
Михаило АП0СТ0ЛСКИ1

ОДЛУКИТЕ HA АВНОЈ

РЕАЛИЗАЦИЈА HA ЦЕЛИТЕ HA ВЕКОВНАТА БОРБА 
HA МАКЕДОНСКИОТ НАРОД

За да може да се сфати местото и значењето на одлукихе 
на Второто заседаиие на АВНОЈ во вековната борба на маке- 
донскиот народ за национално и социјалмо ослободување, по- 
требно е во најкуси црти да ja  изнесеме положбаха на маке- 
донскиот народ, a воедно и положбата на народносхихе в:· 
Македонија, пред почетокот на Народноослободихелнаха војна 
и Револуцијата на народите и народносште на Јушславија.

Во текот на XIX и почехокот на XX век македонскиот 
народ водеше многу борби, по форма мнагу различни, чија цел 
беше национално афирмирање и ослободување. Долгохрајдата 
борба на македонскиот народ за вовједување на македонскиот- 
старословеиски јазик во црквите, наместо грчкиот, ce познати ка- 
ΚιΟ антипатриархиска борба за создавање на независна црква, 
односно за обновуваше на Охридската архиепископиј а1).

Таа борба заврши со неуспех за македонскиот народ, ме- 
ѓухоа бухарскаха буржоазија, која во исхо време исхо хака 
водеше борба против Пахријаршијаха, успеа 1870 годика кај 
Порхаха да издејсхвува создавање на Егзархија — каио само- 
схојна бугарска црква2). Охкако ce создаде бугарскаха Егзар- 
хија, хаа посхепено почнува да ja  шири црковнаха власх и над 
прав'ославните цр!кви во Македонија, a со тоа охвора нови схра- 
ници во борбаха на македонскиох народ, cera прохив денацио- 
нализаторскаха политика на самаха бугарска Егзархија, која ce 
обидуваше да ja  спроведе преку црквихе и училшпхаха3).

Go борбаха за национална еманципација македонскиох на- 
1род успеа во рамкихе на Охоманскаха Империја да издејсхву-I-*---^

!) Историја на македонскиот народ, кн. 2, Скопје 1969, стр. 57—65; 
бо натамопшиот текст: Историја.

2) Султанот со ферман од 28. II 1870 година го одобрил формира- 
њето на бугарската Егзархија.

3) Историја, стр. 125—128.
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ва и да организиѕра црквено-школскЈИ 10пштини по градовите, 
кои функционирааат до Балканската војна 1912 година4).

Покрај спомнатите борби на културно-просветен план, ма- 
кедонскиот народ крена и неколку вооружени востанија, како 
што ce: Разлошкото востание 18765), Кресненското востание 
18786), потоа познатото Иливденско востание 1903 година, и мно- 
гу Други вооружени и политички борби7).

Покрај ова, во борбата за иационална еманципација маке- 
донскиот народ активно учествуваше и во Младотурската рево- 
луција8), и успеа да извојува извесии црава, но најзажно е тоа 
што создаде Федеративна политичка партија9), гсреку која поч- 
нува да ce ишри идејата, во тогашната ситуација, за создава- 
ње на македонска држав|а во федерација со друште народи 
во Отомаеската Империја, инаистирај|ќи на воведување децен- 
трализација во управата на Отоманската Империја.

Во втората половина на XIX и почетокот на XX век, ко- 
га македонскиот народ водеше многу упорни борби за нацио- 
нално и социјално ослободување, владеечките кругови од бур- 
жоазијдта на балканските држави развија силна денационали- 
затарска прогѓаганда во Македонија10), постепено преоѓајќи и на 
директна в(оена интирвенција; уфрлајќи во Мажедонија воору- 
жени формации кои со силата на оружјето ja спровједуваа де- 
национализаторската политика. Против тие в(Ооружани форма- 
ции на тогашните балкански држави, Македонската револуци- 
онерна организација (ВМРО ое спротивставуваше со своите во- 
оружани формации11), на тој начин ВМРО беше принудена да 
води борба на два фђронта — цротив поробувачката политика 
и суровата експлоатацијa на власта од Отомаиската Империја 
ΐί против денационализаторската политика на буржоаските 
власти на балканските држави. .

Ширењето на револуционерните борби на македонскиот 
народ за буржоазиите на балканските држави (Србијд, Бугари- 
ја  и Грција) беше знак дека македонскиот народ може само- 
CTojiHO да ja  изв!ојува својата слобода, па побрзаа да создадат 
сојуз за борба цротив Турција, за да ослободат некои терито- 
рии кои што им припаѓале историскм и етнички, но и да ja 
заграбат и меѓу себе поделат Македокија.
---- ----------i

4) Исто, стр. 69—71.
5) Исго, стр. 81— 8̂4.
6) Исто, стр. 93—103, поопширно види кај Ристо Поплазаров.
7) Историја, стр. 87—88, 103—106, 227—254, лоошпирно види кај Ма- 

нол Пандевски ,,Илинденското востание во Македонија 1903“, Скопје 1978.
8) Исто стр. 297—305.
9) Исто, стр. 307—322; Манол Пандевски, Политички партии и ор- 

ганизации во Македонија (1908—1912), Скопје 1965, стр. 108—193.
10) Иеторија кн. 2, стр. 119—136.
и) Исто, стр. 211—226.
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Во Балкансќата овојна 1912 година, Македонијд е поделена 
меѓу тогашните сојузници: Србија, Бугарија и Грција. Вистина, 
поради поделбата на Макадонија дојде до Втората балканска 
војна 1913 год. меѓу сојузниците. Оваа поделба на Македонија 
е санкционирапа и по завршувањето на Првата светска војна12). 
Со тоа македонскиот вдрод е поделен меѓу трите балкански 
држави (Србија, Бугаријд, Грција), a еден мал број населби ce 
присоединети кон Албанија. Уигге оо Првата балканска војна, 
македонскиот народ, иако активно учествуваше во борбата 
протмв Отоманската Империја на страна на сојузниците13), од 
отманското владеење потпадна под уште потешка власт — под 
власта на буржоазијата од балканските држави. Изгуби cè што 
беше изв|ојувал со борбата ibo Отоманската Империја (црквшо- 
школските општини, политичките партии и др.) Но, што ie кѓај- 
тешко, буржоазиите на балканските држави почнаа над маке- 
донскиот варод со сите средства на државнвот апарат да ja 
сдроведуваат денационализаторската политика. Над македон- 
СК1ИОТ народ и народшостите во Македонија ce спроведува суро- 
ва експлоатација, ограбување пропратено со терор од страна 
на полициските и воените власти, и од други државни органи, 
како к од страна на различви таканаречени културни, про- 
светни па дури и спортски организации.

He ce преземени никакви меркЈи за санирање на опустоше- 
ната земјд во двете Балкански војни и во Првата с^етска војнз. 
Стопанството 10падна; градоДите и селата исто отпаднаа, ce на- 
малуваше и населението. Политичката и економската емиграција 
растеше.

Во така тешката ситуација (1912. до· 1941. година) македон- 
CK1HDOT народ заедно со народностите ja продолжи својата борба 
за ослободување. но во нови условч, под раководство на kjomv- 
нистичките партии, кои на првите парламентарни и општински 
избори ja покажаа својата подготвеност да ja продолжат бор- 
бата во рам1К1Ите на комунистачките партиД14).

12) Поопширно: Петар Стојанов, „Македонија во времето на Бал- 
канските и Првата светска војна“. „Војната между Бвлгарии и Турции 
1912—1913“, Софија, том I—VIII, 1928—1937. „Големата војна на Србија 
за ослободување и обединување на СХС 1914—1916“, Београд 1932; Алек- 
сандар Белиќ, „Србите и Бугарите во Балканскиот сојуз и во меѓусеб- 
нат|а војна“, Београд 1913.

