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МАКЕДОНСКОТО ПРАШАЊЕ И АСНОМ 
НИЗ ПЕЧАТОТ ОД HOB

Во условите на окупацијата, македонското прашање до- 
бива поттик во неговото конкретно решавање, па според тоа и 
нови елементи и пошироки диманзии.

Основата за негово поставање азо овие нови услови ja  да- 
ва КПЈ, каја ш  постави сосема на линија на дотогашните мош- 
не јасни ставови. Всушност, македонск10то прашање е дел од 
вационалното прашање на народите на Југославија и, тоа ќе ce 
решава во контекстот на новите услови на окупацијата, т.е. во 
борбата против окупаторот и неговите домашни сојузници. Кон- 
кретизирано на Македонија, тоа значеше борба против сигс 
окупатори и нивните слуш и поврзување на оваа борба со онаа 
на југословенските народи како и оо сите слични движења на 
балканските народи и воопшто, иародите во светот a пред cè 
со борбата на Советскиот Сојуз.

Треба во почеток10т да ое нагласи дека уште во првјата во- 
ена година, раководството на БРК (к) ce обиде да даде свое 
сопствено „решение" на македонското прашање кое одеше на 
линија на признавање поделбата на Јушславија што ja  напра- 
ви хитлерова Германија. БРП (к) сакаше да ja припои партијата 
во Македонија со што и помагаше на бугарската фашистичка 
и окупаторска власт во вастојувањата да создаде „Голема Бу- 
гарија од Охрид до Црно Mope".

Без оглед на овие претензии, други да го решаваат праша- 
њето за иднината на Македонија, македонскиот народ на 11 Ок- 
томври 1941 г. објави дека својата судбина ja зема Bio свои pa
rte и дека нема да дозволи други да го решаваат прашањето 
за неговата слобода и самостојност. Оваа негова одлука беше 
остварувана во текот на целата HOB за на крајот, на 2 август 
1944 г. беше крунисана со прогласувањето и на македонската 
државност.

Во текот на целата HOB, македонскиот народ, би рекле, 
на еден вов начин — како тоа условите го налагаа — ja ре- 
шаваше својата судбина. Кои биле идејните основи за в'аквото
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решавање, кои биле паролите што ce однесувале на неговото 
ослободување и начинот како тоа да ce изврши, како тој себе-си 
ce третирал, како ja поврзувал овојата, со борбата на југосло- 
венските и друште слободољубиви народи и други прашања 
сврзано со !Оваа борба, содржани ce во различни материјали од 
овој период. Еден од нив е печатот што излегува скоро в'р сите 
поголеми градови во текот на HOB, кој останува верен хрони- 
чар ее само на настаиите туку и на сите идејни и политички 
текови.

Со оглед дека весникот „Дедо И в ан о р га н о т  на куманов- 
ската партиска организација е πρίΒ  о д  овој период, да видиме 
како го постава ова прашање уште во првите месеци по оку- 
пацијата.

Во својот трет бро,ј< од септемвдри 1941 г., овој веснзик д о  
несува една начелна статија за да им објасни на читателите 
зошто ce бори македонскиот народ против окупаторот. Насло 
вот на оваа статија е: „За што са ce бориле Македонци и за што 
ce e ra  борив", во која мошне јасно ги изнесува ставовите и 
начинот на кој ce постава македонското прашање во овој миг. 
Од кога ce дава краток историјат за борбата на македонскиот 
народ уште од порано, bio статијата ce заклучува: „Македонски 
народ ќе беде слободен ако y своју земњу сам биде тосподар 
на своју судбину ако биде господар на своју работу. Наши пра- 
ведни тражења, нашу свету борбу познавав гу свите и свите ке 
гу помоопнев! Најдобри савезници у туј борбу са наши браќа 
Бугари, Срби, Хрвави, Словенци, Босанци и Дрногорци, јер и 
њија ги мучиѕв исте муке и они са изгубиле своју националну 
слободу. . .  Ке створимо слободну Македонију y заједницу сас 
свите јужнославјански народи, куде ке бидне слобода леп и 
мир за Македонци, Бугари, Срби, Хрвати, Словенци, Босанци и 
Црногорци за свакога работнога човека! He омраза и служба 
аа  интереси на империјалисти и чорбаџије, тики слобода на 
сопствен народ и слободу на братски славјансии народи y це- 
лу Европу и цело човечество!

