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А сео м  И ИЗГРАДУВАЊЕ ОСНОВИ HA ЗАЕДНИЧКИ ЖИВОТ 
ВА  МАКЕДОНСКИОТ НАРОД СО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ НАРОДИ 

И НАРОДНОСТИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА

1. Конституирањето на федерална Ма1кедонија во југосло- 
венската ФЕДЕРАЦИЈА, шго ce изградуваше во борбата на 
јушсловенск1ите народи и народности под раководство на КШ 
против фашистички)от окупатор, е историска специфичност иа 
Народноослобод1Ителната борба и социј aлистичката револуција 
во Јутславија. Може да ce каже дека нови елементи и белези 
на федеративните односи кои ce градени во меѓунационалните 
односи во текот на самата Револуција во Југославија остану- 
ваат неповторливи во историјата на федерализмот.

Општествено-историските и политичките основи; како и 
идејните .и клааните пркмееи врз кои ce градеа новите феде- 
ратив'ни односи bio текот на самата Револудија заслужуваат по- 
широки анализи и историски оценки. Ова е потребио да ce стори 
не само за да ce сфати она што ce создаде во текот на Рево- 
луцијата, туку и да ce сфати ce она што следеше во етапниот 
развиток кон самоуправниот Федерализам.

Почетокот на самата Револуција организирана и раково- 
во изградувањето на заедничкиот лационален и политички жи- 
вот. Народноослободителната борба внесе нови квалитети во 
состојбата на војната која ce продолжи и по капитулациј ата н’а 
Кралската воена олигархиј a и на капитулантската буржоаска 
пресвртница во сфаќањето на з а е д н и ш т в о т о  и на заед- 
ничкиот живот на народите и народностите кои живееја во у с  
ловите на предвоена Југославија. Оамата борба против туѓин- 
ската власт во себе ja носеше и гтораката за создавање н|а една 
нова политичка организација на општеството и врз нови основи 
влада. Настана нова појава со тоа што војната ce продолжи од 
страна на непоК]Оре!НИ1от народ. па поради тоа оваа војна носеше 
карактер на народна и ослободителна, со социјалистички при- 
меси што му ги даваа општествените сили кои ce наоѓаа на 
нејзиното челзо.
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Народиоослободителната борба во Македоеија од самиот 
свој почеток ja санкционира состојбата, што широките маси 
ja носеа во себе како барање за слободен национален живот на 
македонскиот народ во заедница оо другите народи инародности 
во Југославија. Оваа заедница треба да му гарантиира на секој 
од нив суверен развиток на националниот, културѓниот, политич- 
киот живот и просперитет.

Комунистичката партија на Југославија уште пред вој- 
пата ii посебпо непосредио пред почетокот на војната ги инс- 
пирира масите, во своите политички и револуционерни стре· 
межи, да ги носат и да ш  поддржуваат овие големи идеи. При·· 
тоа, КПЈ идејно и организациош ги подготви масите тие да ш  
остварат овие идеи; внесувајќи реалеи тренд врзан за историс- 
ката ситуација во која земјата ќе ce најде соочена со избув- 
нувањето на војната.

Факт е дека не беа изиенадени со војната, т.е. со фашис- 
тичкиот Х|итлероБ напад врз Југославија. Меѓутоа, немаше ни- 
какви дилеми ни во тоа; дека владеачката буржоазија нема да 
биде во состојба да ja води в!ОЈн1ата ако не ce огвира врз рас- 
положението на широките народни маси и, пред cè иа работ- 
ничката класа за борба против фашистичката агресија. За жал 
ова КПЈ овоевремено укажуваше и предупредуваше, но таа не 
остана само на тоа. ЦК еа КПЈ наедно со ова создаваше и идеј- 
ни и организациони основи кои во новите историоки услови 
oTBiopaa широки перспективи за поробениот народ дека вој- 
ната ќе ce продолжи не заради тоа да ce вратиме на поранеш- 
ните услови на жиштот што га создаде стара Југославија, туку 
да изградиме еден нов поредок кој ќе биде заснован врз на- 
ционална рамноправиост, слободее и деможратскиживот и врз 
едно трајво заедништво на југословенските народи и народ- 
ности. " ј V  * V '

