
Миле ТОДОРОВСКИ

НЕКОИ АСПЕКТИ BO ВРСКА СО ПОДГОТОВКИТЕ 
ЗА СВИКУВАЊЕ ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ HA АСНОМ

На 2 август 1944 година во манастжрох Прохор Пчињски 
ce одржа Првото заседание на Анхифашисхичкото собрание на 
народнохо ослободување на Македонија — АСНОМ. Избранихе 
претставницга на македонскиот народ и народностихе, како тол- 
кувачи на народната волја ja  прогласија македонскаха феде- 
рална единица (во составот на Демократска и Федерахивна Ју- 
гославија. Народните претставници на ова заседание преку соз- 
давањето на македонската федерална држава го озаконија нра- 
вото на македонскиот народ на самооцределување манифести- 
рано од почетокот на вооружената борба против окупаторот.

По окупацијата на земјата во 1941 шдина Комунистичката 
партија на Јушславијд не го призна распарчувањето и новата 
положба. Изразувајќи ги стремежите и волјата иа народите · и 
народностите на Југославија КПЈ ги повика сите да ce дигнат 
и поведат воаружена борба протав окупаторите и нивните со- 
работници. Преку таа борба им ce отвораа можности на на- 
родите на ЈугославДја да извојуваат национални права и да го 
реализираат правото на еамоопределување.

Претпоставкихе за свикување на Дрвохо заседание на 
АСНОМ како и за антифашисхичкихе собранија на другихе ју- 
гословенски народи ce создаваа во хекох на Ослободихелнаха 
војна и Револудијаха. Тоа беа во прв ред создавањехо на брах- 
схвохо и единсхвохо на југословенските народи, создавањехо на 
народноослободихелнаха војска на Југославија, изградувањехо 
на сисхемох на народнодемокрахскаха власх ихн.

Подгохов|кихе за создавање на АСНОМ, не течеа изолира- 
но, само во Македонија, хуку паралелно и синхронизирано со 
изградувањехо на власха на целаха херихорија на Југославија. 
Во хој конхексх ое создаваа компоненхихе за изградувањехо на 
југословенскаха федерахивна заедница.

Захоа, една од ехапихе во создавањехо на југословенскаха 
федерацзија прехсхавува создавањето на националнихе анхифа-
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шистички собранија на народното ослободување на одделните 
народи. Процесот на нивното создавање започна по одржува- 
њето на Прв!ото заседание на АВНОЈ на 26 и 27 ноември 1942 
година во Бихаќ1)· Ооздавањето на АВНОЈ и резултатите од не- 
говото Прво заоедание „заедно со иницијативата за создавање 
национални антифашистички веќа-собравија, која во тоа време 
ja дал ЦК КПЈ значело крупен чекор во решаовањето на нацио- 
налиото прашање во Југославија и во (изградувањето на теме- 
лите на новата братска заедница на југословенските народи" 
ce вели в?о историјата на Сојузот на комунистите на Југо- 
славија1а).

Како ce создаваа услови кај одделните народи на Југосла- 
вија така беа свикувани и антифашистичките собранија на на- 
родното ослободување. Во Хрватск^, Земското антифашистичко 
веќе ,на народното ослободување ЗАВНОХ одржува свое прво 
заседание на 13 и 14 јуни 1943 година на жое била прифатена 
Резолуцијата на Првото заоедание на АВНОЈ. Во Словенија, во 
почетокот на октомври 1943 година в!о Кочевје избраиите на- 
родни пратеници донеле одлука за основање на Словенечки 
народноослободителен одбор како- највисок орган на власта кој 
подоцна ќе ce нарече CHOC — Словенечки народноослободите- 
лен совет. Притоа биле избрани делегати за Второто заседание 
на АВНОЈ.

Во Колашин на 15 и 16 ноември 1943 година е одржано 
основачкото собрание на Земското антифашисшчко веќе на на- 
родното ослободување на Црна Гора и Бока.

Во Босна и Херцеговина, на темелите на изграденото един- 
ство на орпското, хрватското и муслиманското население и дру- 
гите резултапи во борбата против окупаторите било свикако ос- 
новачко собрание на ЗАВНОБИХ — Земското анпифашист1ичко 
веќе на народното ослободув!ање на Босна и Херцеговизна. Со- 
бранието било одржаео на 26 и 27 ноември 1943 година во 
Мркониќ Град кое ce изјаснува за федеративно уредување на 
Југославија со Боона и Херцеговина како рамноправна еди- 
ница2).

!) Во 1941 и 1942 годана за одделни области и покраини беа фор- 
мирани обласни или покраински народноослободителни одбори како нај- 
bhooiKH органи на народнодемократската власт. Во истиов период беа 
создадени и главоЕШ народноослободителни одбори на поодделни надио- 
нални територии. Така, на 16.IX 1941 година е основан Словенечкиот HO 
одбор како кајвисок полит^ички орган и орган на власта. Во Србија на 
17 ноември 1941 тдина е основан Главни HO одбор кој дејствува до 
ноември 1944 година. Во 1942 година беше формиран и HO одбор за 
Црна Гора и тн. Овие одбори што им претходеа на антифапшстичките 
собранија, беа една од алките во изградувањето на југословенската фе- 
дерација.

1а) Преглед историје Савеза комуниста Југославије, Београд, 1963,
с. 398.

2) Исто, с. 414—417.
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Во овој период, во 1943 година и во Македонија беа созда- 
дееи услови за донесување одлука за свикување на Првото за- 
седание на АСНОМ. Затоа, на Преспанскиот состанок на ДК 
КПМ на 2 и 4 август 1943 година донеаена е одлука за свјику- 
вање на Првото заседание на АСНОМ. За нејзиното донесување 
постоеја материјални услови што ги сочинуваа успеаите во раз- 
војот на Ослободителната в!ој,на и Револуцијата во Македонија.

Започнатата вооружена борба во 1941 година во наредните 
1942 (и 1943 го опфати скоро сето подрачје на Македонија. Во 
1941 подина беа формирани три партизански одреди — Скоп- 
ск!И, Прилепски и Кумановски, a во 1942 година со партизански 
дејства беше опфатено сето подрачје западно од Велес до Ох 
ридско, потоа Скопоко, Мавровркјо и други краеви. По изврше- 
ната реорганизација во HOB и ПОМ во март 1943 година кога 
ce формира и Комунистичката партија на Македонија; пар- 
тизанските одреди започнаа да дејствуваат во повеќе реони, a 
како жаришта на HO борба ce оформија: Тиквешијата со по- 
широкиот реон на Кожуф, Гостиварско—Кичевско и поширо- 
ката територија под италијанска окупација, Битолско—Преспан- 
cKOTiO и Кумановското подрачј|е. Освен овие подрачја партизањ 
ски сили беа присутни во Велешко, Скопско, Тетовско, a беше 
направен обид ѕи за формирање на одред на Плачковица во Ис- 
почна Македонија. Против! партизаиските одреди окупаторот ги 
ангажира оите свои сили — воени, полицкски, гранични и 
друш.

Во градовите и селата дејствуваа антифашистички сили 
организирани во HO комитети, одбори на HO фонд, женски и 
младински организации и во други форми. Во нив покрај мла- 
дината учествуваа и други чесии родољуби што ja оочинуваа 
ширината на HÖ движење и нивната сплотеност во единствени- 
от HO фронт. Токму тој полет на фронтот и заднината ja прет- 
ставуваа материјалната база за донесување на одлуката за сви- 
кувње на Првото заседание на АСНОМ.

Одлуката за ов!икување на АСНОМ имаше пошироко зна- 
чење. Таа означуваше проширување редовите иа HO фронт со 
постари генерации. За карактерот на донесената одлука на 
Преспанскиот состанок Светозар Вукмановијќ-Темпо, делагат на 
ЦК КПЈ го извести Центрашиот К10митет на 8 август 1943 го- 
дина при што вели: „Сега презедовме мерки за нивното (ce од- 
несува на иливденците и други политоччки претставници, б. М. 
Т:) организирано ообирање на Антифашистичкото собрание на 
народното ослободување на Македонија. Политичката ситуаци- 
ја ce повеќе ce п о д о б р у в а '3).