Ете за тој ce бори македонски народ и  за тој и ке ce бори!
Да живи слободна Македонија y јужнословенску заједни- 

цу 1на народи!“
Речиои на секој весник од овој першд основната тема око- 

лу K io ja  ce ткајат сите написи е слободна Македонија, како 
недалечна визија, но и тесно со оваа тема, поврзан проблемот 
за начинот како тоа да ce оствари. Така во „Билтенот“ на ПК 
КПЈ за Македонија во двобројот 1—2 од 1942 г., во статијата 
„Фашистите готват нова јамка за македонскиот народ", од Ko
ra ce дава пресек на политичката положба на Македонија и 
обидите на окупаторот, преку колачот Ванчо Михајлов да ce 
лансира пѓаролата „Автономна М а к е д о а и ј а ce коментара: „На-
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шио пат е борба дротив фашизмо и цо лицето на Бориза и Bö 
лицето на Ванча. Борба против секој, нивни опит да го разби- 
ат антифашистичкиот фронт на Македонија, борба против нив- 
ните агенти во редовите на македонскиот народ. Паролата за 
„АвтовЈомна Македонија' е подло смислена лага . . .  До слобода 
ке дојдиме само со единствена борба на целио македонски на- 
род во Македониј a против фашизмо, во сојуз со братските на- 
роди од Југославија и Бугарија, со балканските народи и  со 
народите од сите окупирани земји и на чело со слободољубк- 
вио, храбрио (и големио советски народ“.

Една година по окудацијата, со истата идејна сила и чио 
тота на своите ставови, ПК КПЈ за Македонија no повод 1 Мај 
му упатува проглас на македонскиот народ: „Македонци, ce Be
nin во Прогласот, борете ce за самоопределуења, слобода демо- 
кратија и рамноправие на македонскиот народ;

He дигајте рака против руските браќа кои ce борат за сво- 
јдта слобода и независност и за слободата η независиооста на 
сите мали народи;

He диѓајте рака против српските, хрватските, црноворски- 
те и трчките браќа кои водат борба против германските и ита- 
љанските грабители во оите земји;

Свртете го оружјето во вашите раце против германските 
разбојнички банди и нифните слуш — подли бугарски фашисти;

Да живее борбата на Македонскиот народ и братските 
славјански народи!"

Во Македонкја во оввј период не доваѓа во прашање не 
кое колебање во исправноста на линијата за решавагае на сво- 
ето сопствено драшање. Збор станува само со какви ce нови 
елементи оќе биде обогатена таа борба за тоа прашање да стане 
и факт. Во оваа смисла, речиси сите тогашни весници ce слож- 
ни и ce обидуваат да ги внесат овие елементи. И прилепскиот 
„Народен глас" и тетовскиот „Неделен весник", „Братство" и 
Достаник“ и скопскиот „Весник ' и битолскиот „Билтен“ и си- 
те останати весници кои 1излегувјаа во Македонија во тој пе- 
риод.

Ова обогатување со нови елементи, ироширувањето нза ас- 
пектите на македонското прапгање соодветно на новите услови 
на борбата, најдобро го изразува прилепскиоот „Народен глас". 
Тој во својот број, од 6 до 12 мај 1942 >г.; во статијата што го 
носи насловот „Това што му ce спремаше зад грбо на маквдон- 
скио народ, денеска ce појави пред очите и лицето еегово“, 
есенцијално ш  постава следните задачи: ,Д а земиме активно 
учество вјо партизанската борба и на место армија на цар Бо- 
рис да створиме народна армија со поставена задача да го ко- 
нечно ослободи македонскио народ од 1надворешните окупатори 
и натреишите предатели" н, понатаму „Да во таја борба собере-
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Mê ce шчо e чесно n поштено гладно и незадоволио. Турци, Ар- 
наути, Власи и Грци, селани и граѓани, работници η интелеген- 
ција треба да ce сложат во еден чврст сојуз во борбата против 
општиот враг.“ A тетовскиот „Неделен веаник“ по повод праз- 
никот Илинден во статијата под наслов „Илинденска неделе“ , 
повикува: „Нека ов}аа недела ce запрат сите омрази меѓу маке- 
донците, арнаутите и турците како би ce исполниле захтевите 
на Илинденските борци за единство и братство — разбирање на 
сите народности во Макадонија.

Да живеј. Илинденската недела!
Да собереме што појке помош за народио-ослободителните 

македонски партизани!
. Да жив!еј братството и борбеното единство на сите поро 

бени народи во Македонијд!
Д а Ж1ивеј новио и последнио Илинден!
Да живеј слободна Македонија во слободен БалканЧ
Синтеза на идејниот и политички пресек од едногодишна- 

та борба на македонскѕиоот народ и за неговите здни задачи во 
областа на националното обедатаување прави „Билтенота на ПК 
КПЈ за Македонија цо специјалната статија издадена по повод 
Иливден од август 1942 г. Од кога дава едногодишна анализа на 
борбата на сите народи против Хитлер, како и успесите на ма- 
Кједонските партизани, во неа ce поставуваат следните задачи: 
„ОсЕРовната задача на денешната борба je да ги прибере во едио 
цело аите недоволни елементи, без разлика на народност; вера, 
политичко уредување и други разлики. Сите чесни македоици 
на македонската ослободителна борба треба да ce сплотат во 
едно и  во славната борба да ги исполнат своите идеали. Требе 
да создавајат Народни комитети составени од најчесни и нај- 
видни сДет за Да ja организирајат и водат народната борба.