13) Петар Стојанов, Спомнатиот труд, стр, 64—112.
14) Во Вардарскиот дел од Македонија за време на парламентарните 

избори за уставотворна скупштина на Крлството СХС најголем број 
гласови и пратенжчки кандидати добива КПЈ — 338 гласачи и 15 пра- 
тенички места, од вкупно 59 пратенички кандидати на КПЈ — од целата 
територија на Југославија. Историја, кн. 3, стр. 20—23. Големи ушеси 
ce постишати и на општинските избори 1920. год. — Исто, стр. 17—20. 
Слична е штуацијата и во Пиринскиот и во Егејскиот дел од Македо- 
нија (под власта на Бугарија и Грција). — Исто, стр. 177—181, 254—256.
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Така пред почетокот на вјостанието 1941 шдина, однооно 
на HOB и Револуцијата, македонскиот народ и останатите на- 
родности во Македонија ce наоѓаа во извонредно тешка поли- 
тичка и екокомска ситуација, во состојба на потполна обес- 
правеност. Природниот пат за македонскиот народ беше да го 
прифати повикот гаа комунистичките партии за востание про- 
тив окупаторите во Југославија и Грција, тој беше патот и за 
останатите нарадности. Македонците во составот на Бугарија, 
со војната на Балканот, ja  согледаа можноста дека можат со 
друш средства да ja продолжат борбата против бугарските бур- 
жоаски властодршци и веќе во 1941 шдина, независно од фак- 
тот што тогашната Бугарска работвичка партија — комунис- 
ти (БРП-к) Bio програмата немаше предвидено курс за воору- 
жена борба, тие ce кренаа на вооружена борба. Колку маке- 
данскиот народ и народностите ce вклучуваа во антифашистич- 
ката борба во Југославија, Бугарија и Г>рција, зависеше од це- 
лите што ги поставуваа комунистичките партии на Југославија, 
Бугарија и Грција во антифашисвичката борба и  од перспек- 
тивите кои ги отвораа за манедонскиот народ и народности, 
со друга зборови зависеше од стратегијата која ja  градеа ко-· 
мунистичките партии за развиваше на антифашистичката бор- 
ба во своите земји. Како што е познато, комунистичките пар- 
тии на Грција и Бугарија не отвораа никакви перспективи за 
положбата на македонскиот еарод по победата над фашизмот. 
Сцротивно, КПЈ како организатор на HOB и Револуцијата од 
првиот ден на востанието, повикувајќи во борба против оку- 
паторот и домашните предавнички елементи (соработниците иа 
окупаторот), определувајќи ги јасно целите на воставието, от- 
вори јасни перспективи за сите народи и народности на Југос- 
лавија по победата над фашизмот15) .

Како што истакнавме напред за афирмација еа  македон- 
ската национална индивидуалност неоспорно големо место има- 
ше долгогодишната културна, политичка и вооружеиа борба на 
македонскиот народ во XIX и почетокот на XX век. Тие борби 
имаа голем одзир во свехот, a  преку нив ce ширеше реалната 
претстава за македонскиот народ. Меѓутоа, буржоаските влади 
на балканските држави (Бугарија, Грци ја, Србија) таа борба на 

. македонскиот народ со сите средства или ja  прикриваа (Срби- 
ја и Грција) или ja присв!ОЈуваа и фалсификуваа (Бугарија). 
Заради тоа требаше народите на Југославија како целина да ja 
сфатат неговата борба за национално и социјално ослободу- 
вање. Во сето тоа улогата на Комунистичката партија на Ју- 
гославија беше извонредна. Согледувајќи ги настојувањата и

15) Поопширно: види Михаило Апостолски „За основната стратегиека 
концепција на Народно ослободителната војна и Револуцијата во Југосла- 
вија“. Глашик на Институтот за национална iiCTQpiija, XX, 2, Скопје1976.
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целите на борбата на македонскиот народ, таа ja  поддржуваше 
неговата борба за национално ослободување. КПЈ беше свесна 
дека ,движен>ата на национално угнетените народи ое прво- 
степен фактор во борбата против големосрпската хегемонија и 
буржоаското владеење.".16)· па постепено застана на чело на таа 
борба давајќи и истовремено покрај националниОт и социјален 
карактер. Оној факт е многу значаен за развојот на Народно- 
ослободителната војна и Револуцијата во Македонија кој што 
треба да ce оогледа заради цравилното и иотполно сфаќање 
на нејзиниот тек.

Налоредно со ова, неопходно е да истакнеме дека и ра- 
ководствата на другите комунистички партии на балканските 
држави го познаваа македонскиот проблем, познати им беа од- 
луките на Коминтерната кои што го истакнуваа не само посто- 
ењето на македонскиот народ туку и неговото право на посеб- 
на држава17). Карактеристично е дека комунистичките партии 
на другате балкански држави немаа сили да ce издигнат над на- 
ционалистичките политики на владејачките буржоазии roh овој 
проблем со што би дошле до реално сознание не само за по- 
стоешето на македонскиот карсд туку и за неговата борба за 
национално и социјално ослободување. За разлика од веќе ис·· 
такнатото, Комунистичката партија на Јушславија, постепено, 
низ заедничкага револуционерна борба на сите народности на 
Југославија којашто ja  организираше од периодот на своето 
создавање до почетокот на Востанието, успеа да дојде до ре- 
ал1П1 сознанија за постоешето на македонскиот народ, неговата 
револуционерна историја и неговите историски стремежи. Овие 
сознанија од редовите на Партијата постепено ce ширеа и Me
ry широките маси на народите и народносхите на Југославија.

Политичката концепција на Партијата усмерена кон пот- 
нолно признавање на македрнскиот народ, кон негово ослобо- 
дување и рамнопракен третман, особено жнво ce чувствуваше 
по доаѓањето на Јосип Броз Тито за тенерален секретар на 
КПЈ. Така на Петтата конференција на. КПЈ оиржана 1940 го- 
дина, ова беше многу јасно и релјефно изнесево во Резолуци-

16) Преглед на историјата на Сојузот на комунистите на Јушсла- 
вијаж стр. 121 (македонако издание).

17) Балканската комунистичка федерација ,основана на 15. I 1920, 
го застапуваше гледиштетр за автономија на Македонаија. Особшо ce 
карактеристични решенијата на БКФ на VÎÎ конференција, на која ce 
подржуваа паролите за /5Независна и обединета Македонија“. Поопшир- 
но: Иван Катарџиев, „За балканската комунистичка федерација и за неј- 
зиниот однос roh македонекото национално прашање“. Гласник ИНИ, 
XIX, Сшпје 1975, бр. 1, стр. 47—84. КПГ го цризнаваше правото на Ма- 
кедонците да ce обединат и створат сдинствека и независна македоеска 
држава. (Весник: 5/Ризоспастис“, орган на КПГ, од 14. XII 1924). Пооп- 
ширно: Ристо Кирјазовски, „Македонското национално црашање во Грч- 
кијот парламент“. Гласншс, ИНИ, XVIIa 1, Скопје 1973, стр. 191—200.
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јата, во делот „Борба за национална рамноиравност и слобода \  
Овде меѓу другото, ce вели: ,,Ђо овие судбоносни денови на 
империј алистичко освојување, кога со груба сила ce уништу- 
ваат остатоците од слободата и независноста на малите иаро- 
ди и ce шпекулира со утнетените народи за да ce посиигнат сите 
освојувачки цели, пред нашата Партија ce поставува во уште по- 
остра форма една од најважните и актуелни задачи — борбата за 
националш рамн1оправност на угнетените народи и нацданалните 
малцинства во Југославија: а) борба за рамеоправ1ност и самооп- 
ределување на македонскиот народ против угнетувањето од стра- 
на на српоката буржоазија, но во исто време и упорво разоткри- 
вање на италијанскитеибугарскитеимперијалистии нивните а- 
генти, κοκ исто така по пат на демагоплш цетувања сакаат да го 
потчинат македонскиот народ“18). Потаму во Резолуцијата сеиз- 
несуваат ставовите на Партијата во однос на слободата и рам- 
ноправноста на другите народои во Југославија.

Значењето ш важноста на овие ставови на Партијата, из- 
несени на Петтата конференција, зависеа од степенот на нив- 
ните реализирања он од успехот што го постигна Партијата во 
борбата против буржоазијдта. Ако ce анализира реализацијата 
на истакнатите принципи на Партијата низ бурниот развој на 
настаните до Второто заседание на АВНОЈ во Јајце, како и во 
периодот по Втората светска војна, во Социјалистичка Југосла- 
В1ија може да ce констатира апсолутна доследност на поставе- 
дите принцшш, како во политичките програми на Партијата, 
исто така и на државно правен план. Проблемите на нацшонал- 
ната рамноправност ce решаваат перм:анентно и реално во склад 
со општиот развој на самоуправна содиј алистичка Југослав1ИЈа. 
КПЈ (односно СКЈ) истовремено е доследна и во борбата про- 
тив сите поединци или фактори кои ce обидуваа да ш  изо- 
пачат !И злоупотребат истакнатите принципи коишто овозможу·· 
;ваат природен развој на рамн1оправност на народите и народ- 
ност1ите во Југославија19).