Од тие причини, Народноослободителната борба, која ce 
организира под р1аководств10 на КПЈ во условите на фашистич- 
ката агресија, претставуваше за сите народи и народвости во 
Југославија единствена можна алтернатива да ce дојде до на- 
ционална слобода. Имеио, оваа борба своите основи не ги гра- 
деше на некаков поставен дошвор, спогодба или нагодба. Пао- 
зијата која со годиеи ги vnaTyßaine масите во отвјорена борба 
против националното угнетување и беспримерната експлоат1аци1а 
стана фактор на обединување на поробените народи и нарол- 
ности. Деловите ш  распарчевите и cera окупиратш југословенсктт 
земји поново ce најдоа во едво заедништво врз принцитазт на 
сопствена и заедничка вооружена борба против заедеичкиот 
'непријател. Ce одигрува дијалектички процес на обедвнувагве 
на југословенските народи врз трајни основи, во услови на. Boj
na и во услоеи кога земјада е поделена, a во неа ce соочуваат 
различни окупаторски системи.
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Работничката клаоа на Југославија, со својата авангарда 
Комунистичката партија на Југославија, сите народи и народ- 
ности на Југосл1авија ш  поврзува во еден единствен систем 
на револуционеран отпор против туѓинската власт и во нив 
внесува нови сознанија за она што ќе дојде како резултат од 
нивната заедничка борба и од борбата на секој народ посебно. 
Оваа специфичност на нашата Револуција е исто така една ква- 
дителна нова К|Омпонента во создавањето на федеративните одно- 
си и во изградувањето на федеративнчот систем во повоениот 
развој на нашиот самоуправно-политички систем.

2. Во оценката на историските околности под кои ce води 
вооружен]ата борба на македонскиот народ против фашистич- 
ката агресија ce јавуваат следните две сггецифичности. Прво, 
во самиот почеток на В10јната ce јавуваат две концепции по прл- 
шањето на борбата на македонскиот народ против создадената 
состојба со 'окупацијата иа Македонија и оо нејзииата подел- 
ба. Според едната, што ja претставува Бугарската работиичка 
борба, ma поради тоа ce укажува на потребата масите да ce п о  
кренат во акција за промена на владата во Бугарија за демо 
кратизација на земјата, односно за подобрување на економ- 
скиот и  политичкијот ж ивот на земјата. Според другата концеп“ 
дија чиј носител е КП на Југославија, ce истакнува потребата 
од организиирана оружена борба на македо1НСК!иот народ, како 
canditio sine qua non за опстанок на секој народ во условите 
на фашистичката окутација.

Врз овие две спротивни концепции и дијаметралности на 
противричјата ce надоврзуваат и нови односи: меѓунационал- 
ните одноои (помеѓу Бугарија и Македопија) ce засниваат врз 
негирањето на Аткедонската нација и ce одбива нејзиното пра- 
во на претставување во меѓународните односи. Нацијата во 
случај е ;,обесправена" со тоа што таа е cè уште предмет на 
њето на македонската нација и ce одбива нејзршото право на 
претставување во меѓунајродните односи. Нацијата во овој слу- 
чај е „обесправенја“ со тоа што таа е cè уште предмет на „идео- 
лошки дискусии за тоа дали таа тостои или не“. Обесправеиостa 
за нејзиниот идеен државно-праовен статус ce сведува на провин- 
поста на нацијата посебно ce изразува и во тоа шио прашањето 
ција, т.е. ce остава тоа прашање да ce решава по војната, ДК 
на БРП (к) одби1ва за тоа да води разговор, односно тоа пра- 
шање сак1а да ce решава потполно изолир.аио од вистиноЕСите 
лретставници на македонскиот иарод.

Во тој контекст, припојувањето на Комунистичката партија 
на Македонија кон Бугарската работничка партија требаше да 
го означи и целосното врзување на националните пнтереси на 
македонскиот народ за иитересР1те на големобугарсктот нацио- 
налезам. Во основата на овој курс н на оваа ^'идеолошка“ кон-
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цепција ce наоѓа идејата за „еден народ во една држава" и 
консеквентно на тоа за „една единствена партија во едннстве- 
ната држава".

