Малюя ПАНДЕВеКИ
РАЗВИТОКОТ НА ПОЛИТИЧКИОТ Ж И ВО Т ВО ЕВРОПСКА
Т У Р Ц Ш А ВО ПЕРИОДОТ Н А МЛАДОТУРСКОТО
УП РАВУВАЊ Е (1908— 1912)

Четиригодишниот период на младотурското управување со
империјата на османските султани, кој воедно е и поел еден пе
риод на османско-турското владеење на земјите на тогашна
Европска Турција, претставува извонредно значајна erana во
н ационалночю л итичкио т развито к на народите што ги насе~
луваа европските предели на Турција. Во овој период политичкиот развиток на народите, вклучувајќи го тука развитокот и
на турскиот народ во Евроиена Тур.ција, се одвивал под знакот
на борбите или за одбрана, а потоа и за продлабочување на
веќе извојуваните придобивки по 24 јули 1908, или за стеснување и, во крајна консеквенца, за ликвидирање на тие придо
бивки. И, во зависност од силите што превладуваа и на крајот
превладаа, респективно, од насоката на развитокот на започнатата Младотурска револудија, во многу зависеше и најблиската судбина што им ja подготвуваа наредните години на сите
народи на тогашна Европска Турција.
Историјата покажа дека младотурците (но не само младотурците, зашто тие не беа и единотвената политична сила во
Турција) не беа способни многубројните и одамна изостренп
спротивности да ги решаваат одејќи по патот на неодложно
воведување на подлабоки општествени, економски и политички
реформи во земјата. Слабоста, разбиеноета и неслособноста на
општествено-политичките сили кои можеа да бидат и од кои
се очекуваше да бидат носители на прогресот во Турција, им
го отворија патот на востанијата и војните како средство за
разрешувакье на натрупаните спротивности. A војните, како
шо е познато, тешко ги погодија сите народни маси, и во прв
ред масите на македонскиот и на турскиот народ во Европска
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Турција. Во нешто поблага форма тие ги погодија и албанските народни маси, во Турција.
Kora станува збор да му се определува карактерот на режимот во Турција кој дојде како резултат од победата на младотурското востание, неопходно е поблиско да ce утврди степенот на извршените промени во жјивотот во земјата воопшто,
и посебно во европските предели на Турција. A значењето на
овие промени може сосема јасно да ce согледа само ако придобивките од Хуриетот ce компарираат со дохуриетската политичка положба во земјата. Поинаку речено, карактерот на Pe
so луцијата од 1908 нужно треба да се извлекува од конкретноисториските услови во кои дотогаш се наоѓгша самата Турција. Притоа, ние наоѓаме дека Јулската револуција од 1908,
не беше само младотурска, ни тесно турска поради тоа што
уште тогаш беше именувана како младотурска; таа беше во
исто време и македонска и албанска буржоаско-демократска и
националноослободителна револуција. Спротивниот пристап во
карактеризирањето на Револудијата, крие многу опасности зад
револуционарната недоследност на младотурците да се затскријат другите виновници за крахот на Револуцијата какви щто ги
имаше многу, и во Турција и надвор од нејзините граници.
Раволуцијата имаше многу непријатели од средината и на национално потиснатите народи на Европска Турција. Таквиот
пристап, такугере, може да ja затскрие од погледот на истражувачот и големината на хуриетоките придобивки за сите народи
на Европска Турција, кои (придобивки) дојдоа како резултат
од нивната заедничка борба со абдулхамидовскиот апсолутизам. Тоа и не е особено тешко да се направи, ако кој и да
е автор, своите заклучоди ги базира само врз документацијата
на најлутите критичари, или подобро речено, на непријателите
на прогресот на Турција, какви што исфрлија сите народи на
Европска Турција, едни повеќе, друга помалку.
*
*
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Какви придобивки им донесла младотурската победа на
народните маси, а заодно со тоа и на патриотските и прогресивни политички сили на народите на Европска Турдија?