2 .

Доследноста на Комунистичката партијд на Југослави- 
ја во реализирањето на своите концепции во однос на 
рамноправноста на сите народи и народности во Југото- 
славија, може јасно да ое следи и во предвоениот период и 
во текот на Народноослободителната војна и Револуцијата. 
Така организациоиата структура на военото раководење на бор~ 
бените дејстова во HOB и Револуцијата, ооздавањето на Врхов-

18) Комунист бр. 1, стр. 117.
19) IV пленум на СКЈ и писмото на Тито.
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1НИОТ штаб за Југославија и посебни штабови — еден вид ос- 
нова за денешните социјалистички републики и покраини — 
укажува и зборува за потполно почитување на нациите и на- 
родноспите. Како што е познато главните штабови беа фор- 
мцрани за сите нации (денешните републики), за реоните каде 
живеат главно различни иародности (сегашниве автономии 
области Косово и Војводина) или каде што има повоќе нации, 
'а исгориските традиции зборуваа за една географска и  еко  
иомска целина (сегашнава република Босна и Хердеговина) и 
др. Ваквата воена организација создадена уште 1941 година иа 
почетокот од Востанието, укажува на тоа дека одлуките на 
Петтата конф^ренција на Партијата од 1940 година, на дело, 
во ѕодредсна ситуација, беа реализирани со создавањето на п о  
себни главни штабови кои под раководство на Партијдта го 
презедоа раководењето на борбата против окупатарот и него- 
вите соработници, a за реализацијата на националните и соци- 
јалните права на секој народ и  народност посебно. Во ликот на 
главните штабов(И, оформени уште 1941 година можеа да ce со  
гледаат «и концепциите на Партијата за идното државноправко 
урадување на Југославија. Во тој период Партијата — конкрет- 
но ЦК КШ  — изврадувајоќи ja спомнатата воена организациона 
структура, |настојуваше тоа да ce оствари и на дело во цела 
Југославија. Така во едно писмо од октомври 1941 година упа- 
тено од ПокраинскЈиот комитет на КПЈ за Македонија ce ис- 
такеува: „Морате да организирате еден Главен штаб на народ- 
ноослободителните парпизаиски одреди за Македанија, кој ќе 
ги раководи сите акдии и операции на па!ртизаните .. ?*)“. Ме- 
ѓутоа, спомнатопо писмо на ЦК КПЈ (од октомври 1941) ja по- 
тв|рД|И исиравноста на одлуката на Покраинскиот комитет на 
КПЈ за Македонија со која во средината на септември 1941 
година беше организиран Покраинскиот штаб за Македонија. 
Тоа зборува за солидна марксистичка изградба на кадрите, за 
развиена самоин!Ицијатив1а за дејствување во духот на основни- 
те стратешки принципи на Партијта, особеио оиие што беа 
потврдени на Петтата конференција на КПЈ 1940 година. Сгхом- 
натото писмо од ЦК КПЈ де факто даде потврда за доследнос- 
та на Партијата во борбата за потполна рамнодравност на на- 
родите (и народностите во Југославија, во конкретниот случај 
— на македонскиот оо друште народи на Југославија. Во 1941 
година тоа беше максимум што можеше да ce преземе на ор« 
ганизационен план од страна на ЦК КПЈ како организатор на 
HOB и Револуцијата. Меѓутоа, активноста на Партијата на по- 
литички план беше перманентна, оистпематска и упорна во ука- 
жувањето на сите народи и народности во Југослав)ија дека 20

20) Историски архив на комунистичката партија на Југославија, Бео- 
град 1951 (во натамошвиот текст Архив), том VII, стр. 55, док. 24.
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co упорна борба против окупаторот и домашните соработници
на окупаторот ќе можат да ги реализираат своите иѕдеали за 
слободен и независен живот, каио и тоа дека низ борбата ќе 
ce создаде „слободна братска заедница заснована на в1истинска 
независност за сите народи во Југославија"21), во таа смисла 
и во прогласот од 1941 година, издаден по повод годишнината 
'од Октомвриската револуција — поѕвикувајќи го македонскиот 
народ во заедничка борба со останатите народи на Југославија 
— ce отворат перспективи за неговиот иден статус22). Тоа во 
текот на Востанието перманентно ce нагласува и развива пара- 
лелно со интензитетот на развојот на Востанието.

Карактеристично е да ce истакне дека ce изнесуваат слич- 
ни гледишта и во партиските весници во Македовија. Така во 
етартискиот лист „Дедо Иван", орган на кумановската партис- 
ка организација, во бројот кој е печатен 1941 година, ce збо- 
рува како ќе изгледа идната мамедонска држава. Повикувајќи 
ги сите слоеви на македонскиот народ во борба против окупа- 
хорот, партискиот лист „Дедо Иван“ меѓу другото донесува: 
„И селанецот и граѓанинот, сите ce ставаат во служба за ос- 
тварување на слободна Македонија — за создавање на таква 
македонска држава која на секој свој граѓанин ќе му пн гаран- 
тнра сите политички права и слободен економски и културен 
развој"23). Во многубројните документи на Партијата и органи- 
те на борбата ce изнесува визијата за рамноправноста на на- 
родите и народностите и правата на. народите во новата држав- 
на заедница. Така во писмото од 16 јануари 1943 година ЦК 
КШ  ги изнесува перспективите на Иова Југославија. Во него 
стои: „Ирашањето за Југославија не ce поставува денес како 
ирашање на режимот на стара Југославија (чиј карактер, со 
волја или не, но секако тевдеициозно, сакаат на тоа прашање 
да му го дадат некои Македонци), туку како прашање на за- 
живеење. И понатаму — КПЈ е гарандија дека братската заедни- 
вашето на Војната. . . ,  на братсќото, заедничко уредување и 
живеење. И понатаму КПЈ е гаранција дека братската заедни- 
ца на рамноправни народи со право на самоопределување ќе 
биде во суштина сосема спротивна и сосема поинаква од бив- 
ша Југославија .. ,“24)

21) Проглас на ЦК КПЈ од 15. IV 1941 — цитарано сцрема Прегледот 
на историјата на СКЈ, стр. 346 (македонско издание).

п) Архив, том VII, док. 28, стр. 69—70.
и) Зборник на документи и податоци за НОБ на ј угословенскитѕ 

народи, Војноисториски институт (понатаму Зборник), том VII, кн. 1, 
док. 10, сгр. 29.

м) Зборник, том VII, кн. 1, док. 54, стр. 174, 177, 178.
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3.

За развојот на Народно ослободителната војна и Револу- 
цијата, за борбата на македонскиот народ да извојува нацио- 
нална слобода од посебно значење е ангажирањето на Кому- 
нисиичката партијд н’а ЈугослаДија, односно на нејзиниот Цен- 
трален комитет, како и на генералниот секретар Јосип Броз Tu
to, за Партијата во Македонија да остане во составот на КПЈ. 
Kora ce истакнува оваа констатација, не треба исклучиво да 
ce гледа од позициите на денешната бугарска држава и БКП, 
кои во различни варијаитж, во зависност од општомеѓународ- 
иата, како и сопствената внатрешна политичка ситуација, пер- 
манентно га негираат постоењето на македонската национална 
индивидуалност, македонсшот јазик и сл. Тоа е многу поширок 
(и многу слЈОжен цроблем, кој бара не само анализа на рабо- 
тата на БРП (к) туку и голем број други внатрешни ои надв(0- 
решни политички фактори, за чие согледување денес не ce рас- 
полага со соодветна документација. Во текот на Втората свет- 
ска војна Бугарската комунистичка партија (тогаш Бугарска 
работничка партија — комунисти, БРП (к)) не успеа да ce из- 
дигне и да ги надмиве националистичките тенденции на бутар- 
ската буржоазија и да го сфати постоењето на македонската 
националност. Документите. на БРП (к) објавени во периодот 
на Втората светска војна ова во потполност го потврдуваат. Ме- 
ѓутоа, потребно е да истакнеме дека кај БРП (к) во периодот 
до Втората светска овојна може да ce најдат документи со пра<- 
вилно гледање на овој проблем. По, кога настапи ситуација 
правата на македонскиот народ за слобода и организирање иа 
сопствена држава да можат да ce реализираат, БРП (к) ги на- 
пушти некогашните свои гледишта. Раководствата на БРП (к) 
во текот на Втората светска војда во однос на проблемот на 
признавање на македонската национална индивидуалност, во 
зависност од коикретната политввша ситуација ce однесуваа на 
различни начини, но никогаш јасно25). Ваквиот колеблив однос

