на 
хтартијата му гарантираше национално и социјално ослободу- 
вање со право на самоопределување, a линијата и Програмата 
на Комунистичката партија на Југославија ги изразува веков- 
ните стремежи на македонскиот народ оо сопствена државност 
(да го санкционира својот национален вдентитет и претставу- 
1ваа гаранција за тоа дека неговата борба овој пат нема да биде 
присвојувана од сооедните хегемонистички аспиранти.

Второто заседакие на АВНОЈ ira санкциоиира револуци- 
(онарните придобивки иа НОБ и ja постави целта на борбата 
што ja предводеа Комунистичката партија на Југославија и 
другарот Тито. Неговите одлуки јасно покажаа дека нема вра- 
<ќање на старото, дека секој, нар!од, оекоја народквост, во со- 
цијален и надионален поглед, ќе бидат поставени во услови 
рамноправно да ja изградуваат својата социјалист1Ичка општес- 
твена заедница, да го развиваат својот национален идентитет 
и овојата национална култура, оо таков заеднички живот и од- 
носи меѓу народите и народностите кои, шхгврдени во практи- 
ка, претставуваат пример по кој пат треба да одат народите,* 
не само во Југославија,
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ACHOM — највисок дострел во борбената историја 
на македонскиот нарад и народностите што живеат 
во СР Македонија

Идејно-политичките и програмските основи на Народно- 
ослободителната борба ои Социј алистичката револуција изра- 
зени во одлуките на Второто заседание на АВНОЈ, најдра нај- 
силна потврда во (одлуките на Првото заседание на АСНОМ, со 
кои макадонската револуција го прокламира пред целиЈот свет 
создавањето нова македонска држава на Балканот, во рамките 
на Југословенската федерација. На 2 — август 1944 годин1а; на 
нацо|Налниот празник — Илинден, во манастирот „Прохор 
Пчински" во пазувите на легеиздарниот Козјак ce остварија ве- 
ковните стремежи и идеали на македонскиот народ за наци- 
онална слобода и социјална правда, за своја држава — стре- 
межи ih  идеали што ги iHocea длабоко в|о своите срца и за кои 
гинеа генерацији на револуционери, преродбеници и борци.

На овој историски чин му претходеше четиришдишната 
безпримеркга херојска борба на македонскиот народ заедно со 
другите јушсловенски ндроди и народности, против герман- 
ските; италијанските и бугарските фашистички окупатори iï 
нивните домашни слуги.

На 11 октомври 1941 годиеа со вооружениот напад врз 
полициската станица, затворот и телекомуникациите ва градот 
Прилеп и со исиовременото дејствување на кумановските и скоп- 
ските партизани, македонскиот народ ja изрази својата реше- 
ност низ борба да ja извојува својата национална слобода и го 
1најави последниот победоносен Илинден. Затоа, 1941 година е 
година на политичка победа над окупаторите и нивните слуги.

Во наредната, 1942 година, шоружената борба и сенарод- 
ниот отпор зедоа оилен замав. Завојуваните страни сфатија де- 
ка борците на востанатиот народ ce (неуништливи. Тоа беше во- 
ена победа над окупаторот. Заиоа постишатите политички и 
воени усппеси во 1942 година беа силна основа за развивање 
на вооружената борба во 1943 година, кога востанието ja ίοπ- 
фати скоро целата територија на Македонија. Беа создадени 
нови партизански одреди и поголеми воени единици, ослободе- 
ните територии ce цроширија, органите на новата власт во сво 
јата работа веќе !ги развија оите белези на органи на Револу- 
цијата, сите слоеви на народот беа опфатени и вклучени во ce- 
народната борба за ослободување.