3) Извори за Ослободителната војна и револуцијата, Скопје, 1968, 
том први, кн. втора, с. 192.
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Спроведувајќи ги заклучоците на Преспанскиот состсшоќ, 
подштавките за свикување на АСНОМ ce одвивале како на сло- 
бодната, така и на окупираната територија, a особено во Скопје 
каде дошол на илегална работа членот на ЦК КПМ Кузман Јо 
сифовски-Питу.

Подготовките за свјикување на АСНОМ ce одвиваа во пе- 
риодот од август 1943 до август 1944 година. За тоа време тже 
минаа 1низ некЈОлку фази што беа фундамент за свикувањето 
на Првото заседание на АСНОМ. Една од нив го претставува 
донесувањето на Манифестот на Главниот штаб на HOB и ПОМ 
•во почетокот на октомври 1943 година.

По капитулацијата на Италија на 8 септември 1943 годи- 
на дојде до зшлемен прилив на нови борци во партизанските и 
воеигите единици на Македонија. Откако на 18 август 1943 годи·· 
иа беше формиран баталјонот;,Мирче Ацев“, како прва регу- 
ларна единица на HOB и ПОМ, започна процесот на создавање 
на нови баталјони особено ио капитулацијата на Италија. Со 
нивните дејства беше создадена слободна територија на просто- 
рот од Мавровско и планината Буковиќ до теснецот кај село 
Ботун и од старата југословенско-албанска граница кај Дебар 
до демаркационата линија меѓу Италија и Бугарија што пзоми- 
нуваше источно од Кичево. Во поголем период од времето од 
8 септември до средината на ноември градовите Кичево и Де- 
бар без слободви.

На ова подрачје дејствуваа селски HO комитети скоро со 
аите села, потоа општински HO комитети како органи на власт 
какви што беа беа со седишта во Маврово, Ростуше; Галичник, 
Кичево, Белчиште, Издеглавје, Сливово, 'Ржаново и Дебар. По- 
тоа, околиски HO комитети за Кичевска и Дебарска околија, 
за Дебарца и за Гостиварско—Мавровско. Оваа мрежа на ор 
гани на нар1однодемокјратската власт давала можност за созда- 
вање на обласни HO комитети и за свикување на АСНОМ.

Системот на народнодемократската власт го надополнувааг 
органите на воената власт какви што беа реонските и селските 
чети )и стражи и комавдите на места. Такви имало три за Ки- 
чево, Дебарца и Дебар.

На слободната територија работат и политичките орга- 
низацни од основни организации, преку · месни; општински до 
двата обласни комитети на КПМ — Први и Втори; потоа орга- 
низации на СКОЈ, Народноослободителниот младински сојуз и 
Пионерската организација.

Ha слободната територија престојува и работи ЦК на 
КПМ, Главниот штаб на HOB и ПОМ, Ивицијативниот одбар за 
свикување на АСНОМ, ПК СКОЈ за Македонија, Штабовите на 
Првата и Втората оперативна зона и други.
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Военополитичкото раководство на Македонија ce потпира 
ло и на воените единици и органите на народнодемократската 
власт и во другите пзодрачја — Битолско—Преспанското, Тик 
вешко—Гевгелиското и Кумановското.

Во такви услови ЦК КПМ и Главниот штаб на HOB и 
ПОМ оценија дека ce созреани условите да ce даде иатамошен 
подем на Ослободителната војна и Рев10луцијата оо проклами- 
рање на целзите и задачите на борбата против окупаторите. Таа 
задача му беше доверена на Главниот штаб на HOB ih ПОМ, 
кој дотогаш вршеше двјојна функција: највисоко воеио тело и 
највисоко политичко тело на борбата на македонскиот народ 
и народиостите против окупаторите.

Манифестот на Главниот штаб на HOB и ПОМ беше обја- 
вен во село Црвена Вода, Дебарца и претставува прв документ 
потпишан со полни имиња и презимиња на членовите на Глав- 
н!иот штаб. Во Манифестот ce појде од поставката дека е соз- 
дадена народноослободителна војска на Македонија како сос- 
тавен дел на HO војска на Југославија и дека HO војска на 
Македонија ce бори под знамето на Крушевската република 
за ослободув|ањето на Македонија.

Во таа борба, како што ce вели во Манифестот, главен 
непријател е германскиот окупатор, помаган од големобугарски- 
те и големоалбанските фашисти и големосрпските хегемошисти 
на чело со Дража Михајловиќ и домашните саработници. За- 
тоа беше повикан македонскиот народ и иародностите, паралел- 
но со борбата против германскиот окупатор да ja засили бор- 
бата за изгонување на големобугарските окупатори, великосрп- 
ските хегемонисти и големоалбанската клика и соработниците 
од типот Чкатров—Ѓузелов. Низ таа борба да ce создаде брат“ 
ски сојуз со сите јушсловенски народи врз база на полна на- 
ционална рамноправност со орпскЈИот, хрватскиот, словенечкиот 
и другите народи на Југославија4).

Во Манифестот најдоа место уште неколку темелни пос- 
тавки. Имено, дека во текот на борбата ќе ce создаде полно 
единство на македонскиот народ: од комунистите па cè до ста- 
рите илинденски борци; потоа дека, ииз борбата за создав;ање 
на братски федеративен сојуз на балканските народи ќе ce ос- 
твари обединувањето на македонскиот народ5).

Манифестот одигра голема политичка улога со својот про- 
грамски карактер за приоѓањето на широките народни маои во 
ослободителната војна и Револуцијата.

Во врска со Манифестот на Главниот штаб на HOB и 
ПОМ, ЦК ,на КПМ упати циркуларно писмо до организациите

4) Зборник на документи АСНОМ 1944—1964, Скопје, 1964, с. 70—71.
. 5) исто, с. 71—72.
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на КПМ во кое даде толкување на поставките ово Манифестот 
н задачите на партиските организации за запознавање на ши- 
роки народни маси со целите и карактерот на HO борба. При- 
Tioa беше истакнато дека „во Македонијд стоиме пред органи- 
зирањето на Антифашистичкото собрание на народното осло- 
бодување на Македонија. Со самото тоа, веќе денеска ое ио 
полнуе полната национална слобода и рамноправност на Маке- 
донија. Но ние стаиме 1на базата на соединениетб на национал- 
но-ослободителните сили на сите народи на Југославија и соз- 
дав!ањето на еден нов, братскји аојуз на југословенските на- 
роди̂ 6).

Реалноста ка изнесените поставки во Манифестот и во 
писмото на ЦК КПМ од 10 октомври 1943 Бодина беа потврдени 
во одлуките 1на Второто заоедаиие на АВНОЈ само по неполни 
два месеци.

Едгаа од дретпостаовките за свикување на Првото заоеда- 
ние на АСНОМ претставуваат одлуките на Второто заседание 
на АВНОЈ. Внатрешните и надворешните воено-политички при- 
лик1и во есента 1943 година биле такви што го наложиле свику 
вањето на Второто заседание на АВНОЈ. Од вкатрешно-политич- 
ќи кајрактер битен беше фактот што HO движење постиша го  
леми успеси — создадена слободна територија со комплетна 
организација на HO власт; успеси на HO војска итн.

На надворешно-политички план за одбележување е одр- 
жувањето на Московската конференција на министрите за над- 
ворешни работи на САД, СССР и Велика Британија што ое одр- 
жа во октомври 1943 оподина. Во очекување дека Кралската вла- 
да ќе сака да ja 1искористи коиференцијата за да ce врати во 
земјата по завршувањето на војиата, уште пред гсочетокот на 
средбата в!о Москва, Јосип Броз Тито во име на АВНОЈ, Хрват- 
ска, |Словенијд; и Врх!овииот штаб на HOB и ПОЈ упати изјава 
до Советокиот Сојуз, a преку Сојузничката мисија при Врхов- 
ниот штаб и до Велика Британија. Со оваа изјава Тито ги за- 
позна Сојузниците дека: ,Дрво, ние не ja признаваме југосло- 
венската влада на кралот во странство зашто таа две и пол 
години, па и оега во поддржува соработникот иа окупаторот и 
цредавникот Дража Михајловиќ и заради тоа ja оноси оета 
одговорност за тоа предавјство над народите на Југославија; 
второ, ние нема да дозволиме тие да ce вратат во Југославија, 
зашто тоа ќе значи граѓанска во јн а . . . ,  четврто, единствена 
законска влада во сегашново време ce народЕоо-ослободителните 
одбори на чело со антпифашистичките веоќа“7).