БРП (к) во текот на 3941. год. настојува партиската организација 
во Македонија да ja оддели од составот на КПЈ со цел да ja вклучи so 
состав на БРП (к). Во текот на 1942. г. ce обидува да ш  наложи своите 
погледи за борба цротив окупаторот, во 1943. год. објавуваат декларација 
за тоа дека македонскиот народ не смее да ce приклучи ниту кон една 
балканска држава — тогаш, кога на Второто заседание на АВНОЈ Ма- 
кедонија влезе како рамноправен член во состав на нова Југославија. По- 
опширно: Лазо Мојсов, /5Бугарската работничка партија (комунисти) и 
македонското национално прашање“, Скопје 1948. М. Апостолски, Одбра- 
ни дела во 6 тома, Скопје 1975, и „Големо-бугарските претензии од Сан- 
Стефан до денеска“, Политика 24. III — 24. IV 1978. Последниве години, 
a посебно 1978. год., раководството на ПР Бугарија cè појасно ги иска- 
жува своите претензии кон Македонија.
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произлегуваше од внатрешната состојба на Бугарската кому· 
нистичка партија, a донекаде и од ставрвите на некои бугар- 
ск!И раководители во Коминтерната, особено од револуционерот 
Васил Коларов26). Меѓутоа, нејзините ставови често беа завис- 
ни и од иомошта која ja  очекуваа и добиваа од Ослободител- 
ната војна и Револуцијата на народате и народностите на 
Јушславија.

Раководството на БРП (к) ce обидува 1941 година Парти- 
јата на Македонија да ј(а приклучи кон БРП (к). За тој период 
карактаристично е меѓу многубројните документи, писмото „од 
Григоров" (всушност писмо од Централниот комитет на БРП (к), 
(објавено ф  мај 1941година). Tioa писмо кое инаку требаше да 
беде одговор на едно писмо од Тодор Павлов, всушност дрет- 
ставува кзбид да ce прикријат желбите на бугарските раковод- 
ства Македонија да остане во ооставот на Бугарија. Во шк> 
мото, меѓу другото, ce вели: „Паролата — враќање иа Македо- 
нија 1на бивша Југославија — и давање автономија во рамкмте 
на 'новата Југословенска држ ава... не одговара на вистинската 
положба на работите на Балканот.. У И понатаму: „Но покрај 
спомнатите причини, rope спомнатата парола не треба да ј'а по- 
ставуваме, бидејќи вој,ната продолжува, иастаните ce во раз- 
вој, ce отвораат иови перспективи и балканските проблеми мо- 
же животот да ги реши во други класни рамки, оообено со 
оизмена во меѓусебните односи не само на државите, туку и на 
социјалните сили'27). Оваа мисла недвосмислено ги разоткрива 
желбите на БРП (к) статусот на Македонија да остане онаков 
каков што го создадоа окупаторските врјски. Втората точка 
од спомнатото писмо ова уште појасно ,го истакнува кога ве- 
ли: „Тоа ce знае, ние не можеме и !не треба да го покрену- 
ваме како актуелно драшање, како задача за непосредно ре- 
шавање, барањето Македонија да биде отцепена како независ- 
на држава. Тоа не би одговарало на денешната ситуацмја..
И понатаму, во третата точка од писмото ce изнесува: „Спо- 
рот за тоа дали ce Македонците Бугари или ce Македонски 
Словени би бил навистина, во сегашните услови, доктринарско 
и секташко чешање на јазикот."

љ) Васил Коларов беше во КИ, и во текот на Втората светската 
војна објави повеќе написи, кои во суштина имаат националистички и 
големобугарски гледишта. Види: Васил Коларов „Против хитлеризмот и не- 
говите бвлгарски слуги“ — Софија 1947, издание БРП(к)7 стр. 10—.11, 28, 
78, 137, 220, 585, 589. Меѓутоа, Коларов уште 1923 год. на VI конферсн- 
дија на БКФ во рефератот истакнува дека Македонците ce Бугари; Me
ry останатото во рефератот наведува: „Бугарија бара да ce реши национал- 
киот проблем надвор од нејзините градици во земјите што ja окружу- 
ваат, каде што еден дел од населението е бугарско, т.е. во Македонија.. 
спореди: Иван Катарџиев, споменатава работа, Гласник на ИНИ, XIX, 1, 
Скопје 1975, стр. 60.

27) Архив, том VII, док. 5, стр. 20—-2|1.
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Ова гледиште на БРП (к) од мај 1941 година, кое што ce 
јавува во различни варијанти, со помала или потолема в!ештина 
во прикривањето на вистината, може да ce следи во текот на 
целиот период на Втората светска војна. Тие гледишта на БРП 
(к) на македонскиот всарод не му отвораа никаква перспектива 
за извојување на својд национална и социјална слобода. Во 
ситуација на војна против германските, италијанските и бу- 
гарските агресори, во оитуадија Kora и раководството на БРП 
(к) према Македонците и Македонија изнесува bio прилично 
јасни форми претензии кон терзаторијата на Македонија, ова 
уште поваќе ja истакнува величината и значењето на одлуките 
и активностите на Централниот комитет на КПЈ. Партијата 
на Македонија и натаму да остане во составот на КПЈ. И навис- 
тина, со максимално ангажирање на ЦК КПЈ, која ja имаше 
поддршката на сите партиски организации и комунисти на Ma- 
кедонијд, спречен е обидот на бугарските раководители Пар- 
пијата во Македонија да ce најде во состав иа БРП (к).28) Пар- 
тиските организации ово Макадонија останаа таму каде што беа 
и порано, во состав на КШ, тие останаа таму каде што веќе 
беше изв|ојувано дравото на политичко признавање на маке- 
донската националност и каде што беа отворени јасни перспек- 
тиви за национално и  социјално ослободување и државно оса- 
мостојување.

Централниот комитет на БРП (к), одтварајќи на писмото 
на ДК КПЈ со кое ce осудува обидот за приклучување на Пар- 
тијата во Македонија кон БРП (к), сета кривица ja фрла на 
дотогашниот секзретар на ЦК КПЈ за Македонија, при што веш- 
то ce /извинува, но со ништо не ce изјаснува за правата на 
македонскиот народ.29) ЦК БРП (к) во спомнатото писмо збору- 
ва за некакви илузии на македопскиот народ, кјои наводно не 
исчезнале. Меѓутоа, всушност ова писмо на ЦК БРП (к) ое од- 
несува на илузиите на некои бугарски револуционери во однос 
на Македонијд, па заради тоа попусти беа настојувањата на 
ЦК БРП (к) да το убеди ЦК КПЈ дека наводн!0 македонскиог 
иарод не би м1ожел да ce крене на вооружена борба против бу- 
гарската војска. Ова мзислење всушност претставува посебен 
1вид иа избегнување на суштината на проблемот, бидејќи ce из- 
несува во моментот кога македонскиот народ веќе отпочна во- 
оружена борба и тоа во пр^ ред против бугарската окупатор- 
ска војска и полиција.

ЦК КПЈ, по успеишите активности партиската организа- 
ција во Македонија да ce задржи во составот на КПЈ, во про-
— i-------- » ’

28) Архив, том VII, док. 12, стр. 37—38, док. 15, стр. 42—44, док. 16, 
cip . 44, док. 17, eip. 45, док. 18, стр. 45—48, док. 19, стр. 48—49, док. 20, 
стр- 50, док. 26, стр̂  611, док. 27, стр. 62.

29) Архив, том VII, док. 21, стр. 50—51, док. 22, стр. 51, док. 25, 
стр. 56-ЦбБ ί
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гласот објавен no повод годишнината од Октомвриската рево- 
луција (7 ноември 1941) го повикува македонскиот народ во 
борба против освојувачите и укажува на перспективите на таа 
борба. Во тој проглас ДК КПЈ, меѓу останатото, истакнува: „Во 
таа заедничка борба против заедничкиот непријател ти (маке- 
донски народ — М. А.) ќе го оетвариш свОјот вековен сан ќе 
извојуваш и своја национална слобода и рамноправност .. .)зс)

Ангажираноста ЦК КПЈ со својдта јасна стратешја околу 
оргавизирањето на востанието во 1941 година беше од прво- 
степано значење за политичката ориенгација на македонскиот 
народ. Така уште во почетомот на Востанието беа поставени 
темели за решавање на македонскиот проблем, т.е. од политич- 
ката борба за национална слобода и рамноправност на маке- 
донскиот народ, потоа низ вооружената борба во текот на Вос- 
танието, постепено да ce помине и на државен план, односно 
да ce ооздаде држав!а на македонскиот народ како рамнопра- 
вен член на новата заедница чие создавање во 1941 година 
беше најавувано од страна на ЦК КПЈ како организатор на 
востанието и творец иа борбената стратешја.