H ob поттик на востаниет1о му даде формирањето на Кому- 
нистичката партија на Македовија и нејзиниот Централен ко- 
лштет во почетокот на 1943 водина. Во октомври 1943 година 
Главниот штаб на Народноослободителната војска и партизан- 
ските одреди на Македовија го издаде својот познат Манифест 
до македонск1иот нар!од. Во овој, еден од најзначајните доку- 
менти еа  HOB bio Македонија, ce изиесуваат освовните идеј-

4 Исгорија
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ди и програмски поставки врз кои треба да ce темели идниот 
|државно-праван статус на Македонија во Нова Југославија. Ма- 
нифесхот истакнува дека македонскиот народ, низ заедничката 
борба со југословенските народи, ќе може да ja  извојува сво- 
јата национална слобода и самостојдост и врз принципот на 
самооцределување да ce здобие cd вистинска рамноправност, да 
ги удри темелите на својата сопствена државност во рамките 
на југословенската заедница.

Прашањето за формирање на повисоки форми на новата 
народна власт и на подготвјување на едно широко собрание", 
кое аќе треба да избере највисоко законодавно и извршно црет- 
ставничко тело, беше разгледан на Преспанското советување 
на ЦК КПМ, одржано на Илнидон — 2 август 1943 годииа. Ка 
ко резултат на опсежната политичка дејност кон крајот на 
1943 тодина ce формира Иницијативен одбор за свикување на 
АСНОМ, a на Илинден 1944 година, на ослободената терихо- 
рија на Првото заседание на АСНОМ ce удираат темелите на 
Демократска Федерална Македонија.

Првото заседание на АСНОМ, со донесеното решение, со 
кое „АСНОМ ce конституира во врховно законодавно и извршно 
претставничко тело на Македонија и на македонската држава, 
како рамноправ1на федерална единица во Демократска Феде- 
ративна Југославија" — претставува историски чин во офор- 
мување па државноста на македонскиот иарод.

АСНОМ, највисшшот дострел во историјата на македон- 
скиот народ и народвосште што живеат во СРМ, |а  потврди 
доследноста на Комунистичката Партија на Југославија во ре- 
шавашето на нацианалното прашање како составка на длабо- 
ките промени иа класните односи и во израснувањето на работ- 
ничката класа во водечка општестврна сила на Револуцијата. 
Нејзината водечка улога, ио демократски сојуз со другите ра- 
ботни луѓе и граѓаните од градот т селото, во виорот на осло-- 
бадителната војна создаде неразрушливо братство и единство 
на југословенските народи и народности, трајно ja  оствари нив- 
ната поврзаност во Федерација, обезбедувајќи независен, рам- 
ноправен и самостоен национаден развиток.

Низ Манифестот од Првото заседание на АСНОМ, делега- 
тите на макадонскиот народ и народностите шхо живеат во 
Македонија можеа да саопштат: „ . . .  Првото македонско на- 
родно собрание пред целиот овет го прокламнра остварување- 
то на полна нациоиална слобода на македонскиот народ во 
лрвата слободна македонска држава. Вековните идеали на ма- 
кедонскиот народ ce обистинија. Прв пат по Самуила македон- 
сииот народ ќе ce почувствува во Македонијд како во своја 
куќа, прв пат тој стана слободен народ во слободна држава. 
Тоа е  најголемо остварување до историјата на нашиот народ,
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избарено во гигантскиот антифашистички фронт, со крвта на 
најдобрите синови на Македонија и со помошта на другихе на- 
роди на Југослаиија, осигурено во нова Федеративна заедница 
на народите на Југославија ..

Одлуките на Првото заседание на АСНОМ претставуваат 
првокласна нациовална и правна афирмација на македонски- 
от народ. Тие создадоа фундаментални претпоставки за нацио- 
нална и ооцијална слобода на македонскиот народ и на народ- 
ноствите што живеат во СР Македонија. Нивното епохално зна- 
чење ое потнрдува цели четири децент",. служејќи како осно- 
ва на една богата и катадневна практика во изградбата на но- 
ви хумани, ооцијалистички самоуцравни општествено-еконок- 
ски и политички адноси, но и  како импулс за нова и cè побо- 
таха раволуционерна акција на свесниде социјдлистички сили 
на македонскиот народ и на народностите во СР Македонија, 
за остварување на многу сложените и тешки задачи во совла- 
дувањето на наследната заостанатост и за отворање переек- 
тиви за уште повисоки дострели во секој поглед.

