
HAY4EH СОБИР „ТЕТОВО И ТЕТОВСКО BO HOB 1941—1945«

Во организација на Општин- 
скиот одбор на Сојузот на Здру* 
жението на борците на Тетово 
од 20 до 24 декември 1985 годи- 
на ce одржа научниот собор „Те- 
тово и Тетовско во HOB 1941— 
1945".

Ha научниот собир со свое при- 
суство ce одзваа голем број оп- 
штественополитички работници, 
научници, преживеани борци и 
други гости од градот и Репуб- 
ликата. Собирот беше отворен од 
претседателот на организациониот 
одбор академик д-р Михаило Апо- 
столски. Од името на работните 
луѓе на Тетово, Собирот го поз- 
драви претседателот на Општин- 
ското собрание Стефица Божинов- 
ски, a од името на Институтог 
за национална историја проф. д-р 
Данчо Зографски.

Во воведното излагање, под- 
несено од Томо Софрониевски, 
беа истакнати суштинските мо- 
менти од HOB во Тетово и него- 
вата околина кои со својата по- 
себност оставија најдлабоки тра- 
ги во развојот и дејноста на пар- 
тиската организација од Тетово.

На научниот собир беа под- 
несени околу 90 реферати, при- 
лози, соопштенија и сеќавања по- 
делени во шест тематски подрач- 
ј а .

За првото тематско подрачје 
беа поднесени вкупно 12 реферати 
и прилози. Во нив авторите пре- 
ку користење богата архивска до- 
кументација успеале да ги зафа- 
тат множеството проблеми за тре- 
тираниот нроблем со осврти на 
општествено-политичките и еко- 
номските прилики во Тетовско M e
ry двете светски војни, врските 
и активноста на Тетовската пар- 
тиска организација меѓу напред-
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ните учители, на стопанската и о  
ложба, на општинските и парла- 
ментарните избори и на култур- 
но-просветните активности во Те- 
товско меѓу двете светски војни.

Формирањето и активноста на 
Тетовската партиска организаци- 
ја, работата на партиската технр1- 
ка и илегалните врски помеѓу Те- 
товската партиска организација 
со ПК на КПЈ за Македонија и 
со останатите градови од терито- 
ријата на Западна Македонија, 
Косово и Албанија, формирањето 
и активноста на Окружниот коми- 
тет ce разгледуваа во второто те- 
матско подрачје во кое ce подне- 
соа вкупно 19 реферати.

Во третото тематско подрачје 
беа застапени вкупно 24 рефера- 
ти, прилози и сеќавања кои ce 
однесуваа на настаните поврзани 
со формирањето на првите пар- 
тизански одреди и воени едини- 
ци на територијата на Тетово. 
Предмет на разгледување пред cè 
беа напорите околу формирањето 
на Шарпланинскиот партизански 
одред, акциите на косовските еди- 
ници во околината на Тетово, 
престојот и активноста на XIV 
Македонска ударна бригада ,Ди- 
митар Влахов“ во Тетово и Те- 
товско како и престојот и дејно 
ста на Првата Народно-ослободи- 
телна бригада од Егејска Македо- 
нија на оваа територија.

Со 9 реферати, прилози и се- 
ќавања беше застапено четвртого 
тематско подрачје во кое рефе- 
рентите ce осврнаа на формира- 
њето и активноста на скоевската 
организација, активноста на же- 
ните во редовите на HOB и ПОМ, 
создавањето и развојот на орга- 
ните на народната власт на оваа 
територија како и на културно-
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просветната дејност во Тетово и 
Тетовско во текот на HOB.

Во петтото тематско подрачје, 
застапено со 13 реферати, ce раз- 
гледуваа основните карактеристи- 
зш на германската, италијанската 
окупациона власт и квислиншката 
цивилна власт и теророт на оку- 
паторот. Исто така во рефера- 
тите ce изнесе и формирањето и 
улогата на фашистичките органи- 
зиции и квислиншките единици по 
капитулацијата на Италија како 
и престојот на партиски активмс- 
ти, борци и антифашисти од Те- 
тово и Тетовско во затворите и 
концентрадионите логори со по- 
себен осврт на логорот во Приш- 
тина.

Шест прилози за ликови на бор- 
ци од Тетово беа поднесени во 
шестото тематско подрачје.

Во дискусијата, која ce водеше 
непосредно по излагањето на ре- 
фереитите од секое тематско ио- 
драчје, зедоа учество 64 диску- 
танти. Преку дискусијата ce дој- 
де до иекои иови сознанија, a со 
критичкиот. осврт врз она што 
беше познато за Народноослобо- 
дителната војна и Револуцијата 
од овој крај, ce фрли светлина 
врз тие настани. Дискутантите 
мошне објективно илустрирано 
со бројни иодатоци ce осврнаа на 
успесите што ги постигна парти- 
ската организација на КПЈ, по 
доцна КПМ на територијата на Те- 
товско, a посебно на значењето 
на априлското советувахБе на те- 
товската партиска организација 
за прсдолжување на борбата во 
условите на окупација, подготов- 
ките за исфрлање на партизански 
одред, за партиската техника, по- 
себно за придонесот на Кузмап

Јосифовски Питу во работата на 
партиската организација, напорк- 
те на тетовските партиски кадри 
во политичкото издигнување на 
албанското население кои идеи- 
те и целите на КПЈ7 улогата на се- 
лата од Тетовско под бугарска 
окупација и нивната улога во 
HOB, улогата на реакционерните 
сили кои дејствуваа во градот Те- 
тово и по селата, и осврт врз деј- 
ствувањето на единиците на HOB 
и ПОМ во ослободувањето на Те- 
тово и др.

Меѓутоа, и покрај напорите 
да ce објаснат сите настани кои 
ce одигруваа на територијата ка 
Тетово и Тетовско во време на 
HOB и Револуцијата, сепак оста- 
наа прашања кои не беа довол- 
ио осветлени. Тоа пред cè ce од- 
несува на формирањето и улога- 
та на I Областен комитет, потоа 
тетовските партиски кадри како 
инструктори на територијата на 
Македонија, улогата на гимнази- 
јата како расадник на револуцио 
нерни идеи, како и улогата на 
Окружниот воен штаб и месниот 
воен штаб.

Во завршниот збор на Науч- 
ниот собир, академикот Михаило 
Апостолски резимирајќи ги резул- 
татите од четиридневната работа 
ja искажа констатацијата дека 
иаучниот собир ги оправдал оче- 
кувањата на организаторите од 
приложените материјали и од дис- 
кусијата и дека материјалите кои 
што ќе излезат во посебен Збор- 
ник несомнено ќе претставуваат 
прилог не само за историјата на 
овој крај, туку воопшто кон ма- 
кедонската историографиј a.

Тодор ЧЕПРЕГАНОВ
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