4.

Народноослободителната војна и Револуцијата на народи- 
те и  народвостите на Југославија во 1942 година ce развиваа 
во знак на отворање на уште појасни перспективи на идниот 
статус на македонскиот народ (како и на сите народи и на- 
родвосш во Југославија), што овозможуваше широко вклучу- 
вање на македовскиот варод во борба против окупаторот и 
против домашвите предаввички групи. Во таа смисла ЦК КПЈ 
во едво писмо од март 1942 год. покрај другото, истаквува: 
„ . . .  Потребво е КП во Македонија да удира со подеднаква ос- 
трина против големобугарската хегемовија и политика на де- 
нациовализација, како и  против секој обид на големоорпските 
елемевти да го воскреснат своето господарство во Македо- 
виј,а."30 31)

Ваквиот мвогу јаоев став ва ЦК КПЈ в|о одвос ва голе- 
мосрпството и големобугарството зборува за реалвите согледу- 
вања ва целите на долготрајната борба ва македанскиот на- 
род. Ова, пак, им овозможуваше ва сите оргави на борбата 
(партиските оргавизации, воените штабови, вароднаослободител- 
ните одбори, организациите: Народен фронт, Антифашистички 
фронт ва жените, Антифашистичка младина и др.) да провик- 
нат подлабоко во сите слоеви ва маоите и да ш  вклучат во

30) Архив, том VII, док. 28, стр. 69.
31) Архив, том VII, док. 41, стр. 102.
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борба против окупатарот и неговите соработници. Со акцијата 
во духот на спомнатото писмо на ЦК ЌПЈ, покрај вооружени- 
те борби со кои во 1942 гадина посебно беше опфатена Цен- 
трална Македонија, овозможено е да развие аилна политичка 
борба ширум Македонија, која што беше комбинирана со мно- 
губројии видови на отпор. Во 1942 година македонскиот народ 
и народностите во Македонија успеаа да извојуваат полна по- 
литичка победа над бугарските и италијанските окупатори. Из- 
разито динамичниот развој, посебно на политичките настани, 
му овозможија на ПК КПЈ за Македонија, по повод годишни- 
ната од Илинденското востание, да ce појави со еден особено 
интересен проглас. Понрај историските аспекти на Илинден- 
ското востание и идеалите на илинденците, во прогласот беа 
изнесени целите на HOB и Револуцијата a ce укажуваше и на 
тоа дека другите народи на Југославија ce сојузници на маке- 
донскиот народ во таа нова револуција. Зборувајќи за воорА/- 
жените борби, меѓу другото во прогласот ce истакнува: „Ва- 
шите нов(и Илинденци, националноеслободителните партизански 
одреди на Македонија, веќе излегоа и закрстарија по плани- 
ните и селата, за да ja продоллсат и со успех да ja завршат 
борбата на Илинден"32). Покрај ова, во прогласот ce истакнува 
и мислата дек’а „Македонскиот народ ce бори не за монархи- 
ја, не за сулхан и за цар, не за фашистичкиот фирер, туку 
за слободна Македонска република, како рамноправен член 
меѓу сите соседни балкански држави“33).

Во октомври 1942 година во едно со!Општение на Главниот 
штаб на Македонија ce зборува за определеноста на македон- 
скиот народ за нова рамноправна заедница на народите и на- 
родностите на Југославија, ce истакнува и заедничката борба 
на погробените народи. Така во почетокот на соопштекието ce 
вели: „Македонскиот народ кој не можеше да ш  трпи фашис- 
тичкото ропство, ce вклучи во широките редови на народите 
на Југославија и сите други поробеви, заедно со нив да ce бо- 
ри за уривање на големиот непријател на слободата — гер- 
манско-италијанскиот фашизам и неговкте верни слуги — бу- 
гарските фашисти"34). Главниот штаб на Македонија можеше 
да прокламира борбено единство оо народите и народностите 
на Југославија, бидејќи гаранција за тоа беше доследната по- 
литичка концепција на КПЈ, но истовремено и борбата на срп- 
скиот народ против големосрпската буржоазија која оо годи- 
ни спроведуваше денационализаторска политика во Македони-

32) Зборник, том VII, кн. 1, док. 32, стр. 110—111.
3̂) Исто.

з4) Зборник, том VII, 1Ш. 1, док. 39, стр. 135. Пооппшрно: М. Апо- 
столски, „Улогата на Главниот штаб во изградба на народната власт“. 
Гласник (ИНИ), VIII, 2, 1964̂
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ja, т.е. борбата против четниците на Дража Михајловиќ исто 
така беше голема потврда, на дело, за она што го пропове- 
даше партијата.

Во 1942 година најважен политички настан на HOB и Ре- 
ввлуцијата на народите и народностите на Југославија беше 
Првото заседание иа Антифашистичкото веоќе на народното ос 
лободување на Југославија (АВНОЈ) одржаео на 26 и 27 но- 
ември 1942 година во Бихаќ. Ha ова заоедание на АВНОЈ од 
познатите надворешно-политички причини не можеа да ce д о  
несат далекусежни одлуки за иднизот државно-правен статус на 
Југославија. Меѓутоа, самото создавање на АВНОЈ и општите 
став10ви изнесееи во Резолуцијата на АВНОЈ, во која ce утврду- 
ваат причините за дропаста на стара Југославија и ce истак- 
нува единстВото на оите народи и народности на Југославија 
Bio борбата против окупаторот и домашниие дредавници, прет- 
ставуваат голем политички успех на HOB и Револуцијата на 
народите и  народностите во Југославија.35)

Иако во резолуцијата нзе ce изнесува какво ќе биде ид- 
ното општествено-политичко уредување на Југославија, сепак, 
во точка 9, зборувајќи за задачите на АВНОЈ, ce подвлекува 
потребата за стварање услови ' . . .  за потполна нивна (на народи- 
те и народностите на Југославија — Μ. А.) слобода и рамно- 
правност во ослободената братска заедвоица.. ,“36) Оваа мисла, 
поврзана со целиот текст на Резолуцијата, сосема јасно ука- 
жува на фактот дека народите и народоностите на Нова Југо- 
славија ќе бвдат рамноправни, со други збдрови — дека ќе би- 
де исклучен оекаков хегемонизам.

И во другите документи уовоени на Првото заседание на 
АВНОЈ како црвена нитка ce провлекува идејата и желбата на 
сите народи и народности на Југославија во идната државна 
заедница да им ce обезбеди потполна рамноправвост.37)

Успесите на HOB и Револуцијата во Македонија во 1942 
година ce резултат на високиот степен на развиеност на многу- 
бројните и развовидните форми на отпорот против окупато- 
рите (и нивните ооработвици, со кои беа опфатени сите слоеви 
од најродот. Паралелно со овие вооружени борби, во два реона 
во Македонија 1942 гад. ce создадени слободни територии, и 
тоа во реоиот Велес—Прилеп—Крушево и во реонот на Преспа. 
Незавјионо од тактичките неуспеси што ги дретрпеа партизан- 
ските одреди, кон крајот на 1942 година беа реализирани сите 
претвоставки за широк развој на вооружената борба во след-

35) Пет годени на народната држава 1943—1948, Култура, Београд 
1948, кирилица, Резолуција за основањето на антифашистичкото веќе на 
народното ослободување на Југославија стр. 9—16.

Исто.
37) Исго, стр. 17—28. ;
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ната 1943 гадинабб) Посебно треба да ce истаќне дека во Te- 
κοτ на 1941 и 1942 година во Македонија во потполност беше 
разобличена империјалистичката политика на бугарските и ита- 
лијанските окупатори, кои со својата огромна пропаганда ce 
обидуваа да ce претстават како ослободители од големосрпски- 
те властодршци.

Овие успеси во прв ред беа резултат на политиката на 
Комунистичката партија на Југославија, организаторот на HOB 
и Револуцијата, која градејќи ja својата политика, истовреме- 
но решаваше и многубројни проблемои од витален интерес за 
за сите народи и народности в|о Југославија, го решаваше и 
националното прашање во Југославија. Во рамките на решава- 
њето иа националното прашање КПЈ водеше борба за потпол- 
на рамноправвост на македонската националност, за Македонци- 
те во составот на Југославија, но истовремено и за оние кои по 
Првата светска војна попаднаа под власта на бугарската и грч- 
ката буржоазија.

