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Во едицијата „Од историско-
тр минато на македонскиот на- 
род“ на реномираната скопска 
издавачка куќа „Култура“ ce по- 
јави монографијата на д-р Рисго 
Кирјазовски „Народноослободи- 
телниот фронт и другите органи- 
зации на Македонците од Егеј- 
ска Македонија (1945—1949)“.

Врз база на изворна докумен-
тација и литература, во моногра-
фијата авторот го проследува раз- 
војот на националноослободитед· 
ното движење на македонскиог 
народ од Егејска Македонија, 
вршејќи притоа историска аналп- 
за на организациите кои ce јави- 
ле како предводници на движе- 
њето. Вниманието на авторотглав- 
но е насочено кон појавата, разво- 
јот, целите и улогата на Народ- 
ноослободителниот фронт — НОФ. 
додека другите оргаиизации ce 
обработени во рамките иа нив- 
ниот придонес во развојот на 
движењето.

Проблематиката на трудот кон- 
цепциски е изложена во осута де- 
ла со повеќе глави и подзаглави- 
ја  со соодветни наслови. Тру- 
дот е комплетиран со предговор, 
епилог,; кратенки, кратки био- 
графски податоци на поважните 
личности што ce споменуваат во 
текстот, регистар на лични ими- 
ња, географски имиња' и поими и 
извори и литература.

Во првиот дел со наслов „На- 
родноослободителната војна во 
Грција 1941—1945 година“ (9—63), 
по краткиот преглед на состојоа- 
та во Грција непосредно пред .но- 
четокот ка фашистичката агресн- 
ja, авторот ce осврнува на разво 
јот на антифашистичката борба

во Грција. Разгледувајќи го рас- 
поредот на класносоциј алните си-
ли и политичко-програмските ста- 
вови и цели на Комунистичката 
партија на Грција — КПГ, авто 
рот ги согледува можностите за 
победа на народноослободителното 
движење во Грција и основните 
причини за неговиот негативенис- 
ход. Поодделно ce задржува и 
на HOB во Егејска Македонија, 
пред cè на учеството и предоне- 
сот на Македонцр1те, како и на 
односот на КПГ спрема. ослобо- 
дителното движење на македои-
скиот народ.

Во делот „Грција по ослобо- 
дувањето од германскиот окупа- 
тор“ (65—74), опфатени ce англис- 
ката воена интервенција (1944) и 
Договорот во Варкиза (1945), нас- 
тани кои го предизвикале поразот 
на народнореволуционерното дви- 
жење во Грција, довеле до реста- 
врација на предвоениот реакцно- 
нерен режим и создале состојба 
која неизбежно водела кон гра- 
ѓанска војна во земјата.

Во продолжение на моногра- 
фијата во делот „Развојот на ос- 
лободителното движење на маке- 
донскиот народ по војната" (75— 
168), авторот ja слика положбага 
на македонскиот народ во Егејска 
Македонија, кога реакционернкот 
грчки режим го подложува на πορ- 
το јан терор и масовни прогони. 
Во таа состојба е согледана ос- 
новната причина за појавата на 
организациите кои имале задача 
да го поведат македонскиот на- 
род во борба за. опстанок, неза- 
висност и национални права. За~ 
држувајќи ce накратко на Тај- 
ната оелободителна македонска
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организација — ΤΟΜΟ (1945), ав- 
торот пристапува кон обработка 
на основната проблематика иа 
трудот, вршејќи анализа на раз· 
војниот пат на македонската на 
ционалноослободителна органи- 
зација — НОФ. Поаѓајќи од кон- 
ституирањето на НОФ во 194.5 
год. изложени ce и неговите ос- 
новни политички цели, оргачи- 
зационата поставеност и основ 
ните форми преку кои HOB го из- 
разувал политичкиот и оруженп· 
от отпор. Авторот ce осврнува и 
на односите меѓу НОФ и КПГ, 
изнесувајќи ги основните причи- 
ни за нивните разногласија и те- 
кот на преговорите за нивно обе 
динување кое ќе биде остварено 
со спогодбата склучена 1946 год.

Следејќи го развојот на демо- 
кратското движење во Грција и 
Егејска Македонија во делот „Раз- 
горување на оружената борба“ 
(169—196), авторот ce задржува 
на создавањето на Демократска 
та армија на Грција — ДАГ (1946), 
бројното учество на македонски- 
от народ во нејзините борбени 
редови и на поважните воени one- 
рации со кои ДАГ успеала да соз- 
даде слободни територии. Поод- 
делно е разгледана и работатана 
Сенофитскиот актив на НОФ 
(1947), на кој биле сумирани ре- 
зултатите од дотогашното делу- 
вање на организацијата и одре- 
дени насоките за нејзината ш> 
натамошна активност.