— Турските народни маси, особено во Македонија, наеднаш почувствувале големо олеснување, иако тие й припаѓале
на владеачката нација. Тие одамна ja чувствувале потребата од
зближување со своите македонски и друга христијански соседи
и од смирување на земјата за да се пресечат секаквите надворешни интервенции кои им го загрозувале опстанокот овде.
Едни од припадниците и активистите на младотурските
организации излегле од длабоката илегалност или од султан106

ските затвори, друти се вратиле од емиграција. Во септември
1908, во Солун, се одржал конгрес на кој дефинитивно се изградила партијата „Обединение и прогрее“ . Оваа партиј(а, потпирајќи се на воените единици во Европска Турција кои го извеле востанието и на превладувачкото мнозинство во Парламентот (150 од вкупно 262 пратеници биле нејзини приврзаници), етанаота владеачка партија во земјата, макар што младо
турците формално не зеле министерски функции. Седиштето на
Централниот комитет на партијата и натаму останало во Со
лун. Младотурците биле иницијатори, често пати и организатори, на многубројните и различии политички акции што ги
спроведувале владата, парламентот и војската. Тие му давале
тон на општествениот живот и основна насока на политичкиот
развиток на Турција.
— На македонските народни маси младотурската победа
им донесла големо олеснување на дотогашната положба. Тие
дотогаш биле изложени на терор и најгруба експлоатација,
колку од страна на султанските чиновници и војската, толку
и од великодржавните вооружени чети на грчката, бугарската
и српската пропаганда во Македонија. Во реоните на Битолскиот и на Скопскиот округ и одделни чети на Македонската
револуционерна организа1Ција, исто така, вршеле вооружен притисок врз оние села кои откажувале да им се потчинат со што
ги деградирале целите на македонската ослободителна борба.
Сега сите чети ее расформирале, а нивните припадници-странски
поданици требало да ja напуштат Турција. На повидок се појавувала ерата на легалните борби и на мирниот развиток на
земјата. Хуриетот и ставил крај на „малата“ негласна војна од
коja особено тешко страдало македонското село. Македонските
градови ги заплиснале бројни собири и манифестации на поддршка на Револуцијата, во кои зело масовно учество сото демократски расположено население без разлика на вера и народност. Во тоа особено се истакнувал градот Солун, кој станал прв политички центар на младотурското, на македонското
и на работничкото и социјалистичкото движење во Европска
Турција.
Друга значајна придобивка била сеопштата политичка амнестија, ко ja се потпрела на уставните слободи за легално здружување и политичка активност на граганите. Амнестијата овозможила ослободување од затвор и заточение, на неколку илјади
македонски политички осуденици; враќање од емиграција во
земјата, како и легализирање и слегување од планините, на
стотици раководители и активисти на македонското ослободително движење и на социјалистичкото и работничкото двнжење во Македонија.
Припаднците на македонската револуционерна левица им
дале полна политичка поддршка на младотурците и мошне tак-
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тив-но се вклучиле во настаните, залагајќи се за натамошно
продлабочување на започнатата Револуција. Јане Сандански
во Неврокоп бил пречекан од собир, кој броел 15.000 луге.
На големиот митинг во Солун, окружен од младотурски лидери, тој упатил Манифест до народите на Империјата, кој бил
пропиен со идеите за братска коегизиетенција и за мирен напредок на сите народи на Турција. Ј. Сандански го подвлекол
придонесот на Македонците во борбата за соборување на султанскиот апсолутизам и со братски зборови се обратил кон
турското население во Македонија. Ј. Сандански во Солун,
од името на Македонската револуционерна организација, водел долги преговори со младотурски раководители, кои, меѓутоа завршиле без успех.
Кратко речено, македонските народни маси во деновите
do 24 јули почувствувале големо олеснување и йскрено ja прифатиле подадената рака на младотурците во која полагале повеќе надежи одошто во егоистичните и неуспешни реформи на
Европа. Но тие надежи MHOiry скоро пак биле изневерени.