Едиаквото тешкЈо положение на сите народносви во сите 
тпри дела на Македонија им дава возможност да ги сплотат си- 
те овој, сили во еден антифашисвички фронт. Развивање на 
борбата на тој фронт против окупаторите ке ш исполни делот 
кој му ce nara на македонскиот народ за победата над фашиз- 
мот и тој ќе може после рамноправно со другите иароди да 
си ja уредуе својата судбина

Доколку внимателно ce проследи поставањето на македон- 
ското прашање во, до cera, цитираните весници, ќе ce дојде до 
заклучок дека тоа постепено расте, ce збогатува со нови еле- 
менти. Од една поставка изречена преку 10пшта борба на маке- 
донскиот шарод со јушсловенските и другите наради во светот, 
ce оди кон едко стратешко дополнување и коикретиз!ирање пре- 
ку собирање на сите народни сили во единствен народно-осло- 
бодителен фронт, оите народности што живеат во Македонија
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т.|е. во сите три дела на Македонија, преку создаавање на народ · 
ни комитети т.е. народно-ослободителзни одбори како нови ор- 
гани на власт, создавање иа македонска војска и т.н.

Веќе во оваа — 1942 г. на лице беа сите услови да ce раз- 
мислува >и за други подробности кои борбата и вековните стре- 
межи Fia македонскизот народ би ja довеле до крај т.е. до оној 
степен х зга оваа борба од п р а ш  a њ е иреба да стане и ст о -  
о и с к и  ф а к т ,  т.е. би ce прогласила и суВереноста на маке- 
донскиот народ. Всушност ова е направено кон крајот на 1942 г. 
кога во Бихаќ ce состана Првото Заседание на АВНОЈ. Иако на 
ова зааедание не црисуствуваше делегадијд од Македонија, no- 
pa ди тешкотвоите таа да дрјде во Бихаќ, тоа ни од далеку не 
го намалува значењето за признавањето на македонскиот на- 
род во еден прв, званичен договор на југословенските народи. 
29 ноември 1943 г. пак, значеше само уште еден чекор напрел 
кон дефинитивното решавање на нациопалното прашање на Ју- 
гославија, вклучувајќи го и македоеското прашање. Во поната- 
мошниот период требаше само ова да ce санкциоиира и со соп- 
ствената согласност насекој од овие народи. Тоа беше напра- 
в'ено на националните собранија на секод од овие народи што 
ce одржаа постапно кон крајот еа  1943 и во 1944 г.

Да спомнеме дека и заседанието на АВНОЈ во Бихаќ, н’а- 
вде на одглас во печатот на Македонија од овој период. Весни- 
кот „Востаникорган  на Окружниот комитет за Западна Ma- 
кедонија, моментирајќи го овој настан, во статијата под наслов 
,;Значењето на собранието во Бихаќ", заклучува: „Состаеува- 
њето на ова собрание е прва етапа, првата заземена позицида, 
првата гаранција за успехо на народите во слободна Југосла- 
вија, во TOiBa число и па македонскио народ".

Понатамошниот развој на настаните во врска со решава- 
њето на националното прашање во Југославија, вклучувајќи ja 
и Македонија, е теано поврзан со датата 29 ноември 1943 г. 
Јајце значеше конкретен договор за создавање братска заеднк- 
ца на јyгословенските народи. Македонскиот печат од овој пе- 
риод содржи огромна документација за овој договор, како ce 
конкретизира во Македонија. Пред cè тој ги сумијра резултати- 
те на ова поле за подоцна од анализата за положбата на ова 
прашање, логички да ce дојде до потребата од такви мерки што 
ќе значат и званично проклампрање на слободата и суверепос- 
та на македонскиот народ и сврзување, на неговата судбина 
со судбината на другите југословенски народи. Со други збо- 
рови, уште во овој период ce наѕираше Илинден 1944 и АСН0Л1 
како завршен чин во решавањето на македонското пѕрашање.

Весииците кои излегуваат пред 1944 г. ja ‘одразуваа проб- 
лематиката сврзана тесно со воените услови во Македонија, та 
во нив домииираат прашања од воено-политичката положба на 
Македонија mrko  одвреме навреме беа третирани и некои по-
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отттттти општествени прашања, особено стопански и од областа 
на идното уредување на Југославија и Македонија. Овие имаа 
за цел преку своите написи да мобилизираат, да создаваат бор- 
бена расположба кај иаселението и борците против окупаторот 
и неговите слуги, додека печатот од 1944 г. е свртен главно кон 
проблемите што ja очекуваа една земја која четири години бе 
ше палена, рушена, ограбувана, со еден збор —- опт^тошена, 
Пред иовата држава ce отнори пкисрок фронт за работа врз об~ 
нова на целата земја поради што и печатот од овој период е 
свртен главно кон овие цроблеми. Меѓутоа, ако ce сака да ce 
укаже на централноиот проблем во lOBioj период, во кој, веќе ce 
наѕираше слободата на земјата, тоа беше секако политичкото и 
државно уредување a АСНОМ посебно, како настан кој ги ан* 
гажирате не само борбените сили на Македонија, туку и оние 
К10И беа во заднината и тоа на еден мошне широк фронт каков 
што беше изградбата на една нова држава со ншо општестве- 
но уредување.