Во ваквите услови нема ни место за воспоставување и за 
утврдување на меѓудржавни односи врз база на федерација, 
бидејќи ѕво кондепцијата за една единствена нација (бугарска 
u македонска) ce содржи идејата на унитаризмот. Овој унита- 
ризам, иако не ги доби своите пошироки контури, ce изразу- 
ваше во хегемонизмот на Партијата над македонската кк>му- 
нистичка организација. Иншстирањето на БРП (к) да го задржи 
CBioeTo прогонство над македонската комунистичка организација 
не е ништо друго, туку своевиден хегемонизам иа големодр- 
жавниот национализам еа  Бугарија. над македонската нација 
која ce стреми кон својата национална слобода. Иако за кусо 
време ce остана само во сферата на меѓупартиските односи, јасно 
беше дека ce работеше за далекусежни историски потфати кои 
аребаше во дадените меѓуиародии услови да го обезбедат при- 
матот на БРП (к) во донесувањето иа одлуки од судбоносно 
значење за државноправниот статус на Македонија.

КПЈ; во новите историски услови ja истакнува волитичката 
платформа за борба на народите на Југославија против фашис- 
тичкиот агресор со јаоно изразено барање во таа борба д:а ce 
решава и правото на самоопределување иа секој еарод. Во оваа 
концепција однапред ce исклучуваше секаков унитаризам или 
хегемонија од страеа еа  една над друга иација. Секој народ во 
борбата прѕотив о!купаторот ги создава ооновните историско-по- 
литички -н ошптествено-економски претпоставки за својата на- 
ционална независност и слобода. Заедничката борба обезбедува 
единсхво во остварувањехо на целите на револуцијата и оствару- 
вањето на едио вистинско заедншцтво врз идејата за консти- 
туирањето на братството и единството на народите и народ- 
иостите Ha Јупославија. Ова заедништво ce развива во текот на 
борбата против окупаторот на таков начин што ce создаваат 
реалви основи за целосна победа на идејата за рам ноправносг  
и суверенитет на секоја нација.

Трвнувајќи од ова право на секој народ на самоопреде- 
лување и давајќи гпомош тоа право во воени услови што подос- 
ледно да ce изрази и да ce шрантира, КПЈ инсистира уште 
во условите на војната, борбата на секој шарод организационо 
така да ce постави, самата да создава реални можјВости само- 
определувањето да биде остварено без секакви примеси на 
компромиси и спзогодби. Во самата борба на секоја нација и е 
дадена можноста за сопствено сам-оорганизирање и за сопствена 
самодејвост врз принципот на освојување еа власта врзурна- 
шн!ите на окупаторскиот систем и оо тоа поставување на оено- 
вите на атрибутите за остварување на сопствена државност.
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Единството на борбата ma народите и народностите на Јушсла- 
вија и единството на раководењето иа таа борба од страна на 
КПЈ и Врхзовниот штаб н'а HOB и ПОЈ, внесуваше уште во текот 
иа самата борба и ги изградуваше првите елементи на федера- 
гивните 10ДНОСИ меѓу народите и народностите на Јушслаовија.

Овие две концепции спротиовни една на друга мораа да 
дојдат во остар судир. Иако тие прво ce изразуваа како меѓу- 
партиск!и конфликт или спорен меѓупартиски одвос и неоогла- 
сување околу барањето на „целисхјодвото^ решавање на стату- 
сот на партиската организација во Македо1Нија во услови кога 
е таа окупираша од страна на Бугарија, i-ie може да ce изостави 
фактот дека во сшој случај ce работеше за далекусежни пос- 
ледици по судбиката на самата македонска нација. Ставот 
на Шаторов кога ce разгледува во контексот иа овие спротив- 
ствени две идејни кјоицепции, означува не само 'кршење на 
партиската дисдиплина поради што тој беше и исклучен од 
редовите на КПЈ, туку и едно спротивно и з д a ј с т в о на ин- 
тересите <на сопствениот карод. Во оваа смисла може да ce каже 
дека меѓупартискиот конфликт настанат со окупацијата на Ма- 
кедонија me значеше само „мешање" (во неговото буквалво зна~ 
чење) на БРП (к) во компетенцијата иа Македонската кому- 
нистичка организација, туку и нешто повеќе од тоа. Имено, 
^мешањето^ ва БРП (к) во Македонската комуиистичка оргаии- 
ција содржеше еден широк индекс на повреди на надионалните 
права и интереси на македонскиот народ.