— Ноложбата на Албанците во Империјата^ поради тоа
што во своето мнозинство тие биле муслимански, во многу нешта значително се разликувала од положбата на христијанското
население во Европска Турнија. Но тоа, воопшто не значи дека
албанските муслимански маси уживале некакви привилеши.
Султанекиот апсолутизам се потпирал само врз албанскиот конзервативен и одроден слој од феудални сопственици и државни
чин 01ННИЦИ, додека масата од населението жив села во голема
сиромашпија и непрооветеност, и служела како топовско месо
за султаноката вој ска која постојано војувала на една или на
друга страна од опширната Империј(а.
Процесот на националното конституирање бил со сила сопиран, а албанските културни дејци и патриоти биле постојано
прогонувани од султанските власти.
Победата на уставното движење, во кое наоѓаме истакнати поединци од албанка нациоеалност, (днр Ибрахим Темо)
иаад!наш ш оадобрила уеловите за р;азвиток на албанското дви
жение за национално и социјално ослободување. Во земјата ce
вратиле низа истакнати културни и политички дејци; конгресот во Битола, одржан во ноамври 1908 го поставил прашањето
за албанска азбука врз латинска основа; широки размери зело
движењето за отворање на албански училишта, за издавање
на учебници, весници, книги; за основанье на албански политич
ки клубови. Сите патриотски и прогресивно раоположени сили
на албанското општество го поддржувале уставното движење
и територијалниот интегритет на Турција но, во исто време,
тие и се бореле, и тоа во прв ред со младотурците, за извојување на културна и административна автономија на Албанија
во граничите на Турција. Албанското националноослободително
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движење во тие годный покажало многу смисла за р е а л ноет,
голема упориост и бележело постојан подам.
— Четвртиот значаен учесник во политичкиот живот на
она време го наогаме во лицето на работничкото и социјалистичкото движенье во Евроиена Турција. Вйетина е дека работничката класа и социјалистите како нејзини организатори и
политички предводници, во споредба со другите социјални слоеви, биле соеема малобројни, како што е точно и тоа, дека
тие, концентрирани во големите градски центри и со својетвената на нив смисла за организација, претставувале политичка
сила што била до1сто|ј,на за респектиранье. Челно место во тоа
им црипаднало на работничката класа и на сощщалистите во
Солун, чии пр1иврзеници главно се регрутирале од аврејската,
од грчката, а во помала мера и од македонската етноичка заедница. Во ова движенье забележлггво учество земале работничките и социј алистички организации од градовите во внатрешноста на Македонија и на Тракија: Битола, Велес, Скопје, Ку·
куш, Кавала, Адр!иано1пол (Едирне), Окече и друш градови. Наеднаш по уставната победа изникнале десетици синдикални и
социјалистички организации, меѓу кои, по овојата маоовност, по
политичката зрелост и по способноста за опстанок се истакнувала познатата Солунска социј алистичка федерација прадводена
од А. Бенароја. Социјалистичките идеи успеале да навлезат и
во седиштето на Отоманокиот парламент, за кое, од овој дел
на Турција особено бил заслужен македонскиот депутат Димитар Влахов.
Што се однесува за однооот на социјалистите кон Хуриетот треба да се каже дека, тие, главно, го поддржувале движеньето за Устав, за демократизација и за одбрана на интегритетот на ТурциЈа. Последново е особено релевантно за Солунската социјалистичка федерација. Но, во исто време социјалистите и остро се судриле со младотурците откако последниве тргнале по патот на репресалиите против рабоничките,
социј|алистичките и другите прогреоивни сили во земјата. Солунаката ооциј|алистичка федерација ги 1на1дживеала војните и
имала видно место во работничкото и социјалистичко движење
на Грција.