За успехот на HOB и Револуцијата во Македонија, како 
што веќе истакнавме; од особено значење беше тоа што Пар- 
тијага постојано потенцираше дека не ce води борба за обно 
вување на стара Југославија, туку за нова заедница на народи- 
те во Југославија. Разбирлзиво е дека со изнесувањето на оваа 
мисла со која ce најаозуваше државноправниот статус на Ју- 
гославија завиоеше од развојниот степен на Народноослободи- 
телната војна и Револуцијата, но истовремено беше во завис- 
ност и од дадената огппто воечо-политичка ситуација, »кзој a пак. 
диквираше како, колку и до кој степен Партијата во опре- 
делени ситуации може да го истакнува ревјолуционерниот и 
класноиот карактер на борбата. Меѓутоа, со упорната борба про- 
тив домашнипе предавници (четнидите, усташите, белогвардеј- 
ците, балистите, врховистите, ванчевистите и др.) во суштина 
Партијата на дело го трасираше револуционерниот карактер на 
борбата.

Оите овие моменти беа посебно значајни за развојот на 
HOB и Револуцијата во Македонија, бидеј^ќи преку нив маке- 
донекиоот народ и народностите можеа сосема јасно да ja со- 
|Гледаат својата перспектива во идната заедница на народи и 
народности во Југославија. Сево ова офзможи македонскиот 
народ и народностите во Македонија, и во 1943 година, 
политички и идејно поврзани, да ja продолжат реализаци“ 
јата на програмата за борбата која ja зацрта Партжјата, од- 
носно ЦК КПЈ; што допринесе за побрз развој на вооружената 
борба и во МакЈедонија. 38

38) Поопширно: Михаило Апостолски, 1942 година во Македонија — 
полна политичка победа над окупаторот — Велес и Велешко во HOB, 
1942, стр. 37—48.
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Гледаио во целина, Востанието, односно HOB и Револу- 
цијата во Македонија бележат постепен и континуиран процес 
во развојот, во кој револуционерните сили ce во перманеитен 
растеж, така нгао во 1943 година оо вооруженото востание бе~ 
ше зафатена целата територија на Македонија.

Во развојот на Востанието во 1943 година покрај создава* 
њето на поголеми воени единици и оилниот развој на воору- 
жените борби, посебно треба да ce истакне осамостојувањето 
на Комувистичката партија на Македонија,39) како резултат на 
развојот на HOB и Револудијата, но и како резултат на една 
утврдеиа политѕика на Партијата од 1943 година, која ое реали- 
зираше постепено, со создавањето на кови услови. Меѓутоа, 
потребно е да ce истакне дека ова не беше, ниту ггак претста- 
вуваше, едноставно промена на името на Покраонискиот коаих- 
тет на Комунистичката партија на Македонија, туку произлезе 
од засилената револуционерна борба која сама по себе јд ис- 
такнувјаше неминовната потреба за осамостојување на политич- 
ката партија која раководеше со востанието (ce разбира во 
границите на КШ), за да може во една многу сложана ситу- 
ација во развојот на HOB и Револуцијата, самостојно да ш  ре- 
шава многубројните проблеми на Револуцијата.

Создавањето на Комунистичката партија на Македонија 
(КПМ)7 во почетокот на 1943 година позитивно Bvinjaeme на по- 
натамошното вклучување на македонскиот народ и народнос- 
тите во Востанието, бидејќи, иоа покрај другото, за пшроките 
работничхш маси беше уште еден доказ дека ce отворени пер- 
спективите за национално и социјално ослободување, како к 
тоа дека махседонскиот народ постепено, но сигурно зазема 
рамноправиа позиција со другите народи и народности во Ју  
гославнја. За македонскоаот народ тој момент беше од големо 
значење, бидејќи во неговата свест беше многу блиска идејата 
за балканска федерација, како пат за решавање на национално- 
во прашање. Поради тоа рамноправноста во форма на феде- 
рација со народите и народностите во Јутславија за македон- 
скиот народ бехпе не само дрифатлива туку во дадепата ситу- 
ација единствен дат за национално ш социјално ослободување, 
со јасна перспектива за потполна рамноправност која КШ κα
κό организатор на HOB и Револуцијата ja гарантираше, со сво- 
јата доследна политнка.

Идејата за рамиоиравна заедиица на Јушславија беше 
постојано/ во секој хсонтакт со народот, Р1знесув|ана и: од него

39) Осамостојување на КПМ кон крајот на февруари 1941. (Из- 
вори за Ослободителната војна и Револуцијата во Македонија 1941— 
1945.) (во натамопшото излагање Извори), том I, кн. II, стр. 113. Првиот 
состанок на ДК КПМ е одржан во Тетово, март 1943. Записникот не е 
пронајден. Записникот од вториот состанок од 4. и 5. мај 1943 е зачуван 
(исто, ст:р. 120—125).
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прифатена и на дело потврдена со постојан растеж на интен- 
зитетот на вооружаните борби и другите видови на отпор про 
тив окупаторот. Таквиот однос (на македонскиот народ и сите 
народности во Македонија) му овозможи (на Главниот штаб на 
HOB и ПОМ, во октомври 1943 годииа, да го издаде познатиот 
Манифест40) кој според содржиеата има програмски карактер 
за понатамошниот развој на HOB и Револуцијата во борбата 
на народите и народностите во Југославија. Во Манифестот ce 
езнесени идејните перспективи за идната државноправпа по- 
ложба и’а Македонија во новата југословенска заедница, истак- 
нувајќи го пржнципот на „самоопределување“ и принципот за 
„потполна национална рамноправностТргнувајаш од политич- 
ката .програма на КПЈ во врска со рекгавањето на национално 
то прашање во многунационалната југословенска државна за- 
едница, Главниот штаб имаше јасна претстава за идниот држав- 
ноцравен статус на Македонија. Во Манжфестот македонскиот 
народ ce повику^а да ja продолжи борбата во заедница со на- 
родите и  народностите 'на Југославија, за создавање на сло 
бодна Македонија. Притоа ce истакнува фактот дека македон- 
скијот иарод веќе ооздал своја војска која е сосгавен дел на 
HOB и ПОЈ, која е фактор и гаранција за поставените цели на 
Востанието.

Од големо значење е тоа што во тој програмски документ ce 
истакнува и укажува на неминовиата потреба „да ги истераме 
големобугарските окупатори од нашата татковина“, но истовре- 
мено и потребата „да ja истераме и големосрпската хегемонис- 
тичка и предаввичка банда на Дража Михајловиќ".41)

Ова истовремено гледиште како, спрема големосрпските 
така и спрема шлемобугарските хегемонисти, за македонскиот 
народ и народностите во Македонија беше посебна гаранција 
дека борбата ќе ce води за вистинска слобода и независност, 
бидејќи тие, noKipaj големогрчката буржоазија, беа основни 
фактори кои во минатото го спречуваа неговото национално 
ослободување. Во Манифестот истовремано ое нагласува, дека 
врз основа на потполна национална рамноправност ќе создаде- 
ме братска заедвица со сите југословенски народи.. Z'.42) Во Ма- 
иифестот врз основа н!а спомнатите принципи ce отвораат и пер- 
спекшвите за создавање на една широка заедница — балканска 
федерација.

40) Манифестот на Главниот штаб иа Македонија е отпечатен во 
повеќе стотиди пржмероци во печатницата на Главииот штаб no име „Го- 
де Делчев", и е растурен во партиските организации, воените и парти- 
занските единици и меѓу народот. Во Пиринска Македонија беше пре- 
печатен. Објавен и во Зборшпсот, том VII, кн. 2, док. 52, стр. 108—118 
и во повеќе други публикации, особено во некои дневни весници.

41) Ис^оч
42) Исто. \ј
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Основните поглзвди на идниот државноправен статус на 
Југославија како многунационална државна заедница изнесени 
во Манифестот од Главниот штаб на Македонија, тело во кое 
народот имаше голема доверба, во суштина претставуоваа пол- 
номошно на делегатите на Второто заседание на АВНОЈ во 
Јајде со апсолутна оигурност да решаваат и да донесат од- 
луки и за статуоот на македонскиот народ и народностите во 
составот на новата, рамноправна заедница на народите и на- 
родностите во Југославија.

6.