Според тоа, свикувањето на земските собранија, вклучува].- 
ќи го и АСНОМ немаше само в;натрешно-политички и државно- 
правен карактер, туку и надворешен. Во борбата за меѓуна-

6) Циркуларио писмо бр. 1 од ЦК КПМ, 36. АСНОМ, цит., с. 78.
7) В. Дедиер, Тито, Прилози за биографију, Београд, 1953, с. 378—379.
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родното признавање на HO борба и придобивките од неа, од 
пресудно значење беше изградениот систем на народноослобо- 
дителни одбори, односно воспосгавената власт со највисоки ор- 
гани какви што беа земските антифашистички веќа.

Во почетокот на ноември 1943 годана националните глав· 
ни штабови беа известени од Врховниот штаб на HOB и ПОЈ 
дека во врска со настаните во свелот и во нашата земја треба 
најитно да ce свика пленарно заседание на АВНОЈ на иое ќе 
ce донесат важни одлуки и ќе ce формира привремена влада 
под името Национален комитет на ослободувањето на Југосла- 
вија8). \

Истовремено била доставена и предлог листа на Национал- 
ниот комитет со барање националните политички раководства 
да дадат мислења и соглаоност.

He располагаме со податокот кога ЦК КПМ т Главивиот 
штаб на Македонија биле известени за претстојното заседание 
на АВНОЈ, ниту кога е добиен списокот на членовите на На- 
ционалниот комитет. Меѓутоа, на 15 ноември 1943 годи>на Свето 
зар Вукманов!И!Ќ-Темпо го известува Тита дека во Националниот 
комитет треба да влезат: Методи Антонов-Ченто, како четврти 
потпретседат1ел; a Стражл Гигов како повереник за некој ре- 
согр9). Нешто подоцна дадена е согласност за Димитар Влахов 
да стане еден од потпзретседателите на Презвдиумот на АВНОЈ10).

Според клучот Македонија требало да делегира 42 прет- 
ставника за Второто заседание на АВНОЈ. Засега позитивно ce 
знае дека биле делегирани 34 лица додека за имињата на дру- 
гите осуммина засега cè уште не ce откриени податоци11).

Според тоа, свој негаосреден удел во подготовките за одр- 
жување на Второто заседание на АВНОЈ има и политичкото и 
BoieHOTO раководство на Македонија. Оттука и одлукмте на Вто- 
рото заседание на АВНОЈ беа полноважни и за македонскиш 
народ и за народностите во Македонија. Тие пак беа фундамент 
за Првото заседание на АСНОМ и (неговите решенија.

На Второто заседание на АВНОЈ беше донесена одлуката 
за уредув)ање Југославија на федеративен принцип или поточно 
во одлуката ce вели: „За да ce реализира принципот на сувере- 
нитетот на еародите на ЈугославЅија, за дапреставује Југославија

8) Телегра!ми од Јосип Броз Тито до Главниот штаб на HOB и ПО 
на Хрватска од 5.XI 1943, Зборник докумената и података о Народноосло- 
бодилачком рату југословенских народа (понатаму 36. HOP), Београд, 
Tom II, књ. 11, с. 30—31).

9) Архив Војноисторијског института (понатаму A ВИИ), Београд, 
бр. per. 5/9—2, к. 394.

10) Ра№ограма од 30.XI 1943, A ВИИ, бр. per. 5/13—2, к. 394.
и) Д-р Миле Тодоровски, Претставниците од Македонија на Вто- 

рото заседание на АВНОЈ, Гласник на ИНИ, 1968, XII, 3, с. 179—180.
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вистинска татковина на сите свои народи и да никојпат не ста- 
не домен на било која хегемонистичка клика, Југославија ce 
изградуе и ќе ce изгради на федеративен пркнцип кој ќе им 
ооигури полна рамноправност на Србите, Хрватите, Словенците, 
Македонците и Црногорците односно на народите на Србија, 
Хрватска, Словенија, Македонија; Црна Гора и Босна и Хер- 
цеговина“12). i

Од оваа одлука произлегуваат права и обврски за нацио 
еални антифашистички собранија во Јушславија. Затоа, во 
Нацрт-статут8от на АВНОЈ од декември 1943 година ce вели 
дека: АВНОЈ работи преку свои пленарни засаданија, преку свс- 
јот Презоидиум, како и преку НКОЈ — Нациеоналниот комитет, 
тотоа преку земските антифашистички веќа на народното осло- 
бодување како највоисоки законодавни и извршни органи на 
власта во поодделните земји — и покраини13).

Од ов!ие причини историски оправдаеа и навремена беше 
одлуката на ЦК КПМ да ce вршат подготовки за овикување 
на АСНОМ. Како еден од 1непосредните чекори во таа насока 
беше формирањето на Иницијативнисот одбор за свикување на 
АСНОМ. Од постојдите извори неможеме да го утврдиме дату- 
мот за формирањето на Иницијативниот одбор. Меѓутоа, по по- 
среден пат доаѓаме до податокот дека Иницијативниот одбор 
е формиран во коември 1943 година. За неговото постоење бил 
известен Врховниот штаб и АВНОЈ, така што во одлуките иа 
Второто заседание на АВНОЈ постоењето на Инициј ативниот од- 
бор е еден од фундаментите за федеративното изградување на 
Југославија14). ;

Според тоа, Ивидиј ативниот одбор за сшкување на АСНОМ 
беше третиран како привремено политичко претставничко Te
no еа  македонскиот ,народ и народностите. Впрочем, при фор 
Ашрањето на Иницијативнеиот одбор му беше даден карактерог

12 36. ACHQM, цит. с. 48-
13) 36. HOP...  цит. том II, књ. 11, с. 454—455.
14) Во Одлуката за изградување на Јушславија на федеративен прин- 

цип е речено: „3. Во склад со таквото федеративно изградуење на Југосла- 
вија, кое ce темели на најполните демократски права, факт е да уште 
cera, во време на Народноослободителната војна, основ-ните органи на 
народната власт кај поедините народи на Југославија ги претставујат 
народноослободителните одбори и националните антифашистички всќа на 
народното ослободуење (Главниот HO одбор на Србија, Националното 
антдфашистичко веќе на народното ослободуење на Хрватска, ... Ини- 
цијативниот одбор на Националното антифапп^стичко веќе на народното 
ослободуење на Македонија) и да е Антифашистичкото веќе на иародно  ̂
то ослободуење на Југославија, врховно законодавно и извршно прет- 
ставително тело иа народите на Југославија и врховен претставител на 
суверенитетот народен и државен на Југославија како целост“, — 36. 
АСНОМ, цит. с. 48-49.
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— привремено политичко тело „со две задачи“ : 1) да ги при- 
готви сите неопходни работи за свикуење на АСНОМ си 2) да 
ш  врши сите оние политички работи кои не трпеа одлагагае и 
по тој начин да го растерети нашиот Главен штаб . . .  со него 
вото формирање Главниот штаб ш  пренесе на Иницијативниот 
одбор сите политички права и задолжѕшија“15).

Во првиот оостав на Иницијативниот одбор влегоа члено 
Ш на ЦК КПМ и на Главниот штаб кои ce наоѓаа на ослободе- 
ната територија и тоа: претседателот Метади Антонов-Ченто, 
секретар, Страхил Гигов и членови: Михаило Апостолски, Цвет- 
m o  Узуновски, Венко Марковски и Боро Темелковски-Лилјакот.

Наскоро по формирањето на Иницијатавниот одбор по- 
ради непријателската офанзива во Западна Македонијја беше 
преземен марш од главнината на HOB и ПОМ, така што таа 
премина во Мегленско во Еогејска Македонија. Услови за поши- 
рока дејност немало. Меѓутоа, Иницијатршниот одбор ja оства- 
рува својата политичка функција на обединув;ање на политич- 
ките аили на Македонија во единствениот HO фронт. Имеио, иа 
некои од поставките во Манифестот на Главниот штаб на HOB 
и ПОМ излегоа со свој приговор дел од членовите на Акцио 
ниот комитет на Народноослободителниот фронт на Македонија 
во Скопје16).