Веднаш да напоменеме дека доколку требаше да ое пи- 
шува за АСНОМ и за сите негови аспекти, не можеше a да не 
ce објасни АВНОЈ a посебно решенијата од неговото Второ за~ 
седание одржано во Јајце. Поради тоа и првиот број на прво- 
то теоретско списание во HOB на Македонија — „Илинденски 
лат" што почна да излегува во јануари 1944 г., донесува увод- 
ник под наслов „Историските решенија на П-та Окупштина на 
Антифашистичкото Веќе на народното ослободување на Југо- 
славија". Овој број ј(а содржи и статијата под наслов „Значе- 
њето на Манифестот и некој приговори на него“. Овие две ста- 
тии ce тесно поврзани меѓу себе зашто втората статија произле- 
гува од првата та во леа ce наѕира и АСНОМ.

Веќе во вториот број од „Илинденски пат“, е печатена ста- 
тија под наслов „Пред свикувањето на НАРОДНОТО СОБРА- 
НИЕ“, во која ce дава истариски преглед на борбата на маке- 
донскиот народ и предусловитпе пгго доведоа до свикување на 
Првото заседание на АСНОМ. \

BpojiOT на „Илинденски пат" за август 1944 г. е посветен 
непосредно или посредно целисот на оавој историски еастан. Во 
него ce печатени следните статии: ^Историски одлуки на 1-то 
заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослобо- 
дување на М акедонијапотоа  статијата „За народно-ослободи- 
телниот фронт"; „За соединувањето на македонскиот народ“ и 
др. Иако различни по насловите тие сочинуваат една целина 
зашто сек'оја од наведените статии го изнесува проблемот за кој 
говори, во светлината на АСНОМ.

Како е одразен овој, настан во „Илинденски пат"?
Kora првата статија ce почнува од значењето на одлуклте 

што беа донесени на I-το заседание на АСНОМ. Во неа ce ве- 
ли: „В° наши раци стојат одлуки од епохално значење за ма-

222



кедонскиот народ. Тоа ce одлуки за создавање на суверената 
македонска федерална држава ш  демократска и федеративна 
Југославија. Тоа ce одлуки со кои ce остварекои озаконени ве- 
ковните стремежи и вдеали на еден вековно поробен и обес- 
правен иарод. Тоа ce одлуки што сведочат за исполнените иде- 
али на македонските револуционери, борци за народна слобода.

Да, во наши раци са одлуки од I-το заседание >на Антифа- 
шисиичкото собрание на народното ослободување на Македо 
нија — АСНОМ — одржано во историческиот манастизр Св. 
Прохор Пчински, на историческиот ден Илинден 1944 година. 
Тоа ce одлуки донесени од 122 полноправни народнои дретстави^ 
тели, одбрани од народно-ослободителиите одбори и единициге 
иа Народно-ослободителната војска на Македонија . . .

Пред нас ce најдуват одлуки донесени од ова полноправ- 
но и cyBiepaHO Народно собрание, со кои ce прогласува Маке- 
донија за федерална држава во демократска федеративна Ју 
гославија a самото собрание ce конституира во врховно зако- 
нодателно и исполнително шретставителство на македонската 
федерална држава. Тоа ce одлуки за формирање Президиум на 
АСНОМ со функции на привремена народна влада на македон- 
ската федерална држава, за прогласување на македонскиот на· 
роден јазик за службен јазик. Во наши раци стојат декларации во 
полна смисла демокЈратски, што гарантувјајат слобода и равно- 
правност на секЈОЈ граѓанин и граѓанка во Македонијд, без раз- 
лика ;на вера; н:ародност ,и политичка припадност; право на ce·· 
кој граѓанин и граѓанка над 18-огодишна возраст е даодбираи да 
биде одбран; слобода на вероисповеданието, совеста, право на 
бесплатна просвета, и така натака. *·»

Вистина, пред нас ce одлуки што имат темелно значење 
за нашата нова држава. Секој еден документ заслужува да му 
ce посвети отделен члавгак, за да ce објасни неговото значење 
и важност за иашиот народ, за нашата држава. Но ние немаме 
ниет на ова место да ce впуштаме Bb такви широки расправи. 
Ние (имаме овде ииет да ce задржиме само на еден дроблем a 
симено това е, кој ce тије причини што баш во овие дни стори- 
ле возм!Ошнос да ce дојди до овој резултат, за кој нашиот na
po д телсел со стотини и стовини години

Потоа; во статијата ce изнесуваат предусловите што до- 
веле до свикување на АСНОМ, меѓу кои, авторот ги наведува: 
тришдишната борба против окупаторот и неговите слуги и ус- 
песите што ги постигнале македоозските партизани во таа борбау 
заедно оо генерацјиите од минатото; второ, заедничката борба 
на оите југословенски народи, во која македонскиот народ со 
своет-о учество израсва во рамноправен член ;на веќе оформе- 
ната, на П-то заседание на АВНОЈ, југословенска федерација и
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трето, меѓународната воена и политичка положба т.е. активната 
борба на другите народи во светот, во која главен збор имаше 
Советскиот Оојуз.