Ако ги побараме cera, заедничките моменти во програмските ориентации на македонската револуционериа левица предводена од Ј. Сандански, на патриотски расположените албан
ски политички клубови и на ооцијалистичките организации, нив
ќе ги најдеме во барањата за одбрана на Уставот, но и за натамошно проширување и продлабочување на веќе извојуваните
рев ол у ц и о н е р н и п ри 'доби вки ; за о д б р а н а на т е р и т 1о р и ја л н и о т
интегритет на Турција од надварешни инвазии; за поголема
социјална справедливост, и — кота се во прашање националноослободителните стремежи — за извојување на политичка авто109

номија на Македонија и на Албанија во рамките на реформирана Турција. За сите три движења било заедничко и карактеристично тоа што за нив поддршката на Устаэот и борбата
за одбрана на целоста на Турција, не значеле поддршка, и особено не поддршка по секоја цена, на политиката на Младо
турската партија. Тие ja помагале последнава и самите го 6а*
рале нејзиниот сојуз, но во исто време и се поставиле во опозиција спрема неа и со различии средства ги одбивале нејзините
репресивни мерки по одно-c на покорените народи и експлоатираните слоеви. Сите тие, особено по пролетта 1909, се вашле
во остра опозиција спрема партијата „Единство и проитрес.“ И
сепак, таа била и патриотска и конструктивна опозиција ко ja
јасно ja согледувала надворешната опасно ст; на ко ja турските
државни граници й биле потребни, поради што и во крајна
линија, се залатала за заедничкиот опстанок на народите на
ова подрачје.
Зашто овие години забележале и една друга опозиција,
ко ja се конфр онтирал а не само со Младотурската партија,
туку сосема отворено работела за насилно отстранување на
Турција од Балканот. Тоа, во дрво време, биле политичките пар
тии на така наречените конституциони клубови — бугарски,
грчки, спроки — распространети главно во Македонија, а по
нивната забрана од страна на власта, на познатите терористички организации на ооодветните вооружени пропаганда. Тие ги
регрутирале своите раководни кадри од буржоаско-националистичките средини и од дохуриетските четнички организации.
Овие партии и организации самите по себе не биле дотолку јаки за да можат да ja загрозат османската власт во одделните покраини на Европска Турција. Нивната сила ее криела во поврзаноста со соодветните балкански соседи на Турција, од кои тие добивало раководни кадри, финансиски сред
ства и инструкции за политичка дејност. Нив, посредно ги
гюмогнале и Младотурската партија, османските конзервативни крутови и самата државна власт, на тој начин што еколоататорската и репресивна политика што ja спроведувале, давајќи
обратни резултати, ги туркале масите од поробените народи
во прегратките на внатрешните и надворешни непријатели на
Турција. Младотурците започнале да ja сфаќаат опасноста дури
кон крајот на 1909, т.е. тогаш кога овие сили, ориентирајќи се
постепено кон оружјето, започнале помегу себе и да пактн
раат. Но и по тоа преземаните мерки, изразувани како масовни репресалии врз народот во Македонија, давале само обратни
резултати, ja отежнувале положбата и ги зголемувале неволјите
и опаоностите. На крајот, кон 1912 годана, и едните и другите, и
балканските сојузници и турската влада, излезот од кризата
го нашле во безизлезот на војните. Стремежите на тешко екс110

плоатираните маси од градот и селото, на угнетените народи
■и на нивните политички предводници, за кои потере стана
збор, биле брутално пресечени. Нивните гласови се изгубиле
во топовските канонади на војната.
*
Краткиот преглед на конкретните политички настали, што
во нарадните страници на вашиот прилог следува, добро го
ылустрира регресивниот тек на политичкиот живот во Европска Турција во период от од 1908 до 1912.