Земајќи ja улогата на привремено политичко тело Ини- 
цијдтивниот одбор заедно со Главниот штаб на HOB и ПОМ во 
јануари 1944 година им упатија одговор на приговарачите на 
Манифестот. Иницијативниот одбор тоа го стори како тело кое 
презеде дел од невоените компетенции на Глав1ниот штаб. Сто- 
ејќи цврсто на пзозициите изнесени во Манифестот Иницијатив- 
н1иот одбор укажа деќа при непостоење еа  друго полр1ТИчко 
највисоко тело на борбтта, Главкиот штаб, во ашето на На- 
родноослободителната војска која веќе три горини води жес- 
токи крвави борби против окупаторот, бил компетентен да из- 
лезе со прокламација до македонскиот народ. Освен тоа, ce 
потенцира фактот дека во дадените воено-политички услови Ma- 
кедонскиот народ ќе биде вистина слободен само во една нова 
Титсша Југославија17)·

Согледувај»ќи ja  суш тината на приговорите на М аниф естот  
на Главкиот ш таб од  една, и  п резем ајќ и  ja  својата  улога како  
политичко претставничко иело, И ницијативниот одбор  заедн о  
оо Главниот ш таб д о е е с е  одл ук а  д а  ce распуш ти А кциониот  
ком итет на HO ф ронт на М акед 101н и ја ; a членовите на АНОК  
да  излезат на сл ободн ата  територија. В оено-политичките у с л о  
ви во зимата 1943— 1944 година биле такви ш то работата иа

is) 36. АСНОМ, цит. с. 205—206.
16) Извори за Ослободителната војна...  том I, кн. трета, с. 48—49.
17) 36. АСНОМ, цит. с. 92—95.
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Иницијавивниот одбор и подштовките за свикување на АСНОМ 
ce извршувале на слободната територија. Во тој преоден пери- 
од им ce ставило во задача на партиските организации да ра· 
ководат со иародноослободителните комитети. Впрочем, ce кон- 
статпира и фактот дека линијата на КПМ добро ce гхрима од 
широките народни маои бидејќи таа им одговара на интереси- 
те на македонскЈИот народ18).

Изнесените поставки во Манифестот и определената ли- 
нија по која тргна HO движење во Македонија уште во 1941 
година ce покажаа мошне далекувидни имајќи предвид уште 
еден факт. Имано, на HO движење во Македонијд му беа пра* 
вени пречк1И од нетвиот почеток од движењата на отпорот на 
некои соседни народи. Тоа ce повтори уште еднаш, во декем- 
ври 1943 година.

Во деноците кога во Македонија ce дозна за сдлук1ите на 
Второто заседание на АВНОЈ и за одлукмте на Техеранската 
канференција, и кога под влијание на тие одлуки многумина ш 
видоа перспеквивите на Македонија, на национално слободни- 
от македонски народ во нова федаративна Јушславија, токму 
во тие денови од ОтечествениЈОт фронт на Бугарија беше напра- 
вен обид да ce обезвредат одлуките на Второто заседание на 
АВНОЈ. Отечествениот фронт донесе декларација по македон- 
ското прашање каде ja истакна паролата „Македонија на Ма- 
кедонците“, делокупна слободна <и независна Македонија, ни- 
какво нејзино целосно присоединување кон било која балкан- 
ска држава и паролата за самоопределување на Македонзија 
откако таа дефакто ce самоопредели што беше гсотврдено на 
Второто заседание на АВНОЈ19).

ЦК КПМ ги согледа тенденциите во декларацијата на ОФ 
по макједонското прашање, затоа одлучи да го спречи нејзиното 
ширење во Македонија и за тоа да го извести ЦК КПЈ и 
Врховниот штаб, a за сето тоа беше известен и ЦК на БРП20).

Оцанувајќи го овој потег на Отечествениот фронт, Јосин 
Броз Тито на 24 јануари 1944 година го извести Ѓорѓи Димитров 
со ставот и оцената на ЦК КПЈ при што ce вели: „Отечестве- 
н1иот фронт на Буга|рија издал еден леток по македонското на- 
ционално прашање. Линијата на вој леток е спротивно на одлу- 
ките на АВНОЈ за федерација и.се бара обединета Македонија 
која не треба да ce присоедЉи кон никош, туку да биде на- 
полно самостална. Тоа во денешно време е гермаиска полити· 
ка која е еепријателска на Најроднаослободителната борба"21).

18) Писмо од ЦК КПМ од 13.1 1944, Издори... цит. тохм. I, кн. тре-
та, с. 132—133. 1

19) Историски архив ЦК КПЈ, Београд, 1951, том. VII, с. 28,.
20) Извори за Ослободителната во јна. . .  том I, кн. трета, с. 132

и 140.
21) Историски архив ЦК КПЈ, цит. т, VII, с. 287.
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Подтотовките за свикување на АСНОМ според тоа ce од- 
вивда низ процес на расчистување на пречки што доаѓаа како 
од внатрешни така и од надворешни извори.

По одржаното Второ заседание на АВНОЈ била олеанета 
работата на политичките подттовки за свикување на АСНОМ 
од причина што со неговите одлуки Македонија беше третира- 
на како една од федералните единици иа Југославија, a маке- 
донскиот народ рамноправен со друште народи на Југославија. 
Тој во тие одлуки го добил она што беше негов вековен 
стремеж.

Значајна етапа во подготовките претставува партиското 
совјгтување на КПМ одржано во Фуштани, Егејска Македонија 
на 21 декември 1943 година. Тоа беше прво советување органи- 
зирано по Второто заседание на АВНОЈ на кое беа претресени 
(И оценети донесените од него одлуки. Оценувајќи ja положба- 
та на Македонија во Федеративна Југославија на Советувањето 
биле издвоени главнзите наредни задачи на КПМ, HO војска и 
на друште сили. Како посебни ce издвоеши: прво, да ce објас- 
нува суштината и карактерот на нациоиалниот комитет на ос~ 
лободувањето на Југославија; второ, да ce објасну$(а и поиула- 
ризира АВНОЈ; посебно од аспект на Македонија; трето, да ce 
објаснува и популаризира одлуката за федеративно уредување 
на Југославијд; четврто, да ое мобилизираат сите сили на КПМ 
за формирање на АСНОМ; петто, да ce демаскира кралот, како 
раководител на целата реакционерна клика и на владата во 
бегалство22).

Во оонова оите овие задачи беа такви што со нивното ре- 
ализирање ce создаваа политички услови кај широките народни 
маси за свикување на АСНОМ.

Нова фаза во подготовките за свикувјање на АСНОМ прет- 
ставува доаѓањето на ЦК КПМ, Главниот штаб на HOB и ПОМ 
и Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ на куманов- 
ското подрачје, по завршување на Февруарскиот поход во фе- 
вруари 1944 година. Во период повеќе од два месеци, од вто- 
рата половина иа февруари до почетокот на Пролетеата офан- 
зива, воено-политичките раководства на HO движење на Ма- 
кедонија покрај, другата активност ja интензивираа и работата 
на подготсшзките за свикување на АСНОМ. '

Од овој период значајни ce неколку потфати на ЦК КПМ, 
Главниот штаб и на. Иницијативниот одбор. Тие ce: прво, ин~ 
струкцијата ,;до сите народноослободителни одбори во Маке- 
донија" од 14 март 1944 година, второ, двете седници на проши» 
рениот Иницијативен одбор на 30 април и на 6 мај 1944 година.

22) Извори за Ослободителната в о јн а . . .  цит. т. 1̂  кн. трета, с. 80—81.

13 Историја
193



Инструкцијата „До сите народноослободителни одбори во 
Македовија ' е освовен документ за организирање на нарсдно 
демократската власт во Македонија во периодот пред свику- 
вањето на Првото заседание на АСНОМ. Во 'неговите четири 
дела разработени ce целите и задачите на HO борба, структу- 
рата на оргавите на власта, критериумите за избор на народ- 
ните претставници и задачите на народвоослободителните од- 
бори.

