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Сите народи на Зугославија под раководство на НП, во чети- 

ригодишната нѕпонолвблива борба постигнаа победа на НОБ и социјалис- 

тичка револуција. Уште во борбата е изградена силна народна војска, 

создадени ce органи на народна власт, удоени ce темелите на рабањето 

на самоуправна социјалистична Зугославиja »
Зугословенската револуција служеше за пример на народите 

од поробените земји во Европа, создаде специфично искуство за соци- 

јалистичната револуција.

Затоа, во НОБ на Зугсславија од 1941-1945 година ииа поое- 

ќе аспенти што заслужуваат наша проучување и резимирање. A југосло- 
венсните нзу-чници за сите аспенти на оваа револуција што ги чинеше 

горди веќе извршија сестрани истражуван>а и детални анализи, напишани 

св голем број дела, постигнаа охрабрувачни успеси. Последните години 

објавени ce ненолку монографии за поврзаноста на југословенската ре- 

волуција со сите земји во светот, нано и нејзиниот оден во странство 

Меѓу нив делот за Нина е правен. Нано историчар истражувач чувству- 

оам своја должност да ги понажам на целиот свет податоците со кои 
самиот доабав во контакт и нои ги знаев да на зградата и додадам ма- 

кар една цигла во големата палата на пријателството на народите на 

Нина и Зугославија. Поже да ce рече дека ова е мотивот зашто го од- 

брав овој наслов: "Прогресивниот кинески печат за НОБ во Зугославија

Потоа, почнувајќи од првиот ден, нога ce запознав со исто- 

ријата на Зугсславија, бев трогнат од истрајнист борбен дух на југо- 
словенските народи во отпорот против фашистичниот онупатор. Истовре- 
мено, бев изненаден од вана снажниот одек на нои наиде тоа во про- 
гресивниот нинесни печат. A особено отнано дојдоа во Зугославија, 

при секоја моја посета на музеитфта- револуцијата или споменин, од 

револуционерните спомени што ги оидов и револуционерните подвизи за 

кои слушав отнривав дена нинесната и јаугословенсната револуција 
имаат зачудувачна сличност. Ова е уште една причина повене зошто ja 
одбрао оваа тема.

Освен тоа, во периодот на мојата специјализациja професо- 

рите на Факултетот за историја при Скопсниот универзитет "Кирил и 

Методиј” и колегите од Институтотзза национална историја - Снопје,
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нои нештедејќи ce ме поучуѕаа, ми создаваа услови и ми пружаа сенак- 

ви поволности. Нивната огромна поддршна и помош многу ме охрабри,

Секано, најголема помош за мене беа богатите историски ма- 

теријали и веродостојните податоци, и правилните становишта на кинео- 

ниот прогресивен печат за југословенските настани,
Во Втората светсна војна Нина потпадна под суровата агре- 

сија на јапонсниот фашизам. Во тоа време НП на Нина на 11 јануари 

1938 година го започна издавањето на "Синхуа Жибао”, т.е. дневен 

веснин ”Нова Нина", a на 16 мзј 1941 година ”Џефан Жибао”, т.е„ дне- 

вен весник "Ослободување”, Овие два дневни весника беа органи на НП 

на Нина, a првиот ce печатеше на окупираната територија на гуамингдан 
(национална партија на чело со Чан Кајшен), a вториот е орган на ЦН 

НПК на ослободената територија во Зенан.

Двата веснина имаа силно влијание сред масите. Но, и пора- 

ди строгата цензура на Гуомингдангот, одделни делови на ’’Синхуа Жи- 

бао" во нои ce изнесувани разни оцени и ставови, честопати ce снра- 

тувани или едноставно исфрлени.
И понрај тоа, уште од самиот почетон на антијапонсната вој- 

на, овие весници и списанија не само што ги пропагираа подвизите на 
нинескиот народ оо отпорот против јапонсните империјалисти, туну и 

под различни форми масовно информираа за херојската борба на народите 

на другите аемји кои беа подложени на фашистична агресија.