0длук1ите што ce донесоа во Јајце на 29 ноември 1943, 
кои ш  прокламираа принципите за рамноправност на сите на- 
роди си народности, како и за федеративно уредување на Ју- 
гославија, a истовремено истакЈнуваа дека на кралот му ce за- 
бранува враќањето во Југославија — беа принципи за кои ce 
бореше и македонскиот народ и народностите во Македонија. 
Ова беа и мотивите одлуките на Βτοριοτο заседание на АВПОЈ 
во целина да ce прифатат од страна на македонскиот народ и 
народностите во Македонија, Љдејќи во нив го гледаа рамно- 
правниот третман, признавање на нацианална самобитност и 
гаранција за создавање на национална држава, како рамнопра- 
вен член на федеративна Југославија.43)

Одлуките «Ha Вторто заседание на АВНОЈ имаа особен од- 
раз и врз бугарските окупаторски власти и нивните соработни- 
ди во Македонија, истовремено и врз бугарската влада во Со- 
фија, како и на ОФ (Отечествениот фронт) на Бугарија. Куз- 
ман Јосифовски44) во едно писмо за одразот и одекот на одлу- 
ките на Второто заседание на АВНОЈ, покрај другото, пишува: 
„Заседанието на АВНОЈ, неговите историски одлуки, федера- 
тивното уредување на Југославија, како пример за балканските 
вароди, признавањето на рамноцравност на макадонскиот на- 
род во братската заедница на принципот на самоопределување 
до отцепување, организрањето на нашата млада HOB . . .  поја- 
вата н'а Манифестот, извештаите за борбите на HOB ,и ПОЈ пре- 
ку радиото и во печатот ·— сето тоа масите со радост го при-----------------4

43) Второ заседание на АВНОЈ 1943—1953. (Култура ),,Одлука за из- 
градбатд на Југославија на федеративен принцип“, стр. 21—22.

44) Кузман Јосифовски Питу, член на ЦК на КПМ и на Главниот 
штаб на Македонија, со специјално овластување беше задолжен од 
Скопје да раководи оо револуцизонерната работа во позадината. Во иис- 
мото од 20. XII 1943. пшпува како ce прифатени и каков позитивен 
одраз имаа решенијата на Второто заседание на АВНОЈ — Извори, 
том I, кн. 3, док. 10, стр. 62—66. t
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маа со исклучок иа фашистите, еден дел од чаршијата и ин- 
телегенцијата. Тоа бугарската окупаторска власт ja принуди да 
преземе одредени мерки“.45)

Бугарските окупатори и no АВНОЈ беа присилени, за 
одржувањето на окупаторската власт, да го сондираат расиоло- 
жението иа народот во Македонија, да извршат избор на не- 
кои Македонци bio бугарскиот парламент.46) Акција која со раз- 
горувањето на HOB и Револуцијата однапред беше осудена на 
пропаѓање. Таа акција беше замислена и како средство за спре- 
чување на подготовките за организирање и повик за Антифа- 
шистичкото собрание на народното ослободување на Македо- 
нија (АСНОМ) ,47) Покрај политичките акции на бугарската власт 
и 0'купаторските власти, ce преземаа и поопсежни воени опе- 
рации — самостојно и во соработка со германските единици 
распоредени во егејскиот дел од Македоиија (Грција).48) Во мер- 
ките што ги преземаше бугарската власт во Македонија спаѓа 
и донесувањето на нови воени единици од Бугарија и сл.49)

Ce разбира дека успесите на HOB и Револуцијата во Ма- 
кеѓдонија внесоа немир во редовите на окупаторските соработ- 
ници; a одлуките на Второто заседание во Јајце го засилија 
тој немир, бидеј|ќји в|о нив јасно ое гледаше конечното решение 
за судбината на македонскиот народ и народностите во Маке- 
донија. Реакционерните сили — соработниците на окупаторот 
презедоа низа противмерки. Шкатров и Ѓузелов, главните екс- 
лоненти на реакционериите сили50) во декември 1943 година об- 
јавија резолуција и реферат, донесени на една интерна кон- 
ференција. Во тие документи ce бара бугарската власт да ja 
спроведе доследно политиката за создавање на голема Бугари- 
ја. Истовремено ce бара бугарската власт да ja корегира ;

45) Извори, стр. 66—67,
Исто.

47) Исто.
48) Историски музеј — Скопје, документ 4517 (Фотокопија); „Ма- 

hitis” бр. 11, од 10. II 1944. — орган на Македонскиот комитет на „Елас“ 
ce печатеше во Солун, оригиналот кај Ристо Андонов, Скопје.

Поолширно: Михаило Апостолски, „Февруарски поход“, Београд 
1963, Издавачки завод „Војно дело“, стр. 38—70.

49) Поопширео: Михаило Апостолскж, Βταριο заседание на AB HOT 
и воено-политичката ситуација во Македонија. Југословенски историскича- 
сопис, бр. 4, 1973, стр. 24—34.

50) Во Македонија, како и во другите краишта на Југославија, ce 
јавуваат повеќе реакционерни и контрареволуционерни групи, како на 
пр. групата Шкатров — Ѓузелов, истомисленици со Ванчо Михајлов, ба- 
листи; четништвото на Дража Михајловиќ и др., сите во основа сора- 
ботници со окупаторот. Поошпирно: Михаило Алостолски, ,,Револуцијата 
и силите што го кочеа развитокот на Народно-ослободителната војна и 
Револуцијата во Македонија 1941—1945. година“. Трета програма иа Ра- 
дио-Белград, бр. 28, зимата 1976, стр. 127—149.
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внатрешната политика во Ма1седонија, бидејќи дотогашната по- 
литика не ги даде бараните резултати.51)

Силниот развој на HOB и Револуцијата во Македонија и 
постигнатите политички и воени успеси, беа предуслов за од- 
луките на Второто заседание на АВНОЈ со кои на држацнопра- 
вен план ce реши статусот на Македонија — како рамноправна 
федерална единка. Одлуките на АВНОЈ го поттикнаа и рако 
водството иа отпорот во Бугарија да ги изнесе своите погледи 
за статусот на македонскиот народ. Бугарскиот Отечествен 
фронт, организатор на движењето на отпорот на бугарскиот на- 
род, во декември 1943 година издаде декларација.52)

Овде ќе ce послужиме со оценката што е дадена за вре- 
ме на онејзиното ©бјавување од страна на раководството на 
HOB и Револуцијата во Македонијд, a посебно јасгао форму- 
лирана во писмото од Кузман Јооифовски од 3. I 1944 година. 
Зосифовјски, покрај другото, наведува: „Документот (деклара- 
ција на ОФ на Бутарија — М. А.) далеку изостанува -од доку- 
ментот на Врховниот штаб на HOB на Југославија, АВНОЈ и 
Второто заседание (ce мисли на АВНОЈ — М. А.) — на сите не- 
гови решенија во разрешувањето на надионалното прашање во 
светлината на Народноослободителната боруа, кои ce јасни, 
концизни, принципиелни и pçanHH .. ."*) Додека со спомнатата 
декларација на ОФ на Бугарија случајот не е таков.

Нејасноста и двосмисленоста ce присутни во документот, 
на повеќе места — погледите иа многу места имаат реакционер- 
на содржина. Потоа Јосифовски истакнува:

„1)Во целиот документ ce зборува исклучиво за Македо- 
нија, никаде не ce спомнува или ce признава македонскиот 
народ, туку ce зборува само за населението.

2) . · ·
з) Потенцирањето дека Македонија била „лулка на бугар· 

ската преродба“ како да е некоја резерва за големосрпските 
тенданции, бидеј,ќи истото тоа го подвлекуваат и српските хе- 
гемонисти со изразите „нашиот Југ", „Царско Скопје", колев- 
ка итн.

4. Балканските војни и Светската војна од 1914—1918 
како да ce воделе за ослободување на Македонија, a не за по- 
робување (Ce мисли на македонскиот народ — М, А.).