Прво, Иницијативниот одбор истакјнува дека македонски- 
от народ во условите иа окупацијата и теророт тргна по патот 
на слободољубивите народи во борбата против германскиот фа- 
шизам и н)егов1ите соработници. На таквиот пат тој најде свои 
сојузници кај југословенските народи кои ce бореа да созда- 
дат братска заедница на рамвсоправнои народи и народности. Ре- 
зултат од таа и таквата повеќегодишна борба беше изградува- 
њето на Нова Југославија, заснована ;на федеративен принцип 
во која Македонија е цризната за рамноправна федерална еди« 
ница, a макадонскиот народ доби волна национална слобода и 
рамноправност.

Второ, Ивицијативниот одбор укажува дека борбата што 
ja води македонскиот народ е дојдена до степен кога импера- 
тивно ce налага да ce отпочне со организирање на нова народ- 
на власт. Во документот ce прецизира и начинот на кој тоа ќе 
стане. Имено; на слободната и окупираката територија на кон- 
ференцви да ce изберат градски, селсга и општински одбори 
како органи на новата народиа власт. Гѓреку избрави делегати 
на ов;ие конференции да ce изберат околиски, a потоа окруж- 
ни HO одбори. На окружните конференции да ce изберат деле- 
гати за АСНОМ. Беа истакнати и критериумите за избор на од- 
борници и народни пратеници. Притоа жените добија подед- 
накво право како и мажите, т.е. не ce правело разлика според 
полот, верската и полишчката врипадност, туку оојдовна ооно- 
ва беше преданост кон Народноослободителната борба и соглас- 
ност со политичката линвда на Манифестот на Главниот штаб 
на HOB и ПОМ.

Трето, Инициј ативниот одбор имајќ-и предвид дека борба- 
та не е завршена им стави во задача на народноослободителни- 
те одбори: да извршат 1најширока мобилизација на нови борци 
во HO војска; да ce спроведе најширока мобилизација за по- 
мош на HO војска во храна и облекло и да ce подига борбениот 
дух кај широките народни маои врз успесите на HO војска и 
војските на сојузниците.

Четврто, како на органи на нов!ата државна власт ;на HO 
одбори им беше ставено во задача: а) да водат грижа за пре- 
храната на населението; б) да ce грижат за народното богат- 
ство-државни имоти, манастирски и црковни имоти, положбата
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bo индустријдта, рударството итн.; в) да ce приберат податоци 
за ѕверствата на окупаторот и нанесените штети иа населени- 
ето и стопанството; г) грижа за народното здравје; д) евиден- 
ција за cè пшо ќе ce дава за HO војска и ѓ) да ce изврши no
nne на населението23).

СпроДедувањето во живот на-овој документ им ое падна 
на организаците на КПМ на теренот. Затоа ЦК КПМ заедно со 
инструкциј ата, иа истата дата упати директивно писмо до си- 
те обласни комитети на КПМ. Освен што им стави во задача 
да ja спроведат инструкцијата на Иницијативниот одбор, пар- 
тиските организации беа запознати оо организацијата на народ- 
ната власт по окрузи. Имено, Македонија беше поделена на 
дванаесет окрузи со следните окружни цантри: Скопје, Тето- 
во, Кичево, Охрвд, Битола; Прилеп, Велес, Кавадарци, Гевге- 
лија, Струмица, Штип ш Куманово24).

Истовремено бил определен бројот на делегаште по око- 
лии и градови. Спсиред овој клуч ce планирало да бидат избра- 
ни вкупно 75 делегати25).

Од oBioj период на дејноста на Иницијативниот одбор на 
ГлавЈниот штаб на HOB и ПОМ на лзинијдта на политичка под  ̂
готовка na народот за Првото заседание на АСНОМ е писмото 
;;Драги пријателе“. Ова не е обично писмо, туку повик во кој 
ce разјаснува суштината и карактерот на одлуките на Второто 
заседание на АВНОЈ за Македонија и карактерот на Првото 
заседание на АСНОМ. Имено, дека македонската војска ce со- 
едини со авојската на другите народи на Југославпја. Во таа 
братска борба македонскиот народ ja пов|рза својата судбина 
со сите југословенски народи. На Второто заседавие на ÀBHOJ 
ce реши Југославија да биде федеративна и демократска, сос- 
тавена од шест рамноправни единици меѓу кои и Македонија. 
Дека на секој народ му ое дава право на самоопределув!ање, 
ооединување и отцепување. Ценејгќи ш  вековните вдеали и ве- 
ковните борби на македонскиот народ за политички, екоиом- 
ски и национални права, ценејќи дека за прв пат во историја- 
та -на македонскиот народ тие права му ce признаваат во Но- 
ва федеративна Југославија, претставителите на македонскиот 
народ и младата македонска војска, ce согласија Македонија 
да влезе како рамнооравна единица во Нова федеративна и де- 
мократска Југославија26).

25) 36. АСНОМ, цит. е. 96—101.
24) 36. АСНОМ  . . .  с. 104.
2Ѕ) 36. АСНОМ...  цит. с. 105—106. Во текот на изборот на делегатите 

бил избран многу поголем број така што е отстапено од овој клуч. — 
36. АСНОМ. Ј. цит. с. 251—253.

2«) 36. АСНОМ. . .  цит., с. 121—123.

13*
195



Овој документ упатен до голем број видни личности во 
Македонија, по Манифестот, послужи како програмски доку- 
мент за стапување на поединци и пошироко на народот во ре- 
довите ®а ИО војска и посебно во народеата озласт во лицето 
на Иницијативниот одбор.

. Низ подготовките на платформата на овој документ, вое- 
нополитичкото раководство на Македонија го подготвуваа про- 
ширувЈањето на Иницијативниот одбор и земањето на повеќе 
решенѕија што му претходеа на ACHÔM.

Значаен настан од историјата на создавењето на АСНОМ 
и изградувањето еа  македонската федерална држава зазема 
Првото зседание на проширениот Иницијативен одбор за сви- 
кување на АСНОМ, одржано на 30 (април 1944 година. На засе- 
данието е утврден составот на проширениот Иницијативен од 
бор од 22 члена со претседателство од 5 члена м работно тело 
од 7 члена. Работното тело онмаше функдија на извршен орган 
на Иницијативниот одбор. Тоа имало задача да ги извршува 
оите задолжевија на Инициј ативниот одбор меѓу неговите пле- 
нарни заседавија. Дел од членовите иа Инициј ативввиот одбор 
имале воени задолженија, a други биле на терен низ Македо 
нија, додека составот на работното тело главно работелО како 
целина.

Проширениот Иницијативен одбор ги одобри дотогаш до- 
несените решенија на Главниот штаб и од Инициј ативниот од- 
бор како ή дадената согласност за АВНОЈ. Проширениот Ини- 
цијативен одбор го прифатил објаснувањето за дотогашната ра- 
бота на Главниот штаб и Иницијдтивниот одбор дека „биле 
принудени да земат влажни решевија воради нуждата која ce 
налагаше од развојот на меѓународната положба и развојот 
на настаните во Југославија, да ce определи положението ка 
Македонија во денешната борба, без да ce чека формирањето 
на едно редовно народно собрание. Тие решенија ce следните: 
Македонија денеска ce бори рамо до рамо со сите југословен- 
ски народи за една нова демократска и федеративна Југосла- 
вија, во Koja Македонија ќе биде една од шесте федеративни 
рамноправни единици. Таа волја Главниот штаб на Македони- 
ја ј,а прокламира преку своите делегати пред АВНОЈ. Исто та- 
ка, тој делегира свои претставители во Пленумот на АВНОЈ и 
Президиумот на АВНОЈ. Оо земањето на тие решенија ce on- 
ределуе наполно положбата на Македонија во денешната борба. 
Тоа ce изјаснува исто така и со еиздавањето на Манифестот од 
Главниот штаб кој ги прокламира сите тие принципи"27).