Од првите АСНОМ-ски денови на нашата слобода и тво- 
рештво — кога не знаевме многу ,но многу сакавме и дававме, 
кога имавме малку и бевме задоволни и оо тоа што го имавме 
— нашата работничка класа и работните луѓе самоцрегорно и 
успешно ja  изградуваат својата ооцијалисличка самоуправна 
заедница, својствено на нашето самоуправно битие, што уште 
повеќе ангажира на мобилност кон cè поинтензивно творештво, 
кон сестрано остварув|ање на нашите определби за општествено- 
економскиот и културниот развој врз социјалистички самоуп- 
равни основи.

Придобивките на АВНОЈ ce продлабочуваат во непрекинатите 
текови на Револуцијата

Најсилна потврда на историското значење и на далеку- 
сежвоста на одлуките ва АВНОЈ е напхиот дооегашен соција- 
листички самоуправен развој. Работничката класа и сите работ- 
ни луѓе, народите и народностите на Југославија, во слобода, 
рамиоправност и мир го градат и секојдневно го збогатуваат 
својот живот врз основа на социј aлистичкото самоуправување 
— низ Koie ce остварува процесот на ослободување на човеког 
од секаква економска експлоатација и политичка доминација, 
ja  остваруваат националната рамноправвост и братството и 
единството — како  гаранциј a  на сегашноста, иднината и  пер- 
спективата на секој народ одделно и на сите заедно, како и 
веврзаиата надварешна политика на нашата земја — како 
единствена алтернатива за разбирање, ооработка и мир во 
светот1. Ј
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Континуитетот на одлуките на АВНОЈ како црвена нишка 
ое провлекува во сите повоени години и е вграден во ситѕ 
клетки на животот и развојот на нашата социј алистичка само- 
управна заедница. Врз придобивките на Народно-ослободител- 
иата борба и Револуцијата, во сите етапи нашиот развој по- 
стојдно qe оплеменува во секојдневниот живот и работата со 
нови облици ih оодржини зацртани во програмата на СКЈ и 
во уставите каде што е озаконета власта ква работничката кла- 
са и општественоо-економскиот систем, во кој cè повеќе ќе до- 
дѓаат до израз самоуправувјањето на работните луѓе и  нивниот 
здружан труд и суштинската рамноправност на смте југосло 
венски народи и народности. ■

Континуитетот на остварувањето на одлуките на АВНОЈ 
ce гледа и во изградувањето на условите за ековомска рамно- 
правмост на југословенските. народи и народности. Како орган- 
ск!и дел на единствената политика на стопанскиот развој на 
Југославија, врз солидарна основа и оо ангажирање на соп- 
ствените потенцијали, мораме да настојуваме што поцелосно 
ih  поконкревно да ce остварува побрзиот развој на недоволно 
развиените републики ш покраината Косово, што објективно е 
од еднаков интерес т потреба и на !недоволно развиевите и на 
развиените, како и за похармоничен развој на целата југосло- 
венска заедница воопшто. Проблемот е долгорочен и бара no
ćio јан 'ангажијран одиос. По неговото оовладување треба да ce 
остварува трпелив и реалистички приод, но и да ce почитува 
општо познатото оознание дека национална и секоја друга рам- 
ноправиост, е комплементарна со економската рамноправност, 
a тоа бара организирање за доследно надминуваше на разли- 
ките (Bo стешенот на економската развиеност и за непречеио 
дејство на економските заионитости <и единствениот југосло- 
венски пазар. !