Во втората статија авторот прави паралела мету двгата 
Илиндена, т.е. оној од 1903 и оној од 1944, за ma крајот да ce 
заклучи: „Додека 1903 г. македонскиот народ ce наоѓаше во 
оолитички плен на неговите најопасни врагови од Софија, де- 
неска македонскиот народ, потреоен од золумите на бугарофа- 
шистичките окупатори, целиот е настрхнат протпв ниф. Иаши- 
от народ совсем и за секога ce отресувал од злоштетното вли- 
јание на врховизмот. Но тоа не значи оти тој е естанал без хе- 
гемони. Тој веќе си има свој природен и прав предвадител во 
лицето на новата општеств!ена сила која ce создаде во послед- 
ните 'неколку десетилетија кај нас, a имено, работничката кла- 
са со нејзиниот организиран воен штаб Комунистичката Парттт- 
ja на Македонија. Таја наша партија, шроведувајгќи ja боевата 
линија укажана од другарот Тито за ослободување и равнопра- 
вие на народите од Југославија, n p iB a  ce фрла во ошнот на бор- 
бата и со беспримерен гароизам и самоотрицание на иејзините 
кадрови е заплати крвта и даде еадеж и го повлече во борбата 
целиот народ.

Така дојде до новиот славен Илинден. Оо таква авангарда 
какв;а е Комунистичката Партија во Македонија и на цела Ју- 
гослвија, оо нејзиниот револуционерен опит и далековидност, 
оо организаторскиот талент, оо героизмот и издржливоста на 
нејзините кадрови македонскиот народ смело и тврдо оди на- 
пред кон полната слобода '.

Статијата „За народно-ослободителниот фронт во Македо- 
нија ' е пооветена на онаа политичка сила што во текот на 
трите години го мобилизиЈраше целиот народ <и сите материјал- 
еи срадства за сенародна барба. Меѓутоа, оваа иолитичка сила 
во условите на образувањето на АСНОМ, добива нова улога и 
место. Тоа е всушност основната нишка на статијата. Во врска 
ао овД во неа ce вели: „Народно-ослободителниот фронт ќе да- 
де широка основа на народната власт на АСНОМ и Президи- 
умот. Но истовремено, народот ќе можи да врши преко народ- 
но-ослободителниот фронт широк и ефикасна контролна власт 
преку него ќе сака исполнението на принципите на народно- 
ослободителната борба.

Народно-ослободителниот фронт треба да ги воспитава п о  
литички масите и да ш  држи будни. Тој требе да го научни на- 
родот да ja засака новата држава, да ja чува од сите неприја- 
тели, да ja ооаќа како двое крвно дело, што таја в;истински е. 
Народно-ослободителниот фронт треба чувството да го посади 
во широките народни маси, дека македонската држава е нивна 
сопствена држава, изградевга од крвта на најдобрите народни
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оинови. Това чувство требе да разрасне и да ce развие во љу- 
бов кон нова Југославија, бидејќи нема македовска федерална 
држава без слободни југословенски еароди во слободна и де- 
мократска Југославијд ..

И статијата „За соединувањехо на македонскиот народ“ 
ло разгледува овој проблем од аспектот на I-το заседавие на 
АСНОМ. Еве како тоа ое прави bîo неа: „Македовскиот народ ce 
навоѓа во вајвисоката точка на својот надионален возход — 
изградуење на македонска иационална држава. Како резултат 
на тритдиишата кјрвава и жестока борба со рггалогермаво-бу- 
гарските окупатори и со братска поткрепа на српскиот «и Иру- 
ште народи на Југославија, нашиот народ од југословенскиот 
дел на Македовија, ja извојува слободата. Во тој дел ce јавува 
како прв ва цела МакЈедовија, борбата започва вајраво и ce 
разви во широки размери и дов!еде до свикувањето ва Првото 
Автифашистичко собраиие ва вародвото ослободување ва Ма- 
кедонија . . .  Ce востигвуова и во крв и пот ce створува веков- 
виот идеал ва нашиот варод за слобода.

Но македовскиот варод ве е целиоо тој што ce радује ва 
извојувавата слобода во југословенска Македовија. И Македо- 
вија ве е само таја која влезе како раввоправва, федералва 
едивица во иова федеративна и демократска Јл/гославиј а — ta j a 
е вајважвиот, ведуштиот дел ва цела Макједовија, ама ве е це- 
ла Македовија. Македовскиот варод и земјата ва која живее 
претставуваат едво закр^глево географско и етничко цело. Во 
естествевите гравици од долвото течевие ва Места пр;еку Деве- 
Баир, Скопска Црва Гора, Шар; Мокра, р. Бисхрица и Егејско 
море. Ете тај;а е Македовија која исторически ce сложи во едва 
вација со свои ιΟπ π ιτ η  ивтереси и идеали. Нејзивиот варод ве 
можи да ce дели. Македовија ве можи за напред да оставе 
распарчава. Нужно е обедивуевето ва целиот македовски варод 
во една Македовска вациоиалва држава.