Исто така, на страниците на овие весници и некои прогресип- 

ни списанија можеме да најдеме многу живи опишувања за антифашистич- 
ната борба на народите и народностите на Зугославија. Додена ги пре- 

листуваме страниците на нинесниот прогресивен печат, пред нас, нако 
зо светло филиско сценарио, ce откриваа многубројни новини, статии* 

коментари, и уводни статии за важните настани во НОБ и револуцијата 

на Зугославија, нано и географсна нарта на Зугославија, биографсни 
материјали за Зосип Броз Тито, негова фотографија и други статистич- 

ки податоци.

Нано основни извори од нои ce служеа овие списанија и вес- 

ници беа вестите што пристигнуваа прену радиостаницата "Слободна Зу- 

ославија”, потоа печатените материјали во советските весници и списа- 

ија, нано и вестите од англисните и американсните телеграфсни агенции» 

За целото време на војната цинескиот прогресивен печат, не 

амо што посебно внимание и посветија на народноослободителната борба 

to ja водеше НП на Зугославија, туку и и дадоа мошне висока оценка= Таа
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з наполно јасно. Прво, нападот на нацистична Германија врз Зугославија 

з составен дел од нејзината агресивна тотална војна на загоспадарување 
зо светот. За да ce прекрати фашистичната агресија и да ce заштити соет- 

зкиот мир неопходно е да ce разобличи и да ce бори против воените злос- 

горства на фашизмот; второу нинесниот народ тогаш ce наобаше оо тешните 

'одини на отпорот против јапонскиот 1чилитаризви. Нинесниот народ ja по- 

зувствува важноста на заемната симпатија, заемна потнрепа и на заеднич- 

<ата борба на сите поробени земји и потиснати народи.
Ce разбира, има безброј трогателни примери за заедните сим- 

татии и заемното инспирирање мебу двете партии и двата народа на Кина 

i Зугославија во годините на светсната војна» Поради обемот на статија- 

га овде не би можеле да ги наоедеме сите тие примери. За да ce врши 

натамошно изучување на овие историски години, полни со страдање и слава, 

лотребни ce, секано, заеднички напори од страна на кинеските и југосло- 

зенските историчари.
Во иојата дисертација презентирам оргинална, досега уште 

зенористена нинеска граба, Тоа ce написи воглавно од централни нинески 

партиски весници ’’Синхуа Жибао" и "Џефан Жибао” од периодот 1941 година 

30 средината на 1946 година, иако и ненои прогресивни списанија, така, 

на пример, "Вен Хуј” ("Селенција”), "Чун Џон” ("Маси") и "Вен Џај” ("РЕ- 
зиме” ). Сите донументи и матеијали што цитирам во дисертацијата ce да- 
цени во превод на манедонски јазик, при што не ce вршени нинанои изме- 

ни во содржината на тенстовите, биле во целина или со снратување.

За оваа проблематина јас нористев и повеАе југословенски 

-13вори и литература за НОБ од 1941-1945 година, Така, на пример, ненои 

зела на претседателот Зосип Броз Тито и Едвард Нардељ, Зборнин на до- 
чументи и податоци за Мародноослободителната војна на југословенсните 
зароди (Белград 1949-1968), Преглед на историјата на Сојузот на комунис- 
гите на Југослаоија (Снопје 1963), .Лексикон на Народноослободителната 

зојна и револуцијата во Зугославија 1941-1945, т.1-11 (Белград 1980), 

1сторија на Сојузот на комунистите на Зугославија, краток преглед (Бел- 

-рад 1976), Четириесет и прва востание на народите на Лугославија (Бел- 

•рад 1961), Михаило Апостолски, Собрани дела I-VI (Скопје 1975), Велимир 
‘ерзиќ: Пропаста на кралството Лугославија 1941, т.1-11 (Белград 1983), 
1ован МарјановиА и Перо Морача: Нашата ослободителна војна и народната 
1вволуција 1941-1945 (Белград 1958), Зован МарјановиА: Народноослободи- 