Со остварувањето на континуитетот на една автентична ре· 
волуција, каква што е нашата, дојдовме до денешните содржи- 
ни и облицји на политичкоиот систем. на социјалистичката само- 
управна демО'Кратија, кој не го сметаме за статичен, туку, на- 
против, за развоен процес. Фундаменталпиот правец на контп- 
нуитетот на остварувашето на сеопфатните содржини на слово- 
то и духот на Второто заседание на АВНОЈ е насочен кон из- 
градба на нашиот општествено-политички систем в|рз самоуп- 
равни основи, во кои процесот на одумирање на државата е 
во функција на развојот и продлабочувањето на самоуправува- 
њето. Нашата самоуправна демократија континуирано ce на- 
доврзува на процесот на создаваљето и развојот на народната 
^власт, почнувајќи од изборите и делегирањето на сите нивоа 
на народноослободителните одбори, вклучувајќи опи и делега* 
тите на АВНОЈ, АСНОМ и Антифашистичките собранија на Ha-

52



родното ослободување на братските републики и автономни по- 
краини, па cè до денешниот политоачки аистем на социјалис- 
тичкото самоуправување, со развиен делегатски систем.

Затоа, може слободно да ce каже дека 10длуките на Вто- 
рото заседание на АВНОЈ и денес не изгубија од своето значе- 
ње, од својдта вредност, туку напротив, оекоја етапа на наша- 
та Револуција оекогаш е чекор напред во продлабочувањето 
на придобивките од Народно-ослободителната борба и Соци- 
јалистичката раволуција.

Сегашните општествени ангажирања за продлабочувањето 
на братството и единството и рамноправноста на (нашите наро- 
ди и народности, како и за натамошниот развој на ооцијалис- 
тичкјите односи — самоуправнји по форма, доходовни по со- 
држина — претстадуваат внесување нови трајни квалитети во 
градењето на односите меѓу народите и народностите, меѓу ра- 
ботниците во здружениот труд, меѓу работните луѓе и граѓани- 
те во сите сфери на животот и трудот, Всушност тоа е продла- 
бочување на АВПОЈ-ските дринципи, со што ое прошируваат 
можностите .работниот човек во здружениот труд и народите 
и народностите во целата југословенска заедница cè побогато да 
ш  остваруваат општите, личните и заедничките интереси и по- 
требите, врз каи основи постојано jam e  братството и един- 
ството и самоуправна и неврзана Југославија, како заедница 
на рамноправни народи и народности.

Коренита трансформација на стоианската 
и општествената структура

Темелена Црз историските одлуки на АВНОЈ — братство- 
то, единството и рамноцравноста на југословенските народи и 
народности и на решеноста новите !Општествени одноои да ш  
градиме врз принципите на социјдлистичкјото самоуправување, 
Југославија, a во тие рамки и нашата Република во изминативе 
четири децении постиша резултати, видливи на секој чекор. 
Во услови на слобода, рамноправност и социјализам, со заем- 
на поддршка и солидарност на народите и народностите на 
југословенската заедница, насочена кон исти цели за изградба 
на нов живот и нови односи, ракјоводени од КПЈ, односно СКЈ, 
и другарот Тито, македонскиот народ и народностите развија 
отромна |енершја и творештво. A имаа пред себе многу што да 
направат — многу труд да ce вложи во изградбата на својата 
нова Република која штотуку. зачекори во социјалнзам и от- 
почна со отстранувањето на остатоците што ги остави долго- 
трајниот ЖИВ10Т во робство, експлоатацнја и обесправеност.

СР Македонија, како интегрален дел на СФР Јушславија 
оствари динамичен стопански и: општествен разв!ој и коранита
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трансформацијд на стопанската и општествената схруктура. И- 
маме cè поразвиени социј алисхички самоуправни односи, пови- 
сок материјален, кадровски и научно-хехнички потенцијал, ос- 
тварени ce поопшхесхвување на стопанството и сушхесхвени 
промегаи во схопанскаха структура и во економско-социјалниот 
состав на населението. Економскаха и опшгесхвенаха преобраз- 
ба на Републикаха овозможија крупен напредок. ,во подобрува- 
њето на материјалните, културните и општите услови за живот 
на наеелението. Остварено е и пошироко вклучување на Репуб- 
ликата во стопанскиот и културниот живот на земјата и во ме- 
ѓународните текови и воогшхто постишат е повисок степен на 
стопанска и општа општествена развиеност. Само во измина- 
тиве триесетина години реалниот ошптествен производ по жи- 
тел е пет пати поголем. Индустриското производство со просеч- 
на годишна стапка од 12% имаше најдинамичен раст и е зго- 
лемено над 23 пати, a земјоделското производство над три па- 
ти. Истовјремено со материјалното богатство растеа животниот 
стандард на наоелението и резултатите озо социјалната и здрав- 
ствената заштита, образованието, науката и културата.