3. Правото на македонскиот народ на самоопределување и 
создавање на своја држава *во југословенската федерација со- 
држаио е в о . политичката платформа на КПЈ непосредно пред 
почетокот на Втората светска војна кога во другите комунистич- 
ки партии на Балканот cè уште ce в!одеше дискусија околу тоа 
дали достои или не македонска нација. Тоа им даде на\ широките 
пародни маси во Македонија поттик нртеата борба против не- 
народните режими во Југославија да ce води врз рхдејно-поли- 
тичките ставови на КПЈ за македонскоио национално прашање 
и со тоа македонскиот народ судбински да ce определи за КПЈ.

Стратешките основи на југословенската револуција ce, 
исто така, изградувани врз политичката платформа на КПЈ за 
создавање на федерацијата, како нова заеднида на рамноправ- 
ни и збратимени народи и народности во Југославија. Така, 
идејата за ост!варување на југословеноката федерација не беше 
нова за македонскиот народ кој влезе b io  оружена борба иротив 
окупаторот што ce водеше под раководството на КПЈ.

Создавањето на федеративни одиоси во текот на Револу- 
цијата ce движеше во довеќе правди кои претставуваат ориги- 
нален пристап во историјата на создавањето на федератив- 
ни држави»
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Три основни идејно-теоретски гпоставки га одредуваат спе- 
цифичните белези во градењето на федеративните односи во 
текот на југословенската револуција, Прво, секој од југосло- 
венските еароди води оружена борба против сжупаиорот како 
органски дел од општојугословенската Народноослободителнa 
борба >и Ревкшуција. Таа ce води под заедничка команда ча 
ВрховнИјОт штаб и другарот Тито. Во процесот на овие борби 
гтротив туѓинската власт, *исто така, ce создаваат осксови кои 
означуваат радикални промени на одредени подрачја од ошптес- 
твениот и политичкиот живот во земјата.

Формирањето на главеите штабови на НОБ и ПО в«о оддел- 
ните земји и народноослободителни национални оружени еди- 
ници претставуваат раскин со старите централистички односи 
кои беа владеачки во земјата до .нејзииата окупација. Во тој 
контекст, Главниот штаб на HOB и ПО на Македонија, со маке- 
донската народноослободителна војска, претставува создавање 
на нови револуционерни инструкции. Преку нив ce воспоставу- 
ваат првите федеративни односи со другите субјекти во Револу- 
цијата, a посебио со Врховниот штаб на HOB и ПОЈ.

Во овие одиоси ce изразуваат и остваруваат заедничките 
стратешки определувања во борбата против окупаторот за ос- 
лободување на земјата.

ВторО; Секој народ со сопствеии сили води борба за своја 
слобода, но и за ослободување на дрл/гите народи и народнос- 
ти. Ce изразуваат и воспоставуваат своевидни елементи на заед- 
ииштво кое во текот на Револуцијата ќе прими белези на соз- 
давање братство и единство како идејна основа на федератив- 
ните односи. Стратешките цели на Револуцијата обезбедија соз- 
давање на нови форми на власта и со тоа премин на ново ш г 
штествено-политичко уредување на југословенската заедница. 
Новите форми на народна власт кои ce создаваат во текот на 
Револуцијата, од своја страна, го ооттикнуваат изградувањето 
на федеративните одвоси, во кои доминираше суверената волја 
на секој народ во остварувањето на своето право на самоопре- 
делување. Овие федеративни односи кои созреваат во проие- 
сот на !борбата против туѓинската власт беа ттојдовни основи 
во одлуката на АВНОЈ, федерацијата да ce озакони како израз 
на суверената волја на југословенските народи и народности 
да живеат во заедница врз рам'ноправна основа..

Трето, Стратешките основи во в1оспоставувањето на народ- 
иата власт водеа кои конституирањето на национални држави 
врз заедништвото и врз создавање на југословенската федера- 
ција. Во одтвор на прашањето дали прво ce создадоа нацио- 
иалните држави a потоа федерацијата, не може да ce тргнува 
од клаеичните правни коиструкции. Стратешките основи на ју-
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Гословеноќата револуција, ерз чии определби ce врши целоќуп- 
ната идејна, класна и шолититичка надградба, можат да дадат 
одшвор на ова прашање. Имено, овде нема припојување на др- 
жави кон создадена федерација, бидејќи нар1одите во процесот 
на Револуцијата истата ja создадоа како креација на нивната 
заедничка барба и како израз на нивната суверена волја да ce 
живее b o  заедничка држава. Поради тоа, овде нема форма при- 
стапување кон федерацијата ниту постојат алтернативни модели, 
како шта е случајот кога државите пристапуваат кон основање 
на сојуз на држави или држав!ен сојуз.