Во склопот на петтиот дел 
„Борбата за заземање на власта 
во Грција“ (197—230), изнесеан 
ce решенијата на Третиот пле- 
нум на ЦК на КПГ (1947) и л/с· 
ловите во кои била формирана 
Привремената демократска влада 
на Грција — ПДВГ (1947). Посе- 
бен простор е даден на Први-
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от конгрес на НОФ (1948), како 
настан од . .големо значење no- 
pa ди донесените два историски 
документи: Програмата и Стату- 
тот на организацијата." (стр. 215) 
и на обидите на КПГ со форми- 
рање на „Партиска фракција“ во 
НОФ и мобилизацијата на него· 
виот кадар да го стави под своја 
контрола македонското национал* 
ноослободително движење. Сле- 
дат и податоци за бројот на ева- 
куираните македонски и грчки де- 
ца во источно-европските земји 
и Југославија.

Преку содржината на шести- 
от дел (231—312), авторот ja при 
кажува положбата на ослободн- 
телното движење на македонски- 
от и грчкиот народ по појавата 
на Резолуцијата на Информбиро- 
то (1948) и нејзиното прифаќање 
од КПГ. Притоа ce осврнува на 
Првиот пленум на НОФ (1948), 
на кој КПГ во духот на својата 
проинформбировска ориентација 
успеала да го елиминира рако- 
водството на организацијата. Раз- 
гледувајќи ja  политиката на КПГ 
по македонското национално лра· 
шање во текот на Граѓанската вој* 
на, авторот ja расветлува и по- 
задината на новоисфрлената па- 
рола „формирање на македонска- 
та држава во рамките на балкан- 
ска федерација". (стр. 260) Воед- 
но е проследен и развојот на оц- 
носите меѓу КПГ и Комунистич· 
ката партија на Југославија — 
КПЈ и работата во Вториот коњ 
грес на ΉΟΦ (1949). Во продол- 
жение анализирајќи ja дејноста 
на Комунистичката организација 
на Егејска Македонија — КОЕМ 
(1949) авторот, истакнува, дека

. .КОЕМ е формирана во рам- 
ките на стратегијата на Захари- 
јадцс ж на Информбирото за да
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ce обвинат КПЈ и македонского 
движење предводено од НОФ ка- 
ко решавачки фактор за поразот 
на ДАГ.. (стр. 311)

На македонските ослободите- 
лни организации од егејскиот дел 
на Македонија, Народноослободи- 
телниот младински сојуз — НОМС' 
(1945), и Антифашистичкиот фронт 
на жените — АФЖ (1945), хсако 
и на културно просветната деј- 
ност на НОФ, посветен е седми- 
от дел „Развојот и активноста на 
општествените организацшг*. (313 
— 359).

Во последниот дел „Поразот на 
демократското движење — 1949 го  
дина" (361—384), обработен е во- 
ениот пораз на ДАГ како иосле- 
дица на битките на Кајмакчалан, 
Вичо и Грамос. Сеопфатно ce из 
несени и оценките на КПГ заири- 
чините на поразот на ДАГ, де- 
финирани во московскиот доку- 
мент, партиската конференција 
на КПГ во Бурели — Албанија и 
нејзиниот Шести пленум, што сле- 
дствено довело до апсење на ра- 
ководителите на НОФ и префрлу-

вањето на припадниците на ДАГ 
и цивилното население од Алба- 
нија во СССР и во источно-европ- 
ските земји.

На крајот во епилогот следи 
констатацијата на авторот, дека
поразот на ДАГ покрај човечките 
жртви и материјалните штети го 
довеле македонскиот народ во 
Егејска Македонија повторно 

. .во положба на жесток терор 
и интензивна политика на денаци- 
онализација и асимилација спро 
ведувана со најразлични средства. 
Во такви околности тој беше ис- 
правен пред задачата за запазу- 
вање на своето физичко отстоју- 
вање и одбрана на својата на- 
ционална самобитност.“ (391)

Со својата обемност и исдрп- 
ност монографијата на д-р Ристо 
Кирјазовски, претставува знача- 
ен придонес кон проучувањето 
на историјата на македонс№от 
народ од Егејска Македоиија, 
што несомнено ќе ja  вброи во 
позначајните дела на поновата 
македонска историографија.

Лилјана ПАНОВСКА

Александар СПАСОВСКИ, П арш зан ското  движ ењ е во С копје и Скопско
1941—1945, Скопје 1984., 289.

Овој труд на авторот Алексан- 
дар Спасовски претставува до- 
полнување и проширување на Be
ne одамна исцрпеното издание на 
Војно издавачкиот завод — Бел- 
град, објавено во 1971 година под 
наслов: Скопскиот НОП одред. 
Потребата од негово преиздава- 
ње од Архивот на град Скопје, 
беше неминовна поради интере· 
сирањето на пошироката читачка 
јавност, a cè совпадна и со 40-го

дишнината од ослободувањето на 
Скопје.

Поделен на десет поглавја, 
овој труд ja  регистрира целокуп- 
ната активност на Скопскиот Пар- 
тизански одред, од неговото фор- 
мирање во 1941 па cè до 1944 го  
дина, т.е. до вклучувањето на 
Одредот кон 16, бригада, со бе- 
лешка од издавачот и предгсвор 
од авторот, презеншрани на по- 
четокот и списокот на бордите
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