Уставната победа и воведените политички слободи овозможиле македонското ослободително движенье да навлезе во
нова развојна фаза. Дејците на раволуционарно^демократокото
крило на Внатрешната Македонско-Одринска Револуционерна
Организациј а (ВМОРО), наеднаш по уставната победа развиле
интензргвна политичка актив ноет, поставувајќи си задача своите
сили да ш трансформираат во политичка партија за легална
дејност и да ги соберат околу себе македонските народни маси
од градот и селото. Во август 1908, во Солун, тие изработиле и
публикувале нова програма на ВМОРО, која ги покренала барањата за премавнуванье на сите остатоци од апоолутистичкиот
режим и воспоставување на народниот суверитет; за полна сло
бода на совеста, на јавниот збор, на собирите и на аооцијациите
на граѓаните; за остранување на сите национални, сталешки и
класни привилегии; за рамноправност на националностите и
релишозните групи и одделување на црквата од државата; за
децентрализадиј а на Турдија и обласна самоуправа за националните области; за сеопшто изборно право на сите полнолегни грагани и избор на сите централни, обласни и локални зако
нодавни и управни органи. Во сферата на општествено-економските односи, Програмата ги покренала барањата за премавну
ванье на сите остатоци на крепосна зависност на селското на
сел ение; за спроведување на аграреа реформа во корист на
македонските безимотни се лани; за законска заштита на наемниот земјоделски, занаетчиоки и работнички труд; за реформиранье на даночниот систем итн.
Н атамошниот внатр ециен р азвито к на револуционерно-демократската струја во ВМОРО довел до создаванье на нова македонска политичка аооцијација, позната под името Народна
Федеративна Партија (НФП). Таа била формирана во август
1909, на KOHip-ecoT одржан во Солун. Основачите на НФП де
финитивно го изоетавиле називот на ВМОРО, основана уште
во 1893 година.
Овој конгрес избрал централни раков10Дни тела на НФП,
редакција на партискиот весник, и донеоол програмски доку111

менти, 'ко,и во суштина не се разликувале од погоре изложената програма на левицата на ВМОРО. НФП декларирала дека
ќе се бори за Истомна фадерација. На чело на НФП застанале
веке спомнатите Ј. Сандански и Д. Влахов.
Mery то а, нормалниот развито,к на НФП еилно го спречувале, од една страна активистите на така наречениот Сојуз
на бугарските конетитуциони клубови во Турција и врховистичките терористи, а од друга — Младотурската партија, ко ja
cè поваќе го стеонуВ1ала просторот на лагалните политички борби. Врховистичките терористи, иепратени од Бугарија, два пати
го ранила Ј. Сандански во Солун (во оептември 1908 и во август
1909), обидувајќи се да го убијат. Како резултат на тоа НФП
не успеала да се развие во масовна политичка организација на
трудбеничките маси и на македонското ослободително дви
женье и во август 1910 слегнала од македонската политичка
сцена.
Албанского движење продолжило да се разлива по нагорна линија. На годишнината од победата на Уставот, во Де
бар се одржал втор контрас на абланските клубови и друштва;
во септември истата година се одржал конгрееот во Елбасан,
а во мај 1910 заседавал четвртиот албански конгрес, пак во
Битола. Сите овие собири ги покренале барањата за признавање
посебноста на албанскиот народ во Империјата, за дефинитив
на победа на албанската азбука врз латинска основа; за отворање на албански училишта; за тоа, албанските војници да го
отслужуват воениот рок во родните краишта и слично.
Османската власт и Младотурската партија преземале раз
личии мерки на притисок против албанакото движење, кои, меѓутоа, не ги давале очекуваните резултати. Кон крајот ,на 1909
во Елбасан почнала да работи првата албанска учителска шко
ла, по што ќе следи создаваше на цела мзрежа на албански основни и средни училишта. Преродбата на албанскиот народ не
можела повеќе да се задржува иако й се поставувале нови пречки. А од пролетта на 1910 во албанското ослободително дви
жение ќе превлада вооружениот отпор кој cè пошироко ќе ги
вовлекува народните маси во политичките борби.