Cè ова зборува дека ce работи за нови појави во создава- 
њето на федерализмот, во кој нашата револуција внесе значајни 
теоретски премиси.

Објаонувањата за ова треба да ce бараат во карактерот на 
ослободителната борба и револуцијата. Бидејќи хегемон еа  Ре 
В!Олуциј|ата е работничката класа на Југославија со својата аван- 
гарда КПЈ, таа можеше да го оствари единството на историс- 
ките интереси на секоја нација посебно и на сите нации заед- 
но. Од друга страна, единството на интересите на работничката 
класа дијалектички ce спојува оо единството иа волјата на се- 
кој народ пооделно и на сите заедно. Во изразувањето на су- 
верената волја за признавање на нациоеалниот идентитет — 
како шио беше случај оо македонскиот варод — недвосмислено 
ce изразуваше и суверената волја да ce живее b îo  заеднница и  
заеднички нив1оа во новата државна заедница. Во таа смисла 
може да ce говори дека југославенската федерација не е соз- 
дадена со спогодби или со концесии како што е тоа редовно 
кога хегемон станува буржоазија на владеачката нација. Cè 
е ова пресметано на тоа, иациѕоналното и класното да ce согле- 
даат во своеио историско единство и како тоталитет. Тоа зкачи 
дека КПЈ во решавањето на националкото прашање му приоѓа 
во неизбежните рамки на револуционериата класна борба. Ра- 
ботничката класа, како хегемон на Револуцијата, со решава- 
њето на националното прашање ce отвараше себеои и, со ре- 
волуционереите примени на општествените односи што ги вр- 
шеше b io  текот на Револудијата, создаваше реални освови за 
ггобеда на социјацизмот во земата. Оваа коегзистентност на 
борбата за нови општествени односи со борба за нациоиално 
ослободување, претставува оригиналност на концептот на југо  
словенската Народноослободителна борба и социјалистичка ре- 
волуција. Во нејзивата основа ce најде борбата за остварување 
на револуционерви цели и за национално ослободување.

Cè ова ce изрази во одлуките на АВНОЈ како на БЗајвисоко 
закоиодавно претставничко тело α-ia сите ваши народи и народ- 
ности.
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4. АналШата на ИсТорискихе прОцесИ кои доВедоа До Свм- 
кување на АВНОЈ и од него усвоените одлуки укажуваат дека 
КПЈ и на Титовиот концент на правото на југословенските на- 
роди на самоопределување е во тоа што во револуционерната 
практика творечки ce применија: марксистичката теорија за 
нациите. Правото на самоопределување доби нови компоненти, 
бидејќи народите во иего согледаа и една нова димензија; тоа 
право да го користат и како израз на желбите за заеднички 
живот во новата држава.

Оваа момпонента на заедништвото го прошири обемот на 
ова irpaBio. Македонскиот народ со другите југословенски народи 
ro искористија ова право и за изградуваше на федерацијата, 
бидејќи во неа ja согледаа cBiojaxa иднина и видоа гаранција 
за непречен сопствен напредок во сите подрачја од општес- 
твениот живот.

Cè ова придонесе државноправниот статус на Македонија 
во текот на НОБ и Револуцијата да не ce врзува за сепаратис- 
тички идеи за создавање квази иезависна самостојна држава, 
надвор од рамките на југословенската федерација.

Голема е заслугата на македонските комунисти односно на 
КПМ за изградувањето на единството на пшроките народни 
маси врз стратешкиот концепт на револуцијата изграден од 
страна на КПЈ. Оо тоа ce исклучи секоја друга алтернатива за 
положбата на Македонија надвор од рамките на југословен- 
ската федерација.