елната војна и социјалистичната револуција 1941-1955 (Белград 1975), 

ладо Стругар: Војна и револуција на југословенските народи 1941-1945
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(Бвлград 1962), Владо Стругар: Зугославија 1941-1945 (Белград 1978), 

Србија во војна и рвволуција 1941-1945 (Бвлград 1976), Бранно Петрановиќ 

Историја на Зугославија 1918-1978 (Бвлград 1981), Бранно Пвтрановиќ; 

АВНОЗ револуционврната промена на оласта (Белград 1976), СлобОдан Неш- 
новиќ и Бранно Пвтрановиќ; АВНОЗ и револуција, тематсни збир на донумен- 
тите 1941-1945 (Бѕлград 1983), Слободан Нѕшооиќ: Странство и нова Зуго- 

слаоија 1941-1945 СБелград 1964), Историја на манвдонсниот народ, нни- 

га трвта (Снопјв 1969), Душан Шивковиќ: Создавањѕ и развај на народна- 

та владт во Зугославија 1941-1942 (Бвлград 1969), Душан Плвнча: îlefy- 

народните односи на Зугославија во текот на Втората свѕтсна војна (Бел- 

град 1962) и д р .
За користам прилината, од срце дѕ ш* ѕаблдгодарам на ситз 

)нив инотитуции и повдиници нои ми овозможија да работам и да ja при- 

фшам оваа работа. 8о прв рвд св заблагодарувам на Филозофсниот банултвт 

la универзитвтот "Нирил и Мвтодиј” и на Институтот за национална исто- 

жја - Снопјв, со чија помош св забатив со обработна на оваа лроблвма- 

ика,
Св заблагодарувам исто така и на анадемикот Михајло Апос- 

•олсни, докторот Владо Иаановсни, донторот Растислав Тврзиосни, профѕсо- 

IOT Христо Полјансни и профвсорот Бранно Пвтранооиќ, кои што ми '.унажаа 

'олвма помош и сугѕстии во обработката на дисертацијата.

На крајот, посѕбна благодарност изразувам на Вера Подану 

i Стево Модану за нивната помош оо твнот на преоедувањвто на оргинални- 

'ѕ твкстови од кинесни на манедонски јазин.



I ГЛАВА

НИНЕСНИОТ ПРОГРЕСИВЕН ПЕЧАТ ЗА ПРОПАСТА 

HA НРАЛСКА ЗУГОСЛАВИЈА ВО 1941 ГПДИНА

1. Пристапувањето на Нралството Зугославија кон Тројниот 

пант и антиоовните акции на народните маси

Нралстоото Зугославија пред алтернатиоа

По Првата светска војна на мебународната политичка борба ce 

тои во тоа да ce зачува или да ce раснине Версајскиот мировен догоаор. 

антата, посебно новосоздадените земји нано: Лугославија, Полска, Че- 

ловачка и Романија ce надеваат да одржат статус-кво, определено од 

сајсниот мировен договор, бидејќи оо војната тие дадоа големи жртви 

и повратија загубените територии, како резултат на што ce ширеше тери- 
ијата и ce намношуваше населението. Ним им беше потребна да имаат мир- 

средини за обновување и развивање на стопанството на земјата» Спротив- 

на тоа, победената Германија, нано и Унгарија и Бугарија, ce на пози- 

а за реаизија на Версајсниот мировен договор, за да ja намалат своја- 

загуба и понатапу да го линвидираат овој жчперијалистички договор за 

елба.
Во овој судир младите држави имаа надеж саио за заемното обеди- 

ање и во големите држави. За да ja заштитат својата незаеисност, Луго- 
вија, Полсна, Чехословачна и Романија често пати стоеја на страната 

Англија и Франција и станаа нивни сателити, a Унгарија, Бугарија и Ав- 

ија обично ce приближуваа мон Германија и Италија поради општотс согле- 

ање со Версајскиот договор.
Врз основа на тоа, од 1920 година Лугослаѕија почна да склучуѕа 

сфрвни ќли^воени договори со Чехословачна, Ропанија и Полсна» Во март 

5 година помеѓу Лугославија, Чехословачна и Романија ефицијално беше 

учен договор и беше објавено создааањето на Малата антанта» Поради тоз 

во дваесеттите и триесеттите години во борбата за загосподарување со 

јите на Лугоооточна Европа и на Балнанот Франција имаше сеногаш домина- 
'з, таа стана понровител на Малата антанта.