Социјалистичките и работнички организации по градовите
на Македонија и Траки ja, уште при самого формирање ее по
делило во две фракции, од кои едната ja сочинувала веке спомнатата Солунска социјалистичка федерација, а другата се ра~
ководела од македонскиот социјалист В. Главинов. Но и покрај постојниот ривалитет тие се обидувале да изнајдат пати·
шта за обединување на сидите, до кое, сепак, не дошло. Сериозен чекор во таа насока иретставувала конференцијата на
претставници од сите ооцијал-демократски организации во Ма
кедонка, што се одржала во Солун, во декември 1910 година.
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Конференцијата ги задолжила нај одговорните раководители на
цвете фракции да го подготват обединувачкиот коигрес, до кој,
меѓутоа, не дошло.
Но, макар и разединети, социј алистичките и работничките
организации, извеле, покрај многуброј ките помали штрајкови,
и неколку крупни оолитички акции. Во јуни 1909 во Солун се
одржал масовен работнички митинг со 6.000 учесници, кој
протестирал против барањето на министерот за внатрешни ра
бота Парламентот да донесе закон за ограничување правата
за синдикално организирање и за штрајкови. Такви собири,
потоа, биле изведени во Скопје, Канала, Драма и Измир. Бројни и масовни биле првомајските манифестации на работницп
по градовите, особено во 1909 година.
Да споменеме само дека Солунската социјалистичка федерација на A. Бенароја одржувала блиски односи и тесни врски со Народната федеративна партија на Д. Влахов, и дека
таа, наскоро по своето формирање во 1909, била примена во
членство на Мегународното социјалиетнчко бирс на Втората
интернационала, со седиште во Брисел.
*
*

*

.Младотурското востание од јули 1908, уште во она време
и со право, било оценето како полупобеда над султанскиот
апоолутизам. Младотурците се задоволиле само со враќањето
во живот на Уставот од 1876, и уште при изведувањето на јулското востание се заложиле во револуционерното движење да
не се вовлекуваат широките народни маси. Промената требало да ja изведе единствено војската. Тие не само што ja задржале монархистичката институција, туку го оставило на престолот дотогашниот султан Абдул Хамид IL Бидејќи и самите
младотурски комитета станале носители на државна власт,
земјата се нашла во состојба, не само на започната, но недовршена буржоаска револуција, туку и во положбата на двовластие, кое не можело да има долг век.
По уставната победа младотурците, исто така, се заложиле
започнатото револуционерно вриење сред масите и сложените
политачки борби во земјата да ги втераат во рамките на Уста
вот, меѓу четарите ѕидишта на парламентарните сали. Таквата
младотурска политичка линија побудувала длабоки сомневања
и наскоро затючнала да ги одбива од себе дури и патриотските
и прогресивни сили кај нетурските народи.
Изборните борби за п р в и о т п а р л а м е н т , сп р о в ед ен и б е з
многу скрупули и врз основа на еден стар и реакционерен за
кон, ги продлабочиле разидувањата меѓу младотурците и кив
ните оојузници од средината на потчинетите народи. Парла8 Историја
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ментот бил отворен со значително задоцнување, на 17 декември 1908, и се шжажал неспособен за ефикасна и деловна ра
бота. Дебатите биле исполнети со долги деструктивни говори,
со бесплодии интарнелатрви, со интриги. Во исто време на
новиот режим му биле нанесени неколку тешки надворешнО'
гюлитички удари. Овие удари ги искористиле лриврзаницито
на апсолутизмот за напади врз младотурците.
И до дека младотурците ja стеснувале социјалната база на
Револуцијата и губеле сојузници и престиж, султанеките приврзаници се ангажирале да га организираат своите сили за
изведување на контраудар. Односите меѓу младотурското парламентарно мнозинство и владата cè повеќе се заострувале,
Извршената по барање на младотурците смена на кабинетот,
послужила како повод за изведување на воен контраудар. На
12 спроти 13 април 1909 се побуниле воаните единици во Царитрад. Многумина младотурски дејци во столнината биле истепани; повекето успеале да се префрлаат во Евроиена Турција,
и главно, во Солун, каде што наеднаш започнале да ja органи
зираат одбраната на уставниот режим.