Значајна претпоставка за нашата победа и за безпример- 
ниот елан во тешките но славни времиња н:а Народноослободи- 
телната борба и Социјалисгичка раволуција — a што и денес 
има актуелно значење во изградбата на социјалистичкото са- 
моуправно општествјо — беа и ое високиот морал, готовноста 
за самооткажување и самопожртвување, искреното другарсхво 
и заемната доверба. Овие својства и високиот степен на идеј- 
ност, камо и сознаниехо за големинаха на идеалихе и целихе 
— беа и осханаа движечка аила на нашаха Револуција и во 
сегашнихе напори за натамошно унапредување на опшхесхвено- 
економсниох, махеријалниох и кулхурниох развој и во продла- 
бочувањехо на социјалисхичкихе самоуправни односи во бих- 
каха за економска и опшхесхв1ена схабилизација.

Осхварувањето на Долгорочнаха програма за економска 
стабилизација — првостепена задача

Осхварувањехо на бихнихе белези на нашаха Револуција 
која хече, во денешни услови бара осмислена и упоорна борба 
за нахамошно развивање на социјалисхичкихе самоуправни од- 
носи во услови на дејствувањ е н а  економските законихосхи и 
на схекнување и распределба на личиихе доходи според резул- 
тахихе на хрудот, со решихелно осхварувјање и на друшхе це- 
ли и задачи од Долгорочнаха програма за економска схаби- 
лизацијд, совладувајќи ги сихе охпори и пречкѕн шхо схојах на 
тој пах: посхигнување зголемено и конкурехно производсхво на 
схоки и услуги за домашниох, a особено за надварешниох па-
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зар; натамошно научно следење и ооознавање па тековите и 
правците на општествениот развој; развивање на производстве- 
ните силзи оо максимално користење на научнитв и на техннч- 
ко-технолошките достигнувања; сестран развој на човековата 
личност и  па неговите творечки способности; енервично спро·· 
тивставување на изворите на социјалните разлики кои не ce 
темелат врз трудот, со доследна примена на социј алистичкиот 
принцип — од секого според способностите, на секого според 
резултатите од трудот.

Четирите децении од одржувањето на ÂBHOJ ги одбеле- 
жуваме во екот на решителниот пресврт во остварувањето на 
целите и задачите од првата етапа иа реализација на Долго- 
рочната дрограма за економска стабклизацја, со апоолутен при- 
оритет н интензивирање на внатрешната и надворешната лик- 
видпост на стопанството и бан1ште; во услови на натамошен 
развој и унапредување на соиријалистичките самоуправни од- 
носи.

Длабоката универзална и визиоиерска смисла и хуманиот' 
карактер на борбата на југословшсхште народи и народности, 
пренесувани од агенерација на генерација — од денешните бор- 
ци за социј алистичко самоуправување и во сегашните сложени 
ошптествено-економски и политички условаи во земјата и во 
светот бара зшлемена идејда и рѕеволуционерна наооченост, 
колеквивеи дух и самопрегор.

Економската стабилизација денес е безалтернативна осно- 
ва на нашата борба што ja водиме и мораме постојано да ja 
водиме подеднакво решително и единствено како и всиз сите 
досегашнѕи решаДачки битки на нашата Револуција. Вредноо 
тите што беа услов на еашите успеси во поранешните битки 
(имаат исто значење и во остварувањето на општествено-економ- 
ската стабилизација, како трајиа определба.