Освен Малата антанта, оториот анцент во надворешната политина 
^ралството Лугославија беше насочен нон внлопување на Грција, Романија 

фција во Балканската антанта. Во февруари 1934 година Лугославија, 

?нија, Грција и Турција го потпишаа во Атина Балнанскиот паит,
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Антивното учество на Нралството Лугославија во дејноста на Ma

ra и на Балнанската антанта го зајанна неговото мебународно место и ja 
кажа неговата улога за поддршувањето на рамнотежата во Европа, но понрај 

a и ги задлабочи неговите противречности со победените држави. Во ок- 

чври 1934 година, по атентатот врз нралот Александар во Франција, над- 

рвшната политика на Нралството Лугославија јавно премина од профранцус- 

нон прогерианска. Истозремено Малата и Балнансната антанта, кано Фран- 
сно послушно орудие, фантични пропаднаа и поетоеја само формално,

По аншлусот на Австрија и по окупацијата на Чехослооачна од фа- 

стична Германија во 1938 година, цела Лугоисточна Европа веќе ce наоба- 

под германсно застрашуѕање. Во јануари 1939 година Хитлер ja вовлече 

втиевата влада на Унгарија да учествуоа do "Антиномунистичкиот пант” .

2 март таа ja принуди Романија да потпише економсни договор за доста- 
вање жито и нафта на Германија. Еден месец подоцна Италија ja нападна 
5анија. Царството Бугарија ce ориентира нон Германија. На 12 октомври 

10 година германската војска влезе во Романија. По пштнаесет дена Лаши- 

^чка Италија ja нападна Грција прену Албанија. Cera виорот на Втората 

зтска војна ce прошири на Балнанскиот Полуостров. Лугославија ce најде 

прагот на воената пропаст. ЗборувајАи за разбирањето на Номунистична- 
партија на Лугославија за тогаил-ета ситуација, Лосип Броз Тито истамнаѕ 
јас бев длабоко уоерен дена, по аншлусот на Австрија, по окупацијата 
Чехослоеачна, и no ce што ce случи подоцна, и нашата земја ќе дојде на 

ц, Малата антанта веАе беше пропадната. И беше јасно дена Лугославија 

ча најопасното место и дека може да биде следна жртва на фашистичниот
-i

зесор” .
Зугославија беше пред сериозна алтернатива: двата империјалис- 

■нчи блока вршеа и дипломатски и еконсмсни притисон, a ги активираа и 
зотивностите во Лугославија. Внатре во земјата Фашистичните организа- 
1 и антидемократсните сили ce обидуваа да дејствуваат со јавна потнре- 

на Хитлер и Мусолини. Исто така, внатре во владејачната нласа ce Bo

je дебата ао врсна со надѕорешната политика на Нралството, Проблемот 
■\е оди Лугославија покажува решавачно влијание врз војната во Европа и 
приновува вниманието на сите антифашистични земји и народи.

Нинеските набљудувачи за ситуацијата и ориентацијата

на Лугославија

I Во мај 1940 година еден нинесни набљудувач за југоисточните ев-
i
сни проблеми напиша поопширна статија под наслов "Ситуацијата и тен-
I 2
цијата на Лугоистична Европа во текот на империјалистичната војна” .
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оваа статија авторот ги анализира препените на корелацијата на импе- 

јалистичките сили во ЗугФисточна Европа помеѓу двете светсни војни и 

зочува дена држаоите во Зугоситочна Европа "cera стануваат важен јазел 

соперништвото меѓу Англија, Франција и Герпанија и претставуоаат стра- 

■иско место за борбата". Авторот смета дена "војната и пирот cera ce 
з пата пред народите од Зугоисточна Европа. Воената политика на илпери- 