Во тој контекст македонскиот народ со своето учество во 
Револуцијата не ja  изградува само својата државност, туку неа 
ja  градеше врз аознанието дека со тоа непосредно ja гради и 
новата државна заедница на ј угословенските народи и народ- 
ности. Оваа ошитојугословенска идеја ja означува и југословен- 
ската федерација како револуционерен чин на сите југословен- 
ски народи и народности, АВНОЈ е дело и чин, мисла и барање, 
желба и синтеза на вековните борби iia македонскиот народ, во 
заедница со сит|е ооседни народи, да изградува сожителство врз 
рамноправна основа. Впрочем, револуциоиерните барања на ма- 
кедонските револуционери од претходнихе етапи ja истакнувале 
идејата за балканска, за источна и за југославенска федераци- 
ја  — поучени од историсмите искуства и потреби за опстанок и 
за одуж увагБе на сопствена егзистенција како нација. 5

5. Авнојските одлуки внесоа нови атрибути во положбата 
на Македонија во меѓународната заедница. Констихуирањето на 
Македонија како една од федеративвкте единици во југословен- 
ската федерација имаше за последица таа да биде прифатена и. 
од други држави и да ce здобие со меѓународно-правен субјек-
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тимтет. Co тоа првпат маќедонскиот народ во својата историја 
е прифатен ово меѓушродната заедница со својот нациоиален 
идентитет. Во тој контекст од посебно меѓународно правно зна- 
чење ce оние државно-правни акти на Отечествено-фронтовска 
Бугарија со која ое отпочна процесот на пршнавање на Маке- 
донците во Пиринска Македонија, правото на самоопределува- 
ње до отцепување и мирно присоединување кон федерална Ма- 
кедонија во Југословенската федерација.

Во овој историски период од значење ce и политичките 
акции на македонската емиграција во ПР Бугарија, која го ис~ 
такна барањето за промена на i-гејзиниот статус од политичка 
емиграција со статус на македонско-национално малцинство.

Независно од тоа што овие процеси беа запрени со обја- 
вувањето на резолудијата на Информбирото, сепак; нивното 
постоење не може да ce заобиколи во оценката за новата по  ̂
ложба иа Македонија во меѓународната заедница предизвикана 
со донесувањето на одлуката на АВНОЈ и на оние на АСНОМ.

Негирањето на македонската нација и npaBiOTo на Маке~ 
донците во Пиринска Македонија на смоопределување, кое дој- 
де до смртта на Георш Димитров, е само доисаз повеќе за оп- 
товареноста на некои политички средини во HP Бугарија cè уште 
со теретот од буржоаската историографиј a и од претензиите на 
бугарската буржоазија 01КОлу освојување на Македонија односно 
околу нејзината прераспределба. Ce заборава дека секој напаа, 
на одлуките на АВНОЈ, оо к>ои е ушрден државниот субјекти- 
витет на Македонија. претставува повреда на општествемо-ио- 
литичките ооносви врз кои ce градеше и изградува југословен- 
ската федерација.

Cè ова зборува дека со авнојските одлуки ce отвори прос- 
тор македонската нација да ce изрази во пошироки меѓуна- 
родни размери. Со нив ce обезбеди и е д и н с т в о т о  на на^ 
цијата, иако македонската држава ce конституира на еден од 
делЈовите на Македонија. Врз Авнојските одлуки Социјалис- 
тичка Република Македонија можеше во својот Устав да ja 
утврди државвоста на СР Македоеија да ce грижи за македон- 
CKOTfo национално малцинство во соседните земји. Оо тоа ce 
афирмира Македонија во меѓународните односи и придонесе 
за јакјнење на пријателството меѓу балканските народк. 6

6. Bo историографиј ата како и во другите научни дис- 
циплини, посебио во политичката теорија и уставното право, 
иојавата на АСНОМ и неговото место и положба во уставната 
историја на Македонија е недоволно прикажана. Cè уште 
недстасуваат посестрани анализи на cè оиа што претходеше 
на неговото ко1Нституирање, посматрано низ подолг период од 
борбата :на македонскиот народ, за создавање на своја држава.
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Поради тоа, појавата на ACHÖM често ce сведува на уставно- 
правна интерпретација во уставниот систем на југославија, од- 
HOCHIO на СР Македонија.