Против султан-ската реакција во Цариград, младотурците
ja кренале армијата на Махмуд Шефкет-еаша, чиишто началник на штабот станал Атустафа Немал, идниот Немал Ататурк,
која била стационирана во Македонија и на која и се придружиле многу доброволечки одреди, составени 01Д Турци, Македоеци и Албанци. Македснсните одреди од околу 1.200 борци
га предво1д еле Ј. Санданоки, Т. Паница и X. Чернопеев. Во нив
стапиле и оделни македонски ооцијалисти од Солун, Велес и
Скопје. Мставните сили се концентрирале во Чаталца, а потоа
презеле општ напад против бунтовниците. По тридневни борби
турската столнена била освоена, а Абдул Хамид II бил детрониран и заточен во Солун. Европска Турција го одбранила Уставот. Младотурците опровеле остри репресалии против организаторите на бунтот.
Задушувањето на воениот пуч му ставило крај на уставното двовластие. Младотурците сета ja зеле во свои раце сета
власт во државата, и со помошта на своего мнозинство во
Парламентот донесле цела серија на антидемократски закони
што биле насочени против работничкото и социјалистичкото
движење, имале за цел да ги ограничат политичките ѕслободи на
граганите и биле евртени против ослободителните движења на
нетурските народи во Империјата.
Многустрани и тешки последици оставил по себе Законот за здруженијата, со помошта на кој, почнувајќи од е с е н т а
1909, биле суспендирани легалеите политички партии кои носеле национални белези. Најтешката последица доаѓала оттаму
што cera, реакционерните и националистички кругови во Македонија, кои притоа уште биле и тесно поврзани со највиооките
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органи на соседните балкански држави, нашле морално оправдување за обновување на својата терористичка и субверзивна
активност во Турција. А примената на Законот против четите
во румелиските вилаети (дефакто во Македонија и Албанија),
врз основа на кој, и придружена со маеовни репресалии, била
спроведееа во 1910 акцијата за одземање на оружјето од нетурското население, практично ги ликвидирала хуриетските придобивки за селското население во Македонија и уште повеќе
го разшрела вооружениот отпор на Албанците во Албанија и
на Косово. Почнувајќи од 1910 година, со секоја нова пролет,
албанското востание ке станува cè поинтензивно и помасовно,
а во еден момент во 1912 албанеките востанички чети ќе влезат
дури и во Скопје. Кои 1912 турската власт во Албанија прак
тично се раопад'нала.
За разлика од албанеките востанија, обновената воружена
активност во Македонија носела исклучиво терористичко-субверзивни белези, зашто не била прифатена дури ни од селанските маеи, и то сретнала отпорот на Ј. Санданеки и неговите
приврзаници, на Учителската организациј а, па дури и на поголемиот дел од македонското либерално граганство во Западна Македонија кое било претставувано од депутатот од
Битола Панче Дорев.
Терориетичките акции пак во М:аке)ДОНија биле дело, прво,
на обновената во 1910 во Софија, врховистичка ВМОРО, а потоа и на грчките и ерпоки државни чети кои навлегувале на
територијата на Европска Турција. Но, тоа не значи дека тие
биле помалку опасни одошто албанското востание за мирниот
развиток и заедничкиот о п ст а н о 1К на народите во овој дел
на Турција. Напротив, вооружените четничко-терористички гру
пп на трите соседни пропаганди и нивните провокаторски ак
ции, послужиле како погоден повод за отворање и за морално
покритие на војната против Турција.
На тој начин, хуриетската слобода за народните маси на
Европска Турција се покажала и многу ограничена и сосема
краткотрајна. И сепак, тоа бил период на некаква слобода,
особено ако тој се споредува оо период от од пред 1908 и оној
по есента 1912 година. Оваа слобода многу подолго време и поблаготворно ja почувствувале граганските слоеви и градского
(население, одошто селското население (во Европска Турција.
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