Вербата во сопствените сили, во целите за кои ce борев- 
ме, готовноста за самоодрекнување и жртви — беа толема мо- 
рална сила на борците во Народно-ослободителната борба ιϊ 
Социјалистичк!ата револуција. И денес ни е неопходна верба 
bio сопствените сили ои целосно оотпирање врз нив, првенствено 
со евртување кон своите можности, кои cera ce значително no- 
големи, кон подоброто и порациоиално користење на она што 
го изградивме и со што располагаме, со цел да ce дооспоообу- 
ваме за конкурентно споообно производство и услуги на домаш- 
ниот пазар, за cè порамноправно вклучување ово меѓународната 
поделба на трудот, за фаќање и држење чекор со ритамот на 
прогресот во светот. И денешните економски тешкотии, како 
и  сите поранешни ќе ги надминеме со самодоверба и целоона 
мобиЈХИзацпја на работничката класа и другите работни луѓе и 
граѓани, со нивно работно и самодрегорно ангажирање, ини- 
цијатива и тдорештво, односно оо оној ист револуционерен, де-
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мократски и самоуправен од со кој успешно и дооега ги ми- 
нувавме в|рвиците на нашата Револуција. Нашите работни луѓе 
и граѓаните и во оваа оитуација кога ce врши решителен пре· 
мин кон стопанисување во услови на делување на економски- 
те и пазарните законитости како и кон дослејдна примена на 
начелото: стекЈнување и расподелба на доходот и распределба 
на личните доходи според резулталите на трудот ja покажува- 
ат својата висока социјалистичка оамоуправна свест и испра- 
вено поднесувајќи ги тешкотиите со кои ce соочуваме, ja из- 
разуваат својата свесна определба за зачувување на Титовата 
епоха ina победи и во најтешки ситуации.

Работничката клаеа, работните луѓе и граѓаните — носители на 
нашиот политички систем на Социјалистичката 

самоуправна демократија

Нашата Револуција со својата клаона и национална суш- 
тина претставува непресушлив извор* на постојано ;откр1Ивање и о  
ви сили во длабините на општественото битие, за креирање но- 
ви форми и содржини на општествените односи и слободи на 
нашиот работен чоДек — производител и самоуправувач, во ус- 
лови кога работничката класа, работните луѓе и враѓавите ce 
носители на самоуправната демократија. Во современиов пери- 
вд тие нови вредности на нашиот социј алистички самоуправен 
систем, вткаени bio програмата и конгресните документи на Со 
јузот на комунистите, во новите устави, Законот за здружениот 
труд и друште системски закони; во општествените договори и 
самоуправните спогодби, во сите клетки на самоуправниот жи- 
вот, cè побогато ce остваруваат со творечко ангажирање н’а ра- 
бот1шчката класа и другите работни луѓе и граѓаните во орга» 
низациите и заедниците. Изградбата на социј алистичкото само- 
управво општество во нашата земја не е веќе далечна цел туку 
секојдневна практизка која постојано ce потврдува и проширува 
бо овкупниот материјален и културен развој, во продлабочува- 
њето на социј алистичките самоуправ1ни доходовни односи и јак- 
нењехо на општонародната одбрана и општествената самозаш- 
тита —  как!о сигурен чувар на придобивките од Пародно-ос- 
лободителната борба и Револуцијата и на изградбата на нашето 
социј алистичко самоуправно опшхество, со cè поразвиена сло- 
бода на човековата личност и неговото тво|рештво.

Суштествените и длабоки трансформацвои во развојот на 
социјалистичките самоуправни односи овозможија bio вкупната 
општествена репродукцијд и вршењето на полихичката власт cè 
повеќе да ce изразува доминантната улога на работничката 
класа, така што новите вредности на политичкиот систем на
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ооциј алистичката самоуправна демократија се повеќе станува- 
ат сопственост на работниците, работиите луѓе и граѓаните — 
непосредни нооители на самоуправувањето во сите организмшг на 
ПОЛИТИЧК1ИОТ систем.