Гледано од една поширока историска дистанда на борбата 
на македонскиот народ за CBioe национално ослободување и 
создавање на своја држава, АСНОМ претстаоѕува еден историски 
чин и акт на ослободување на нацијата и на нејзиниот премин 
во н1ови општествено-политички рамки. АСНОМ га преминува 
рамките на коиституирањето на нациоиална држава на маке- 
донскиот нар!ОД; бидејќи таа ce коиституира и како нов облик 
на една поширока општествено~политичка заедница и ce вгра- 
дува како дел од еден поширок федеративен систем. Во таа 
смисла со АСИОМ ce создадоа реални услови македонскиот 
народ да ги изрази своите, но исто така, и пошироките држав- 
ни и националѕни интереси како и стремежите на југословен- 
ските народи и народности, да ce живее во една рамноправна 
заедница. Македонскиот народ во АСНОМ ja доби својата на· 
ционалва дрлсава, но и повеќе од тоа. Имено, македонокиот на- 
род со АСНОМ и преку АСНОМ станза рамноправеи партнер во 
изградувањето на јупословенската федерација и со тоа стана 
носител на заедничкиот уставен систем во земјата.

Создавањето -на АСНОМ во Револуцијата пр!оизлегува од 
револуционереите стремежи иа македонскиот народ. Оттука, 
АСНОМ не е само парламел-ιτ во неговото класично значење на 
зборот. АСНОМ е институција на Револуцијата и претставува 
нејзино своевидно остваруваље. Во него ce врши синтеза на 
нацијата и нејзините интереси и ce окончува едно историско 
иоглавје од борбата на македонсквоот народ за негово самооп- 
ределување. Во остварувањето на ова право. македонскиот на- 
род во условите на Народноослободителната борба и Соција- 
листичката револуција ce одигруваат значајни огаптествено-по 
литички процеси, чие познаивање овозможува да ce согледа и ис- 
ториското место на АСНОМ во политичката и уставната исто- 
рија на македонскиот народ.

АСНОМ со своите политичко правни акти и декларации 
внесе нови сознанија во теоретскиот кјонцепт за правото на на- 
родите на самоопределување и нови политичко-идејни процеси 
во решавањето на македонското 1национално прашање. АСНОМ 
ja потврди историската закоиитост дека нацио1налните прашања 
не ce решаваат со насилств10 и со делби на туѓи надионални 
терихории. Југословенската револуција спречи македоиското на- 
ционално прашање да ce „решава“ со создавање сфери на вли- 
јание и ш  доминација и со тоа на ексшнзија врз слободата на 
македонскиот народ.

АСНОМ го потврди и прошири прокламираното ЗАЕДНИШ- 
ТВО на југословенските народи и народиости и ja зацврсти ег-
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зистенцијата на нацијата во погаироки државноправни рамки 
со градење на меѓунационални односи засновани врз рамно- 
правна основа. Co АСНОМ во широките н1ародни маси во Ма- 
кедонија ce внесе свест и сознаиие дека југословенското заед- 
ништво е нивна неотпосѕиклива егзистенционална потреба.

Aleksandar HRISTOV

ASNOM AND BUILDING OF FOUNDATIONS OF MUTUAL LIFE 
OF THE MACEDONIAN PEOPLE WITH THE YUGOSLAV 

PEOPLES AND MINORITIES IN THE 
YUGOSLAV FEDERATION·

S u m m a r y

The convocation of ASNOM during the Revolution resulted 
from the revolutionary aim of the Macedonian people for their 
national and social freedom. ASNOM was not only a parliament 
in the classical meaning of the word. ASNOM was an institution 
of the Revolution and represented its results. It contained the 
aims and interest of the people and ended a historical period 
of the struggle of the Macedonian people for their right of self- 
determination.

ASNOM by its practical and legal acts and declarations 
brought new knowledge to the theoretical concept of the right 
of people for self-determination and brought new ideological and 
political processes for solving the Macedonian national question. 
ASNOM confirmed the historical tru th  that the national questions 
should be solved by violence and partition by foreign national 
territories.
ASNOM confirmed and broadened the recognized mutuality of 
the Yugoslav peoples and minorities. It enforced the existance of 
the nation in wider state and legal frames by building interna- 
tioial relations based on equal bases. The Macedonian masses 
came to understand the Yugoslav mutuality in the unavoidable 
existentional needs proclaimed by ASNOM.
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