Било одлучено Методи Андонов-Ченто да отиде при АВНОЈ 
како претставник на Иницијативниот одбор, да ce упати повик 
до македонската емиграција во Бугарија за да ce вклучи во

27) 36. АСНОМ. . .  цит., с. 113-114.
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борбата на македоискиот нарОд; да će повикуат видни Маќе- 
донци од емиграцијата да земат учество во борбата во Маке- 
донија; и да ce испрати повик до маквдонските братства во 
Бугарија да ш  мобилизираат своите сили на линијата на 
борбата.

Од заседанието биле испратени поздравни телеграми до 
Тито, АВНОЈ и до Димитар Влахов38).

Во телеграмата упатена до Јосжп Броз Тито односно до 
Националниот комитет до АВНОЈ и до Димитар Влахов, Ини- 
цијативниот одбор ги изрази народната волја и стремежот на 
огромното мнозинств|о на македонскиот народ дека тоа е един- 
ствениот пат за националното ослободување и обединување на 
Македонија. Иницијативниот одбор оцени дека со одлуките на 
АВНОЈ за секогаш ce закопани остатоците од бивша Југосла- 
вија што ое викаат крал и монархија и дека е прокламирана 
Нова и демократска федеративна Југославија со Македонија 
како рамноправна федерална единица. Go тоа ce исполнуваат 
вековните стремежи на македонскиот народ и неговите најдо- 
бри синови Гоце Делчев, Ѓорче Петров и другите29).

Заедничкото заседание на Глав|ниот штаб на HOB и ПОМ 
и на Ииницијативниот одбор на 6 мај 1944 година имаше пове- 
ќе тематски карактер. Имено, главен пункт беше испраќање на 
делегацијата од Македонија до Врховниот штаб и нејзините 
полномоштва. На ова заседание ce дополни решението од прет- 
ходното заседание и на место само Методи Андонов-Ченто во 
Врховниот штаб беше определена да оди делегација од тројда 
членови: Методи Андонов-Ченто, Киро Петрушев, и проф. Ема- 
нуил Чучков. На делегацијата и беше дадено полномошно да 
ги покрене следиите прашања: „Прво, да ce испита во согласие 
со врховните тела на Федеративна Југослав!ија и во склад со 
меѓународното положение, главниот проблем на македонската 
борба — прашањето за целоано и обединета Македонија.

Овластува ce избраната делегација да ce обрне до маке- 
донскиот народ во Грција и Бугарија и да го покани да сс 
придружи во борбата против окупаторот, a ако ггозволјава ме- 
ѓународното положение, да ce испрати позив до македонскиот 
народ во Бугарија и Грција с кој да ce покани да ce придру- 
жи во борбата што je води македонскиот народ под бивша 
Југославија.

Второ, со оглед на братските словенски симпатии кој, ма- 
КЈадонскиот народ ш  гаи спрема народите на Советскиот Со- 
ју з . . . делегацијата да траж и што поскаро да ce испрати во
_________________ I

28) 36. АСНОМ. цит., с. 114—115.
29) Исто, С. 11,-125.

197



Македонија еднга совјетска МиСија при Главниот штаб на Ма- 
кедонија оти тој факт ќе има голем радосен одјек во целиот 
македонски народ.

Трето, да ce засили пропагандата на македонскиот език 
по следниот начин:

а) да ce тражи по радио „Слободна Југославија" да ce ус- 
танови редовен час, барем еднаш во неделата на македонски 
език;

б) да ce настојува преку одговорните фактори при АВНОЈ, 
радио Лондон и Њујорк во емисиите кога говорат за Феде- 
ративна Југославија и ги споменуваат југословенските народи, 
да говорат ш <го споменват (И македонскиот народ камо рамно- 
праван член на југослов»енската федерацијд. . .

в) пропаганден материјал, како позиви и друго, да ce φρ- 
лат написани на македонски език, по територијата на Маке 
донија од сојузнички авиони;

г) Радио „Слободва Југославија ' во емисиите си за мла- 
дежта секој пат да ja  споменува >и македонската младеж . . .

4) Ce овластува делегацијата да испрати до македонската 
емиграција во цел свет еден позив во кој да е покани да е 
помогне со оите сили и оите средства праведната борба на ма- 
кедонскиот народ"30).

Делегацијата стиша во Врховниот штаб на Островот Вис 
и во текот на разговЈорите со члевови на Националниот комитет 
биле прецизирани многу прашања сврзани со непосредната под- 
готовка за Првото заседание на АСНОМ. Членовите на Деле- 
гацијата го запознаа Националниот кЈомитет со актуелните по- 
литички и други проблеми на седвицата на Националниот ко- 
митет на ослободувањето на Југославија на 24 јуни 1944 годи- 
на. Притоа било заклучено дека: „прво, македонскиот народ 
изразува свое историско тежнение за обединување на сите не- 
ГОВ1И делови. Таа е негово национално права за тоа тој стремелх 
останува еегово стално' барање. /

Четврто, македонскиот народ во Југослав|ија сака да сс 
развива HO борба на македонскиот народ против фашистички- 
те окупатори во сите негови делови, свестен дека со тоа и така 
борба стекнува право на ослободување и самоопределување на 
целата своја територија. Во согласност со таа желба тој ќе ги 
помага сите такви ослободителБзи движења каде и да ce тие 
п о ј а в а т I

Освен тоа, е заклучено што поскоро да ce свика заседание 
на Антифашистичкото собрание на народното ослобадуцање на

30) Исто, с. 126—127.
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Македонија и  да ce пристапи кон орѓанизационо оформување 
на Народноослободителниот фронт на Македонија31).

Местото на одржувањето на Првото заседание на АСНОМ 
беше во зависност од успеоите на Народноослободителната вој- 
ска и расположливата слободна територија. Во есента 1943 го- 
дина тоа беше Западна Македонија. Според тоа, на оваа гекрњ 
торија ce вршеа подготовки за одржување на АСНОМ за која 
цел ce испраќаат делегати како за Иницијдтивниот одбор, и за 
Второто заседание на АВНОЈ, така и за Првото заседание на 
АСНОМ.

Биле преземени меркЈИ од сета окупирана територија на 
Македонија да ce поканат видни и истакнати лица да заминат 
на слободната теритпорија. Кузман Јосифовски од Прилепската 
организација на КПМ барал Ч1етпири лица по име да бидат ис- 
пратени на слободната терито}рија за АСНОМ32). Освен тоа, ка- 
ко што тој вели дека оообено треба да ce води грижа да бидат 
упатени на слободната територија пооочените лица од nopaiHO 
и cera од страна на Светозар Вукмановиќ-Темпо33) Кузмаон Јо- 
сифовски по Преспанскиот состанок на ЦК КПМ ce наоѓаше 
на работа во Скопје и како член на ЦК КПМ раководеше cö 
партиската организација на сета територија под бутрска оку- 
пација. Според тоа, ваква дејност ce развивала на сето подрачје.

На 2.XI 1943 година Добривое Вадосављевиќ од Кузман 
Јосифовски бараше Дончо Ароов како и сите други важни лида 
за Аншфашистичкото собрание да ш  испрати што побрзо34).

Биле земени предвид и некои антифашисти кои биле на 
служба во Бугаријд. Тие поединечно биле повикани да ое вра- 
тат Biö Македонија и да стапат ДЅо HOB и ПОМ, a секако и да 
работат во народната власт как)о и делегати на АСНОМ. Во пие 
денови — ноемзвр!и 1943 година дел од овие лица ce планирало 
>да бидат упатени и на Второто заседание на АВНОЈ. Кузман 
Јосифовски имал цроблеми со испраќањето на некои лица за 
АСНОМ. Кон крајот на декември 1943 година тој го :изв0стува 
ЦК КПМ дека „лутето во АНОК; како и оние кој ce повикани 
за АСНОМ — Антифашистичко народно!ослободително собрание 
на Македонија, уште не ce е разбрале НОБ наполно и заио 
прашајнето на Македонија ш  иавистина поставл/ваат тесно на- 
ционалистички '35). I

Офанзивата на германско-балистичките сили во ноемв)ри и 
декември 1943 година го спречија одржувјањето на АСНОМ на 
слободната територијд вјо Западна Македонија. Маѓутоа, под-

31) Zapisnik sa sednice NKOJ održana dana 24 juna 1944. codine. 
Slobodan Nešović, Stvaranje nove Jugoslavije, Beograd, 1981, s. 371—372.