Тој исторически стремеж ва македовскиот варод за обе- 
дивуеве во едва 10пшта македонска држава ое мавифестира оим- 
боличво со испраќањето иа депутати ва АСНОМ ве само од веј- 
В1ИОТ вијемонт, ами и од другите два дела ва Македовија. Грчка 
Македонија беше претставева од староиот ветерав ва македов- 
ската слобода — другарот ва Гоце Делчев' — Димитар Влахов 
и од други активви борци во девешвата борба за ослободуеве- 
то ва вашиот народ, Бугарска Македовија беше исто така прет 
ставена од веколку дуври. Со това АСНОМ ja остави вратата 
отворева ва вовата македовска држава за друште два дела на 
Македовија за да ce присоедиват и тие ков ослободевата татко- 
вина, тогај кога това сќе восакат и им позволат тамошвите вват- 
решн)И и меѓувародви условија

15 Историја
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Изнесувајќи го историски ставот на сите бутајрскои буржо- 
аски влади по македонското прашање, што го сметале како дел 
од бугарското прашање, во статијдта „Надвјорешната политика 
на Б у г а р и ја о в а  прашање ce разгледува и поврзува со АСНОМ. 
„Денеска, кога македонскиот народ си створи своја федерална 
држава во демократска и федеративна Југославија, ce вели во 
оваа статија, кога тој јасно и недвосмислено покажа оти него 
вата судбина е сврзана со таја на југословенските народи и 
това преку сврето ауторитативно суверено АСНОМ, денеска, κιο 
га за тие одлуки стои и цела Југославија, и сојузвичките на- 
роди, такви планови на софиските освајачи ce однапред осуде- 
еи  на пропаст. Пе можи да ce мисли оти и тие сами не го соз- 
нават мошне јасно овој факт да во никој случај Македонија 
не можи да остани во границите на Бугарија. . Во продол- 
жението од статпијата ce изразува надеж дека со доаѓањета на 
нова отеченофронтоовска влада во Бугарија, ќе биде решено и 
македонското прашање. Еве како ое замислува овој процес: 
„Од редовите на Отечествениот фронт itïa Бугарија, можи да 
излези вистинска народна влада, што вистински и на дело ќе 
ги реши надворешниие и внатрешните проблеми за спас на Бу- 
гарија од катастрофата. Таја ќе бвди спссобна да ги предаде 
на суд оите одговорни досегашни управници за нивните зло~ 
чини. Само од тие редови можи да излези влада способна да 
ce откажи од завојувачките планови према Македонија и да 
успостави братски односи со соседните народи

Ете, главно на тој начин е одразен lOBoj историски настаи 
во првото македонско теоретско списание од 1944 г. —» „Илин- 
денски пат

Меѓутоа, свјикувањето на АСНОМ и донесените решенија 
беа одразани и во другиие весници што излегуваа во тој период. 
Така весникот „Млад борец', срганот на антифашистичката 
А1ладина на Македанија, во својот бр. 2—3 од м. август 1944 г., 
ja донесува статијата „Илмнден 1944 г. и неговото значење за 
младината". Откако во неа ce дава историски осврт врз поја- 
вата и развојот на младинското движење, a особено врз улога- 
га на младината во Народно-ослободителната в;ојна во измина- 
тите три и пол години и нејзиното организирање во Народно- 
оелободителен младински сојуз (НОМСМ) на I-οτ конгрес што 
ce одржа во Фуштани на 22 дркември 1943 г., во статпијата по- 
натаму ce коментира и Илинден 1944 г. како и проблемите на 
младината во светлината на овој настан. Во врска со ова во 
статијата ce вели: „На 2 Август — Илинден 1944 год. со оанова- 
љето на АСНОМ, почнува нова ера озо историјата на нашиот 
иарод и нашата младина. Пјрвото заседание на АСПОМ со сво- 
јата историска декларација ги гаранти)ра на младината во слобод- 
на Македонија во демократска федеративна Југославија след- 
ните права: 1) полна граѓанска рамноправност, 2) Право да од



18 години вагоре избира и да биде избрана, 3) Право на бес- 
ѕшатна просвета. Зад АСНОМ стаи македонскиот народ, кој ма- 
зовно ce организира во одборите на својот вародноослободи- 
гелен фронт; зад АСНОМ стои HOB ва Македовија, стојат 
ЛВНОЈ, народите на Југославија и HOB на Југославија, стои 
челичната воља на генијалниот Тито; Зад АСНОМ стојат реше- 
лијата на Советскиот Сојуз, Англија и Америка донесени во 
Москва и Техерав за право на поробевите вароди на национал- 
ио самоопределување и самостално уредување на државниот 
живот.