Слободата на народот, власта на работничката класа, со- 
циј ализмот, југослованската федерадија, бјратството и единство 
то, рамноправноста и самоуправувањето ce трајни придобивки 
на нашата Револуција, која тече. Судбинската поврзаност бо 
заедничката борба за слобода и за вдаст на работничката кла- 
са, доброволната обадинетост во таа борба, заедничката одго- 
ворност за судбината на земјата создадена во Револуцијата —- 
ce основите на нашето заедништво. Бидејќи југословенската фе- 
дерација е елементарна потреба, заедничши интерес и одговор- 
ност на секој народ и на секоја народност, на сите наши ре- 
публими и покраини, мараме енершчно, пред cè, секој во соп- 
ствената средѕина, но и сите заедно, во секој дел, и во целата 
земја, преку натамошен развој и афирмација на предностите и 
вредностите на политичкиот систем на социјалистичкЈОто само- 
управување да ce пресметнуваме со антисамоуправните и анти- 
социјалистички појави и со нив!ните носители, со обидите за 
предизвикуваше и ширење на националната нетрпеливост и со 
појавите кои ги загрозуваат рамноправноста на иародите и  на- 
родностите, безбедноста и: сигурноста на работните луѓе и гра- 
ѓаните.

Доследни на својата борба за слобода и независност, на- 
шите народи и народности ги отфрлуваат сите обиди за поро- 
бување и хегемонија од кад>е и да доаѓаат и на кого и да ce 
однесуваат, залагајќи ce за рамноправии односи меѓу државите 
и народите. Во своите тпрајии определби тргнуваме од висти- 
дата што ј,а верифицира историјата дека ниеден народ не мо- 
же и самиот да биде слободен ако угнетува друш народи и 
дека ое неодржливи било какви аранжмани што ja  кројат суд- 
бината на другите народи, затоа што постојано ce потврдува 
дека, во крајната кансеквенца, за CBiojaxa судбина одлучува се- 
кој народ по оопствена волја и според своето убедување.

Во својата политика на неврзување и активна мирољубива 
коегзистенција, чиј меѓудржавно афирмиран протагониста бе- 
ше другарот Тито, нашата земја ce застапува за сестрана сора- 
ботка на оите држави и народи врз почитување на принцишгге 
на рамноправност, суверенитетот и тар1Иториј aлниот интегритет; 
a досебно за добрососедски односи со целосно почитување на 
иринципите на рамноправност, суверенитетот и териториј алниот 
(интегр(итет; a посебно за добрососедски односи со целосно по- 
читување на правата на народностите и етничките групи, при
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што националните малцинства треба да претставуваат мостови 
на пријдтелството меѓу народите и државите. Доследноста на 
ваквата политика, проследена со конструктивните напори на на- 
игата земја во унапредувањето на односите и соработката со 
друш земји и со ооседите, претставува плодна почва за разви- 
вање сесхрана соработка и неизмерлив! првдонес за мирот што 
на нашата земја и донесе длабока почит од сите слободољубиви 
народи, голем углед и широка меѓународна афирмација.

Blagoj a TALESKI

AVNOY AND ASNOM REALISED THE ETERNAL IDEAL 
OF THE MACEDONIAN PEOPLE

S u m m a r y

On November 29, 1943 at the Second Session of AVNOY, 
the foundation of the New Yugoslavia was laid as a result of 
the people’s liberation struggle and revolution led by Tito and 
the Communist Party of Yugoslavia· The integrity of all the Yu
goslav peoples and minorities was confirmed by its decisions, 
as well as their sovereignity in the establishment of their own 
states.

The ideological, political and programme bases of the peo
ple’s liberation struggle and revolution expressed in the decisions 
of the Second Session of AVNOY were confirmed by the deci- 
sons of the First Session of ASNOM, thanks to this, the Mace
donian revolution proclaimed, before the world, the establishment 
of the new Macedonian state in the Balkans, within the frame
work of the Yugoslav federation. This session of ASNOM was 
held at the Monastery of St. Prohor Pčinski, on August 2, 1944.

The decisions of the First Session of ASNOM represent na
tional and legal affirmation of the Macedonian people These 
decisions made fundamental suppositions concerning the national 
and social freedom of the Macedonian people and minorities in 
Macedonia.

At the end of the article the author gives survey of the 
40 years of existance of the Macedonian state and its socio-eco
nomic and cultural development during that period.
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