1ИЗМ0Т и погрешната политина на некои реанционерни властодршци на овие 

чи држави веќе ja доведоа Зугоисточна Европа до кулминација на воената 

зсност” .
Во статијата ce подвленува дека, кога во 1937 година Германија 

надмина Англија, Франција и Америка и зеде прво место во надворешната 

'овија на југоистично-европските зепји, тие мали држави ”не само што 

знолсни зависат од Герпанија, туну и политички fte ja поддржуваат да го 

зсува нацистичното движење во нивната зелја". Поради ова ce појаоуваат 

згермансни фашистички организации, и тоаѕ унгарсниот "Норпус на мрс , 

<ословачната "Судетска лартија” , романсниот "Норпус на железната одбра- 
’, југословенсната "Радинална заедница" итн. По анектирањето на Чехо- 

звачна од страна на Германија и по онупирањето на Албанија од страна 

Италија, "Унгарија и Бугарија веќе ce доближија до Германија и Италија 

зманија до извесен степен ja поддржа територијалната претензија на Ун- 

зија и Бугарија и нив ги ползува нако ченан за удирање на Романија и 

-ославија, со што ja наведува Зугославија да изразува свое пријателство 

з Герланија и Италија” . "Паралелно со германската деминација во југо- 
звенсната надворешна трговија - продолжува статијата - владејаќката ју- 

зловенска група јавно ce ориентира нон Германија, но, поради разни про- 

зречности, Зугославија ce уште не може целосно да стои на страната на 

зпани ja” .
Спомнувајќи ja безизлезноста на политиката на Зугославија, ав- 

зот пишува: "Поради тоа што Германија, Италија, Англија и Франција оо- 
г жестона борба за загослодарување со земјите на Балнанот, внатре во 
здејачните југословенсни нругови постојат сериозни несогласување лефу 

занглиската, и профранцусната фракција од една страна, и прсгвмѕнска".

троиталијансната франција од друга страна , Под влијание на овие сили 

■ославија навистина cera стана центар на борбата на Англија, Франција 

1талија за п р е с т и ж ” на Балканот. На крајот на краиштата, во ној правец 
оди Зугославија? Ова не зависи само од волјата на владејачката југо- 

)венсна буржоазија, туку зависи од соодносот на силите на илперијалис- 

е во Зугоистична Европа и од изпената на целосната ситуација оо Зуго- 

ична Европа” .
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Đo П0Ч8Т0Н0Т на 1941 година најпосле дојде до танов "сооднос 

силите" и "измена на ситуацијата” , тана што фашистичната војсна на 
зманија и Италија речиси ja пороби цела Европа и ce подготвуваше за 

тад врз Советсниот Сојуз. Поради тоа што соседите на Зугославија - 

'арија, Романија, Бугарија и Албанија - веќе станаа сателити на гер- 

шко-италијанскиот фашизап, беше крајно време Зугослаоија да биде не- 

Зежно впрегната во германско-италијансниот империјализам. Владејачната 
/па на Нралството Зугославија почна да ce откажува од "неутралната по- 
|ија” и беше готова да склучи спогодба со Хитлер под накви услови Зуго 
звија да пристапи нон Тројниот пант помеѓу Германија, Италија и Запо- 

}а.
На 13 февруари министер-претседателот на нралска Зугославија 

зтновиќ и министерот за надворешни работи Цинцар-Марновиќ беа во тај- 

посета на Германија и примени од Хитлер= На вториот ден нинескиот Dec 
ч "Синхуа Шибао” ja соопшти таа вест и пишуваше: ”Во тенот на трича- 

зен разговор германсниот предлог за пристапување на Зугослаоија нон 

пите на Осната беше главна тема на разговорите помеѓу двете страни” .