Сите тие заедно со АСНОМ нас ни гарантираат даденото. 
Младинските права дадени на младината на 2 август — Илин- 
ден 1944 година, споменатите гаранции за вивната валвдност и 
ipajiHOCT му го дава специјдлното историско значење на 2 ав- 
густ 1944 гадина за нас младината, за сите млади поколенија 
во Макадонија. По това авое значење за нас тој датум стои 
зад сите други во денешното наше постоење.

Осим това, од тој ден нашата младина од останалата Ма- 
кедонија под бугарско и грчко, ќе може покрај на напшот бор- 
бен пример, да ce угледа и на здобиениве ни драда во слобод- 
на Македонија во демократска федеративна Југославија и да 
ja засили својата борба против окупаторското ропство за на- 
ционални и младински права зашто само со борба може да ги 
добие истите. Това го прави значењето на 2-VIII- единствено за 
еево младо поколение на нашата потисната досега и разделева 
татковива, това е допринос за скорото ослободување и соедиву- 
вање ва сета Македовија ..

Иако списавието „Македовка“ — оргавот ва Автифапшс- 
тичкиот фровт ва жевите — почва да излегува подоцва (во во- 
ември 1944 г.), ве можеше да миве преку овој вастав. Во увјод- 
никот што го воси насловот „Да го зајакниме Автифашистич- 
киот франт ва жевите во Македовија", при вабројување ва за- 
дачите за идвата работа ва оваа оргавизацијд, помеѓу другите 
стојат: „ . . .  трето, да ce активизира и целиот дарод во изгра- 
дувањето ва македовската федаралва држава во демократска 
федеративва Југослдвија —ва која што ce удрија темелите на 
Ι-το заседавие ва Антифашистичкото собравие ва вародвото ос- 
лободување ва Македонија ва Илиндев 2 август 1944 шдива".

На крајот да го спомнеме уште весникот „Наша хровика", 
кој почва да ое издава како орган на Президиумот ва АСНОМ, 
одвосно ва веговото поверевств|о за пропа1ганда.

Ако досега спомнатите весници и списанија, кои го одбе- 
лежувале овој историски вастан, го разгледувале од различви 
негови аспекти, и го определувале веговото звачењ е специфич- 
но за соодветвиот оргав, за вашиот варод, „Наша хровика е 
самиот АСНОМ — веговата актцввост, хровика на реализирање-
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το на задачите што произлегуваа од решенијата донесени на 
2 август. Откако беше конституиран како највисок орган на 
власта на новата македонска држава, АСНОМ, односно ногови- 
от Президиум и поверенствата како извршни органи почнаа со 
работа. Една од задачите на Президиумот беше и постојаното 
и објективно информирање на јдвноста за сето она што ce слу- 
чуваше во новата македонска држава како на воен план (би- 
дејќи војната уште не беше завршена) уште повеке на внатре- 
шен план — овб областа на изградбата на целокупниот општес- 
твен живот. Затоа, во „Наша хроника" ce сретнуваат извештаи 
и коментари од сите фронтови и вести и информации за сето 
она што ce случуваше bio внатрешниот живот на Македонија.

Во 11-те броеви излезени од 30 септември до 28 октомври 
1944 г. (потоа го заменува „Нова Македонија“), „Наша хрони- 
ка^ е вкстинска хроника на целокупниот општествен, државен 
и политички живот на новата држава Македонија и на најваж- 
ните настани од надвор.

¥ште во гсрвиот број, во уводникот, ce дава едее воопштен 
поглед на состојбата ово Македонија, речиои на оите полиња од 
општестваниот живот. Bio него ce вели: ,.Во цела Македонија, 
во ослободените краишта и уште неослободените ,целиот народ 
помага на сврјата HOB. Илјадници нови борци пристигнуваат 
секидневно, жељни да дадат ce од себе во бојевите за ослобо- 
дувањето на својата татковина. На секаде ce формираат (народ- 
но-ослободителни одбори и одбори на отечествениот фронт, ce 
установуВ|'а здрава народно-демократска власт. Народот со оду- 
шевление ои ja изградува својата прва след Самуила, македонска 
држава — федерална Македонија во Демократска федератив- 
на Југосла^ија. . . .

На секаде ce формират, селски, обштински, градски и срес- 
ки народно-ослободителни одбори. Во Кумановско ce формира- 
Н1и 4 Н.О.О., во Св. Николско, Кратовско и во други краеви на 
источна Македонија исто така ce изградува народна демократ- 
ска власт. Ce вршат припреми за формирање на прилепски
н .о .о .

Народот од позадината на секаков начин помага на сво- 
јата војска. Така Битоља по почин на одборот на Народно- 
ослободителниот фронт само за еден ден са ообрани 3.000.000 ле- 
ва како доброволни прилози за HOB".