5) Ja истакнуваат паролата за самоопределување на бал- 
канските народи, но не е подвлечено самоопределувањето на 
македонскиот народ, туку саамоопределувашето на Македони-

51) Зборник, том VII, кн. 3, док. 41, стр. 127—128.
æ) Исто, кн. 2, док. 108 стр. 311—315.
и) Извори, трм. I, кн. 3, док. 13, стр. 114—115.
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j a . . a нешто понатаму — „Ниту целосно приклучување кон 
било која балканска држава" .. ,54)

Оваа декларација на ОФ на Бугарија јасно зборува за по- 
гледите на Бугарската комунистичка партија во врска со ма- 
кедонскиот народ, за гледиштата кои перманентно до денес во 
една или друга форма ce јавуѕаат — исклучувајќи го периодот 
иа Ѓорѓи Димитров. Овој документ на ОФ на Бугарија уште 
гговеќе го покрена значењето на одлуките на Второто заседа- 
ние на АВНОЈ во очите на македонскиот парод и уште noše
ne ja  зајакне вербата во политиката на КПЈ — бидејќи во неа 
ja виде реалната можност за полното национално и социјално 
ослободување. Истовремено, декларацијата на ОФ на Бугарија 
јасно укажуваше на тешкотиите во односите со раководството 
na бугарското движење на отпорот, кое не само што не успеа 
да ja надмине политиката па својата буржоазија, туку во се- 
која погодна прилика го обновуваше гледиштето на бугарска- 
та буржоазија во однос на Македокија, во зависност од општа- 
та политичка он воена ситуација.

Одлуките на Второто заседание на АВНОЈ беа директен и 
индиректен предмет на Фуштанскрто партиско советување,50) 
noie го организира ЦК КПМ, и на Првиот коегрес на ВОМСМ56) 
одржан наскоро по одлуките во Јајце. На овие два значајни 
политички собири беше истакната потребата од уште поголемо 
ангажирање на партиските организации и сите органи на бор- 
бата, како и на младинската организадијд, потребата од по- 
голема мобилизација на македонскиот народ и на народности- 
те во Македоеија за вклучување во борбата против окупато- 
рите и нивните соработници, како и барањето од спомнатите 
високи тела; воените и партизанските единици уште посмело 
да ш  напаѓаат окупаторите за да ги присилат да ja напуштат 
Македонија. Тие дели ce реализираат во натамошните 'акции 
вр познатите операции во реонот <на Козјак ои Кожуф57), во Фев- 
руарскиот поход58), во Пролетната офанзива59) и во многу дру- 
ш  борбени и политички акции на единиците и  ѕна сите органи 
на борбата, во кои во различни форми беа вклучени сиот ма- 
кадонски народ и народностите кои живеат во Македонија.

Μ) Исто.
æ) Одржано на 21. XII 1943. во село Фуштани, Белсшки за советува; 

вањето и тези за рефератот на комакдантот на Главниот штаб. Изворк. 
том. I, док. 11 и 12, стр. 69—99.

Одржан на 22. XII 1943 во селото Фуштани — документи за мла- 
динското движење, Скопје 1961, док. 22, 26, стр, 106—108, 127 и др.

57) Поошпирно: Михаило Апостолски, Февруарски поход, Војно-изда··
вачки завод „Војно асао”, Београд 1963, стр. 46—86.

58) Исто, стр. 87—158.
Поопширно: Михаило Апостолски, Пролеттната офанзива во Ма- 

кедонија, Војно издавачки завод, Београд 1946.
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Заклучок:
1) Доследната политика на Комунистичката партија за 

рамноправноста на македонската нација доби посебен израз во 
одлуките на Второто заседание на АВНОЈ на 29. ноември 1943 
година. Tioa беа одлуки со кои не само што ce издигна призна- 
вањето на македонската нација, туку истовремено на македои- 
ското национално прашање му ce даде можност за државно 
решавање. Со тоа ce удрени темелите за идииот развој на Ма- 
кедонија. Но, тоа истовремено значеше и гаранција од сите 
југословенски народи за заштита, ,и за обезбедување на пона- 
тамошниот развој, на македонскиот народ и на Македонија во 
целина, во рамноправната заедница на народи и народности во 
Југославија.

2. Во одлуките на АВНОЈ македонскиот .народ ja согледа 
реализацијата на сите идеали за кои оо векови ce бореше. Овие 
одлуки донесени во Јајце прв пат во долш1годишната и трнлива 
историја на македонскиот народ на државноправна основа i a 
утврдуваат афирмацијата ;на македонскиот народ, кој со сво- 
јата борба против окупаторот ja извојува потполната рамно- 
правност со сите народи и народности во Југославија, извоју- 
вајќи и право на својд државна самостојност.

3. Во кошмарот на политичките интереси на големите си- 
ли и балкаиските држави во текот на Втората светска војна, 
македонскиот народ во текот на Народноослободителната вој- 
на и  Револуцијата доброволно ce определи да живее во заед- 
ница со народите и народностите во Југославија, бидејќи во 
таа заедница ja  гледаше не само реализацијата на вековните 
желби за ослободување туку и гаранција дека ќе ги сочува 
придобивките од HOB и Револуцијата. Тоа го потврдуваа до- 
следната политика на КПЈ и одлуките на Второто заседание на 
АВНОЈ во Јајце од 29. ноември 1943 година.

4. Одлуките на Второто заседание на АВНОЈ претставува- 
ат право што го извојува во револуционереата борба македон- 
ск)Иот народ во текот на Втората светска војна, заедно со дру- 
гите народи и народности во Јушславија. Треба да ce нагласи 
дека народите и народностите на Југославија и покрај денаци- 
онализаторската политика на буржоазија, низ заедничката бор- 
ба под раководство на КПЈ против хегемонизмот и унитариз- 
мот во стара Југославија потполно го сфатија постоењето на 
македонската нација, што не е случај со другите две балкан- 
ски земји во кои, исто така, живеат Македонци. Благодарение 
на политиката на Комунистичката партија на Југославија во 
еден долг процес. скоро од создавањето на стара Југославија, 
заклучно со Народноослободителната овојна и Револуцијата, на- 
родите и народностите во Југославија предводени од КПЈ иста-
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пија како најдоследни сојузници на македонскиот народ во не- 
говата борба за национално и социјално ослободување.

5. Бездруго треба посебно да ое истакне фактот дек'а, на- 
сцроти доследната политика на КПЈ (оега СКЈ) во однос на 
правилното решение на македонското национално прашање, ра- 
ководствата на другите балкански држави (HP Бугарија и Грци- 
ја) и ден-иенес, по искуствата од политичките м вооружените 
борби во блиското минато и по повеќе од три децении слободен 
живот на СР Македонија, го нешраат постоењето на македон- 
ската индивидуалност. Последица од таквите политички сваќа- 
ња е таа што Македонците ово Бугарија и Грција, ги немаат ни 
најосновните права како национални малцинства. Македонците 
ce подложени на психолошки и физички тритисок со цел да ce 
асимилираат. Ваквата положба на Македонците во другите бал- 
кански држави (во Бугарија и Грција) уште посилно ги истак- 
нува значајните актуелности на одлуките на Второто заседание 

на АВНОЈ.

Mihailo APOSTOLSKI

THE DECISIONS OF AVNOY — CARRYNG OUT OF THE AIMS 
OF THE ETERNAL STRUGGLE OF THE MACEDONIAN PEOPLE

S u m m a r y

The Macedonian people during the XIX and XX century 
led diverse fights in the cultural field and at the same time co- 
neveted several armed aprisings and rebellions, such as the Kres- 
na Uprising of 1878 and the Ilinden Uprising of 1903.

The aim of these struggles was the national liberation and 
the establishment of their own independent state — Macedonia.

In both Balkan wars, in spite of the notable participation 
of the Macedonians on the side of the Balkan allies, the Mace- 
donan people under the authority of the Balkan states fell to 
an even worse position, losing all the concession that had been 
obtained from the Ottoman Empire (Church-school communities 

and the like)·
The Macedonian people in their struggle had special faith 

in the Comunist parties of the Balkan states. During the Second 
World War, only CPY, calling for the fight against aggressors and 
fascism as ideologies offered perspectives for liberation and the 
establishment of their own state.

б Историја
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The Macedonian people and the minorities accepted the call 
for an uprising which gradually passed into a general people’s 
uprising.

Federative Yugoslavia was constituted at the Second Session 
of AVNOY. This decision and the decision for prohibition of the 
king’s return to the country were of great significance. The Ma
cedonian people through their struggle had acquired the right 
to be included in new Yugoslavia as an equal federal unit — 
Macedonia.

In the decisions of AVNOY, the Macedonian people acquired 
the realisation of their ideals for free life and development.

A result of the struggles of the Macedonian people and mi
norities was the establishment of the present day Socialist Re
public of Macedonia within the framework of SFRY. This opened 
perspectives for free development in cultural and educational 
fields, economic areas, and political plans and generally for de
velopment which enable liberation from the backwardness that 
resulted from objective historical circumstances.
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