На 1 март Царството Бугарија зеќе беше фрлено в оган од Хит- 

р и го потпиша протонолот за пристапување нон Тројниот пакт. ’’Синхуа 

5ао” тогаш сметаше дена ’’неутралноста на Зугославија е тешко да про- 

ки долго” . На 4 март, при тајната посета кај Хитлер, ннез Павле во oč
na веќе даде согласност за пристапување на Зугослааија кон Тројниот 
чт. Германија продолжуваше да врши дипломатсни притисок врз нралсната 

зда и со ултиматум го натера Белград да застане на страната на Оската.

исто време "главите” на владите на Англија и Америна ги примија пра- 

чиците на Зугославија во овие две земји» Тие нзразија своја загриже- 
ст и неспокојство за политината на Зугославија и настојуваа Зугослаои- 

да држи позиција против Оската.
На 21 март "Синхуа Шибао” оодробно информираше за одлунвте на 

нистерсниот набинет на Зугославија за пристапуоање нон силите на Oc

ra и за содржината на спогодбата мебу Зугославија и Германија. Потоа, 

снинот пишуваше дена внатре во југословенсната влада опозицијата е сил 
, дена решително ce спротиоставува на прогермансната политика на влас- 
ге и таа позиција е поддржана едногласно од граѓаните. Тројца членози 
министерсниот кабинет поднесоа оставна do знан на протест против прис 
тувањето на владата нон силите на Осната» Министерсниот кабинет на 
-ославија е во нриза и владата врши прегрупирање.

На втората страница на "Синнуа Жибао” од 23 март беше попес- 
<а статија под наслов "Ориентацијата на Зугославија оо напрегнатиот
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лнан", оо ноја уште веднаш ce номентира ориентацијата на Зугославија; 

почетокот на статијата може да ce прочита; "Во потресната ситуација 

Зугоисточна Европа оо најтеижа положба ce наоѓа Зугослазија* По гер- 

нското олегуоање во Бугарија, Хитлер оеднаш ja натера Зугославија да 
потнрепи земјите на Осната. Англија антионо дејствуваше за воздржу- 

ње на Зугосласија и со ултиматум ja предупредуваше, a Турција исто 

на ja посоветуоа Зугославија да не биде на страната на Осната» Во го- 

пото соперништво меѓу ооие две сили, на Зугославија навистина тешко 

беше да ja определи сеојата надворешно-политичка ориентација”„

И на нрајот на статијата пишува: г’Во овие денови, борбата на 
гословенсните народи против пристапувањето нон Осната ce повеќе расте, 

1секаде избувнуваат демонстрации. Поради тоа што насенаде има движење 

1ОТИ0 Осната, атмосферата во целата земја е напрегната".

На вториот ден ’’Синхуа Жибао” пак поместува нраток коментар 

|Д наслов ’’Ужасна беснрвна борба на Балканот” формулирајАи ги своите 

1аќања за развојот и тенденцијата на југословенските настани« Комента- 
IT посочува дена географската положба на Зугославија е иавонредно важ- 

I, затоа што има големо стратегисно вначење и за Германија и за Англи- 

I, тана што двете заоојувани страни во Европа cera го концентрираат 

loero внимание нон борбата за Зугославија„ ”И хитлеровсното заплашува- 

! и англо-американското ветување ce активираат ченор по чекор и ги 

1ставуваат владејачките југословенсни власти во безизлезност и ноле- 
1ње" .

Најпосле, во номентарот ce доаѓа до следниот заклучок; ”Со 

■лед на општата ситуација и тенденција, постои голема можност Зугосла- 

ija да пристапи кон Тројниот пант. Но, независно од тоа дали Зугосла- 

Iјa не оди налево или надесно, сето тоа неизбежно Ае им создава на ју- 

1Лсовнесните народи бременост и тешнотии! Меѓутоа, и југословенсните 
|роди ќе ja засилуваат ce повеАе борбата за ѕ^чувување на незаписнос- 
!, против пристапувањета кон Тројниот пант и влегувањето во војната".

| Настаните што насноро ce случија понажаа Дека танвиот став на 
несниот коментар беше правилен.