Слични информации можат да ce сретнат речзиси во сите 
броеви од овој весвоик. Така в!р бројот 10 до 5 октомври, вес- 
никот, под наслов „Во слободна Македонија започнаа да рабо- 
тот училиштата", доиесува информациј a во која ce набројуваат 
селата во кои почнала наставата во училиштата. Во неа покрај 
другото ce вели: „Најрано са започна училишната работа во 
Дебарца. Има скоро месец дена како работат школите на тој 
слободен дел од Македонија. Точниот број на школите за cera
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не може да ce утврди. Во Ростушка околија работат три шќо- 
жи со по еден учител (Галичник, Гари и Осој). Во Бротска око- 
Јшја отворени са училишта во Дебрешка општина, додека во 
другите села предстои отворањето на училиштата. . Поната- 
му, ce набројуваат и други околии и општиии Βίο кои почнале 
со работа училиштата.

Во весникот ce печатени и други написи актуелни за то- 
гашниот миг, како што ce вестите за одржаните II, односно IIÏ 
заседание на Антифашистичкото веќе на Босна и Херцеговина, 
односно на Црна Гора, прегледи на воеиите дејствија на Источ· 
ниот фронт и во Јушславија a посебно внимание му е обрнато 
на ослободувањето на Белград кое ce nara точно во периодот 
на излегувањето на „Наша х р о н и к а И с т о  така весникот доие- 
сува неколку иагшси за односите оо Бугарија од кои е каракте- 
ристичен коментарот од ,;Работническо дело“ што „Наша хро- 
ника ' го цренесува во сДрјот бр. 5 од 10 октомврк, 1944 г. Ко- 
ментарот носи наслов ,Дyгословенско братство“ и поради карак- 
теристичноста на духот во кој е пишуван, во продолжение да- 
ваме делови од иего. Коментарот ,е пишуван по повод Догово- 
рот за пријателство склучен помеѓу Југославијд и Бугарија и 
во него, покрај другото ce вели: „Уште Караџиќ и Каравјелов 
работева за јушславјанското братство. Самите југославјански 
народи никога не са престанали да мислат на наго. — Велоку- 
бугарските и великосрпските шовинисти ce стремева да ги по- 
топат останалите помалки славјански народи, како^ Македонци- 
те и Црногорците . . ,  Во това е смисалот на „ослободителните 
војни" за „браќата Македонци", „браќата Хрвати', „браќата 
Црногорци", кои носева само национално поробување и асими- 
лација. — Великобугарските шоовинисти му то 10дрекнуваа на 
македонскиот народ прав|ото на јазик и нација. „Нема таков 
јазик, нема таква нација. Од Дунав до Бело море, од Охрид до 
Црно море има само Бугари! . . Во врска оо тогашниот поли- 
тички миг, во коментарот ce вели: „Тито даде пат на нашите 
војници, ги спаси од уништувањето, ги доцрати до бугарската 
граница. Југословенските партизани им помогнава на бугарски- 
те војдици, ш  ослободуваја и спасавава. Никој до cera не е да- 
вал на Македонија слободно национално самоопределение и 
равноправие, какво тода ш доби во Титова Југославија..

Денес АСНОМ и конституирањето на македонската држав- 
îHoct добиваат нови димензии. Меѓутоа, и она што тогаш ш  да- 
ле македонските весници и списанија за овој историски настан 
на Македонија, претставува драгоцен прилог во фондот на на- 
шата научна мисла и постојана инспирација за понатамошно 
научно продлабочување на условите и факторите за појавата 
и развојот 1на новиот феномен наречен АСНОМ.
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Boro MOKROV

THE MACEDONIAN QUESTION AND ASNÖM 
IN THE PLS PRESS

S u m m a r y

The article entitled „The Macedonian question and ASNOM 
in the PLS press” gives a clear survey of the Macedonian question 
and its solution by ASNOM as reflected in the Macedonian news
papers from the period of the people’s liberation struggle.

The paper is composed of two parts: first, how Macedonian 
question was set up at the First Session of ASNOM, and, second, 
how this question was solved by the creation of the first Mace
donian statehood i.e. ASNOM.

In order to illustrate how these questions were set up and 
solved by examing the newspapers from the period of the peo
ple’s liberation struggle, the author, first of all, gives a short 
inroduction to the state of the Macedonian question immediately 
after the occupation, and then cites a few newspapers (such as: 
„Dedo Ivan”, „Bilten” of RC CPY for Macedonia, „Naroden glas”, 
„Nedelen vesnik”, „Bratstvo”, „Vostanik” etc. He then provides 
a survey of these newspapers which reflected the events after the 
First and especially after the Second session of AVNOY which 
had enormous significance for solution of the Macedonian question.

The second part of the article concerns the period of 1944. 
In January 1944 the review ,Ilindenski pat” began to be issued 
in which all aspects of the solution of the Macedonian queston 
were reflected. Especially this part of the article concerns the 
latter numbers of the review in which the historical decisions 
were commented on in a few programme articles, as well as the 
articles written in the newspapers which came out during this 
period, such as: Mlad borec”, „Makedonka”, and „Naša kniga”.

At the end the author concludes that data given by the 
Macedonian newspapers and reviews regarding this historical Ma
cedonian event are a good contributon to scientific thought and 
are a lasting inspiration for a further deepenening of the condi
tions and factors that resulted in the appearance and development 
of the new phenomenon called ASNOM.
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