32) Извори за Ослободагелната. . .  цит. том. I, кн. втора, с. 400.
33) Исто, с. 412.

Извори за Ослободателната. . .  дит. т. I, кн. трета, с. 14 и 17.
33) Исто, с. 62. i.
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ѓотовќите ниту во еден момент не преќинале. На 17 јануари 
1944 година Никола Минчев известува дека Ристо Бајалски бил 
определен за член на Антифашистичкото собрание и дека бил 
доделен за работа во заднината36).

По Февруарскиот иоход проибирањето на делегатите за 
АСНОМ ce вршеше на кумановско подрачје. Паралелно со тоа 
ce вршеше и изборот на делегатите за АСНОМ. Во оваа насока 
беше ангажирано воено-политичкото ракјоводство на HO дви- 
жење на Македонија, a непосредно на теренот обласните коми- 
теии на КПМ. Ваква активност особено била засилена по ди- 
рективното писмо на ЦК КПМ до обласните комитети од 14 
март 1944 година.

Одбележувањето на светскиот ден на трудбениците 1-ви Мај 
ЦК КПМ го искористи да го објаснѕи значењето на АСНОМ, a 
со тоа и изборот на делегати за иеоговото Прво заседание. Во 
Прогласот од 1-ви Мај 1944 година, ЦК КПМ обраќајош му ce 
ка народот истакнува „Антифашистичкото собрание на народ 
ното ослободување на Македонија пред цел свет ќе го прокла· 
мира своето право на самопределување и ќе ш  развива и чува 
придобивките на Народноослободителната борба... Вернзо со тоа 
неговото оснивање уште од cera ќе ги оневозможи сите опити 
на големосрпската бегалска влада на крал ХХетар II и нејзи- 
ните агенти, на големоалбанската и било која друга реакција 
да постават нов!а поробителска власт'37).

Во истиот документ народот од градот и селото беше по* 
викан да ш  праќа најарните Македонци и Македонки за деле- 
гати на АСНОМ, a исто така и припадниците на народностите 
требало да изберат свои делегати38).

Изборот на делегатите ce вршел по демократски пат иако 
во (Воени и тешки илегални услови. Предлог на список на де- 
легати подготвило воено-политичкото раководство на Македо 
нија — ЦК на КПМ, Главштт штаб и Инициј ативниот одбор. 
Овој предлог бил упатен до обласните, окружните и друшпе 
партиски ракЈОводства на теренот со цел да дадат мислења и 
да го дополнат со нсши оимиња. Според тоа, покрај ваено-поли- 
тичкото раководство, за делегатите им ое дала можност да ce 
произнесат и партиските раководства на теренот. Народот пак; 
таму каде што имало можност го давал својот глас на селските 
собранија или на помали конференции во градовите.

П артиските рак оводства и  организациите на теренот ja  
проучиле нивната политичка и  др уга  активност и  м ериторно го
дале своето мислење за предложените делегати. При тоа, ce 
_____ *___ \

36) Извори за Ослободителната војна и револуцијата, Скопје, 1973, 
том I, кн. седма, с. 81.

37) Извори за Ослободителната. . .  т. I, кн. трета, с. 228.
38) Исто, с. 229 и 230.
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Дбш ло д о  п ол ож бат а  за  еден  дел  оД делегатите д а  ce д о б и ја т  П 
негативни м ислењ а. З а  см етка на овие биле п р едл ож еи и  други  
поактивни антиф аш исти кои  ja  им але довер бата  ва  н ар одот39).

На подрачјето на четвртиот обласен комитет — Источна 
Македонија, Вера Циривири известув;а дека била добиена ди- 
рективата за испраќања на делегати и дека покрај набележани- 
те ;има и други кои не беа посочени во пзисмото на ЦК“40).

И bio Третиот обласен комитет на КПМ ое спроведувала 
директивата за избор на делегапи. На 12 мај 1944 година ЦК 
на КПМ бил известен дека ;од делегатите што биле посочени 
можеле да го пратат веднаш само Панко Брашнар, кој еднаш 
бил во Скопје, но ce вратил поради немање врска. Биле пре- 
земени мерки да ce воспостави врска оо Пано Арсов-Мокрењ 
чето, Олга Петрушева која била интернирана, a за другите ro 
nio Мицајков, Никола Динчев и Иго Ристов-Божиновски биле 
доставеви биографски податоци41).

Изборот на делегати за АСНОМ оди паралелно со зацврсну- 
вањето на 10ртквите на народнодемократската власт. За да од 
поворат на својата политичка функција и во подигање на~ нив- 
ниот авторитет ЦК КПМ укажа на потребата да ce одржуваат 
потесви и пошироки конференции според условите. На нив, по- 
крај изборот ma делегатите за АСНОМ да ce испраќаат поздрав* 
ни телеграми до АВНОЈ, НКОЈ, до Маршал Тито, Димитар Вла- 
хов и до Оницијативниот одбор за свикување на АСНОМ42 43).

Спроведув|ај|ќи ja оваа директива во Тиквешко биле одр- 
жани поголем број изборни собири. За еден од нив Вера Ante
na, секретар на Τριετιιοτ обласен комитет известува: „Синоќа 
баш државме една конференција, биравме НОК и еден делегат 
за rope и скоро сите селани беа, околу 30 души, иначе селото 
е мало, a беа повикани само ание главатарите на куќите. Мш> 
гу фино поминавме и поздравни телеграми до Тито, Влахов и 
Иницијативниот одбор на Македонија испративме

Во телеграмите биле искажувани народкоите. желби, стре- 
межи и очекувања подобра вднѕина. Βίο една телеграма до Ини- 
цијативниот одбор ce вели: „Ние селаните к>д едно село во Тшс- 
вешко собрани прв пат да си избереме наша еародна демократ- 
ска власт, ja поздравуваме намерата да ce собере наше ва- 
родно собрание“44).

Што очекуваше македонскиот народ од АСНОМ недвосмис- 
лено е речено на 3 мај од селаните во Тиквешко. Во телегра- 
мата ce вели: „Избирајќи делетат за АСНОМ, ние селаните од

39) Извори за Оелободителната... т. I, кн. трета, с. 223.
«ο) 36. АСНОМ, цит. с. 128.
41) Извори. . .  т. I, кн. седма, с. 207.
42) Извори. . .  том I, кн. трета, с. 211.
43) Извори. . том I, кн. седма, с. 200.
44) Архив на Македонија, инв, бр. 1936.
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Тиквешко ja  изјавуваме својата готовност да ja  доведеме бор- 
бата на нашиот народ за слобода да крај, до уншдтување на 
германско-бугарските окупатори и нивните измеќари“45).

На подрачјето на Вториот обласен комитет ce спроведува- 
ла инструкцијата од Иницијативниот одбор и директивјното 
гшсмо на ЦК КПМ од 14 март 1944 годана. Во крагјот на април 
незабележани ce лица за делегати од Прилеп и Прилепско, по- 
требните објаснувачки писма и други материјали им биле д о  
ставени иа делегатите, a истовремено во ЦК биле испратени 
нивните биографии46). Во Крушевска околија покрај Наум На- 
умовски, Злате Билјановски и Tiomo Кутурец биле предложени 
уште тројца меѓу кои д-р Стерјо Боздов47), a истовремено биле 
избрани делегати и од Ресенско, делумно и од Битолско48).

Веќе на 15 мај 1944 подина за голем дел од окрузите од 
Вториот обласен комитет бил подготвен списокот на делегатите 
за АСНОМ49). Меѓутоа, работата на избирање на делегатите, нив- 
ното упатување на слободната територија, или пак прибирање 
на иолномоштва од κιοιη поради функциите и карактерот на ра- 
ботата (неможеле да отпатуваат за Кумановско продолжува и 
понатаму cè до одржување на заседанието50).

Во мошне интензиШиот изборен период од целата терито- 
рија на Македонија околу 150 лица дале согласност да бидат 
делешрани или избрагш за делегати на Првото заседание на 
АСНОМ. Но; сите предложени поради различни причини не би- 
ле земени за членови на АСНОМ. На Првото заседание на 
АСНОМ биле верифицирани мандатите на 115 делегати.

При изборот на делегатите за АСНОМ било обрнато вни- 
мание на повеќе аспекти. Еден од нив е нациоиѓалниот состав. 
Така од вкупииот состав пратеници Македонци ce 93%, додека 
7% ce паѓаат на друш националности и на народностите во 
Македонија — Турци 1,74%, Албанци — 1,74% итн. По социјал- 
ната припадност најбројни ce работниците со 26%, земјодел- 
ци — 24%, чиновници — 10,4%, просветни работници — 8,7%, 
техничка интелигенција 7% и др. Возраста на цратениврите и 
формално шовори за зрелоста на народните претставници кои 
требаше да донесат решенија од името на македонскиот народ 
и народностите. Од вкупниот број пратеници 63,5% беа на воз- 
раст над 30 години, 30% на возраст од 20—25 години итн. И **)

**) И<лр1. 1
46) Ce однесува на Генади Лешко и Милан Костов — Подземскв 

извори. . .  том I, кн. четврта, стр. 310—313* ј
47) Извори. . .  том I, кн. четврта, стр. 322—323.
48) Извори. . .  том. I, кн. четврта, стр. 338.
49) Извори. . .  том I, кн. четврта, стр. 356—358.
50) Извори. . .  том I, кн. петта, стр. 55—57, 69, 72 и други.
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ћо одвос на територијалната припадност će водела сметка така 
што пратеници оима од трите дела на Македонија — вардарски- 
от„ егејскиот и пиринскиот51). i

Составен дел на подготовките за свикување на АСНОМ 
претставува работата на оформување ва документите што ги 
усвои Првоио заседание. Документите главно биле оформени во 
периодот no завршуваше на Пролетната офанзива во втората 
половина на јуви и во текот на јули 1944 шдина. Документите 
ce плод на колективна работа на ЦК КПМ, Глав!ниот штаб и 
Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Тие главно м о  
же да ce групираат во три области. Бдната од иив ja сочинува- 
ат Извештајот ва Иницијативеиот одбор и два реферат-и — п о  
лихичкиот „Борба против окупаторот'' и органоизациониот „На- 
родводемократската власт во федерална Македонија — карак- 
тер и сушХјИна

Втората група ja сочинуваат документите за конституира- 
ње на македонската држава. Тие ce: Решение на АСНОМ за 
врховно, законодавно и извршно претставничко тело; одиосно 
највиоак qpraH на државната власт на дем!ократска Македонија; 
Декларација за 10сновните права на граѓанинот на демократска 
Македонија; Решение за воведување на македонскиот јазик за 
службен јзик во македонската држава; Правилник за работа 
на АСНОМ; Решение за образување на Законодавна комисија 
при Президиумот на АСНОМ; Решение за образување на држав- 
на комисија за утврдувјање на престапите на окупаторите и вив- 
нихе соработ1Ници; Решение за одобрение на решенијата, запо- 
ведите и задолженијата земени од Главниот штаб на HOB и ПО 
на Македонија и Иницијативниот одбор за свикување на 
АСНОМ; Решение за оддавање на признание «и благодарност на 
Најродноослободителната војска на Македоеија; Решевие за про 
гласување на Илинден — 2 август — за народен државен праз- 
ник на македонската држава како и документите за избор на 
Президаумот на АСНОМ, за избор на наЈродни претставници од 
АСНОМ за пратеници во АВНОЈ. Покрај овие значајни ce уште 
два документи — (ејдниот — Мавифестот „Македонски 1народеа 
и вториот, прогласот „Удрени ce темелите ва Македонската фе- 
дералва држава во нов(а Демократска и федеративва Југо- 
славија".

Третата група ва документи го сочивуваат тие од свече- 
ниот дел на Заседанието. Тоа ce главво телелрами и поздрави 
упатеви до Сојузничките сили, до политичкјото, државното и 
вооното раководство на Југославија, до македовската емштраци- 
ја во Бугарија и Америка и други.
—i---------- ------- , i.

51) Миле Тодоровски, Инициј ативниот одбор во подготовките за сви- 
кување на Првото заседание на АСНОМ, 36. Развиток на државноста на 
македоискиот народ, Скопје, 1966, с. 350.
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Сите овие доќументи беа усвоени на Првото засадание на 
АСНОМ. За атмосферата при усвојувањето на документите, M a- 
καρ ѕи вјо форма на резиме, во записникот ад Заседанието е ре- 
чено: „След секој доклад или реферат претседателот на Собра- 
нието даваше дума на народните претставители. Ce разви дис- 
кусија . *. Сите делегати без исклучание, потражија присоади 
нение на слободна Македонија како рамноправна единица во 
границите на федеративна и демократска Јушславија, која ќе 
му гарантира на македонскиот народ суверенитет, повеќе сигур- 
ност од враговите на македонската слобода и во којд преку 
братскјо саработуене на сите народи на Југославија; македон- 
скиот народ ќе ј.а изживее побргу својата економска и кул- 
турна изостаналост, ќе си m отвори широко патот на вапре- 
докот“52).

*
•к -к

Подготовките за свикување вга АСНОМ на неговјо прво за- 
седание минаа низ повеќе фази. Тие не беа само организационо 
технички подготовки, туку многу подлабоки политички. Во хе- 
кот на тој едногодишен период ce зацврснуваше едииството на 
македонските политички сили во редовите на Народноослобо- 
дителниот фронт, во текот на најголемите судири на македон- 
ската народноослободителиа војска против окупаторите и нив- 
ните домашни соработници ce стекнуваа придобивки што ce вте- 
мелија во решеиијата на Првото засадание на АСНОМ. Во те- 
кот на подготовјките беа расчистени низа прашања како од внат- 
решен така и од надворешен политички карактер. Југословен- 
ските народи и претставниците на оојузничките мисии го поз- 
дравија овикувањето еа  Првото заседание на АСНОМ и прогла- 
сувањето на македонската федерална држава. Самите подготов- 
ќи имаа двојна улога — една за создавањето иа органите на 
народно-демократската власт и друга — за мобилизација на ши- 
роките народни маои и подемот на Ослободителната војна и 
револуцијата за конечно ослободување на земјдта.

*) 36. АСНОМ, цит., с. 234.
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SOME ASPECTS CONCERNING PREPARATIONS FOR THE 
CONVOCATION OF THE FIRST SESSION OF ASNOM

S u m m a r y

During the armed people's liberation struggle conditions we
re created for the legal construction of Yugoslavia as a federal 
state and for construction of the federal units.

Ùp to the summer of 1943 conditions existed in Macedonia 
for the formation of the organs of the people's democratic autho
rity, the formation of partisan detachments as an armed force, 
and the formation of people's liberation army, as well as for 
political equality, and for convocation of ASNOM. At the Prespa 
Meeting held in August 1943, the CC of CPM made the decision to 
begin preparations for the establishment of ASNOM.

Preparations for the convocation of ASNOM were made on 
several foundations. The general staff of the people's liberation 
army and regional detachments of Macedonia published a pro
gramme document concerning the aims and character of the peo
ple's liberation army, known as Manifesto of the General Staff, 
in October of 1944. The Initiative Committee for convocation of 
ASNOM was formed as a temporary political body in November 
of 1943. The same month, representatives from Macedonia to 
AVNOY and its Presidium were delegated. The Second session of 
AVNOY, which resulted in the decision at the federative struc
ture of Yugoslavia with equal units, among which was Macedo
nia, was held towards the end of November of 1943.

During the preparations for convocation of ASNOM there 
was a gathering of political forces of the people's liberation mo
vement, delegates were elected, a net of people's liberation com
mittees was organized, etc. Included within the scope of this 
activity is the decision of the broaden Initiative Committee to 
accept and to certify to AVNOY the solutions and obligations 
of the General Staff of NOV and POM and the Initiative Com
mittee. }

The First session of ASNOM was held on August 2, 1944 
during which the Macedonian federal state was constituted in 
democratic federal Yuggoslavia with ASNOM as the highest po
litical, representative, legal and executive body.
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