Настаните од 27 март

Нолебањето и ченањето на Иралството Зугославија не продолшија 
1лго време. Ннез Павле и неговиот двор тргнаа по патот на капитулаци- 

поради тоа што ce исплашија од ce пошироното антивоено доижење внат- 

во земјата и од т.н. опасност од болшевизмот. Всушност токму таа на- 

гулација сѕ сета неизбежност Ae ja фрлеше Зугослаоија врз нолосенст
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I фашистичната агресија и ќе ja направеше дирентен воен соЈузник на
.3лите што беа историсни осудвни на пропаст" . На 25 март ЦветковиА и 

1Нцар-Маркооиќ од името на нралсната влада го потпишаа во Виена прото- 
1Лот за пристапупање на Зугославија нон Тројниот пант.

Тоа беше логична последица на кусогледното пазарвње на југосло 

!нсната буржоазија, нојашто ce надеваше дека со капитулација ќе го спе- 

!ли мирот и Ае ги задржи сооите позиции онатре оо земјата. На 26 март, 

•рото, нога луѓето слушаа од радиото дека кралската влада веќе го пот- 

1шала договорот со Германија, почнаа да ce бунтуваат и да негодуваат. 

ттестните бранови почнаа на многу места во земјата. Истиот ден во Бел- 

)ад, Загреб, Скопје и во други градови демонстрациите зедоа широни раз- 

фи. Учесниците, особено работниците и младината, излегоа на улиците 

ги снандираа паролите: "Подобро војна отнолну пакт”, "Подобро гроб 

•нолку роб”, ”Да живее слободна Зугославијa 1". Демонстрантите беа одно- 

дли против предавничната анција на влздата и санаа да ги назнат предав- 

ндите на татнооината.
Истовремено кога југослооенските народи организираа масовни 

р г ин з и и детнстрации протио пристапувањето на владата кон Тројниот 

шт, Англија и Америна ja предупредуваа Зугославија дека ќе ги замрзнат 

/гослооенсните фондови и кредити во овие држави и дека Ае испратат вој ' 

ta од Северна Грција.

Тана, под силниот притисон на народните баоања и со помош на 
тадите на западните земји, утрото на 27 март 1941 година веќе беше из- 

)шен беснрвен d o s h преврат. Поранешниот министер-претседател Драгиша 

штновиќ, министерот за надворешни работи Цинцар-МаркооиА и други виши 

шовници беа уапсени. Превратниците го прогласија нралот Петар за пол- 

)летен и го линвидираа намесништвото. На тој начин беше создадена нова 

1ада на чело со генералот СимоѕзиА.
Нинескист печат даде доста многу информации за мартовсните 

стани. Од првите денови на март "Синхуа Шибао" речиси сенојдневно об- 

вуваше вести за Зугославија. Во текот на неколну дена пристигнуваа 

ри и по три соопштенија. Веснинот го објапи целиот текст на прстоко- 

г на пристапувањето на Зугослаоија нон Тројниот пакт и целосниот тенст 
пронламацијата на кралот Петар. Овој веснин оддели голеио место на 
зите страници за запознаоање на читателот со антигермансните демон- 
)ации на југословенените народи во различни краишта на земјата, за 

>губројните протестни телеграми и писма на опозиционите партии и на 

ои масовни организации до владата и нралот, апелирајАи аладата да не 

стоуоа во блонот на Осната. Веснинот пишуоаше: "Внатре во Зугославија
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се раѓаат големи браноои и преорати, протѕстното движвње на народот од
4ден на ден оди нон подем” . Во своите соопштениja за мартоосните нас-

тани оесникот "Синхуа Жибао” првпат споменуоа дена "НП на Лугослаоија

св противстазуоа на тоа оладата да учествуоа do војната: оргзнизира де-

монстрации do ситв нраишта на земјата и св бори за склучување на пакт

за завмна поиош со Сосетскиот Со.јуз. Номуниститв јапно двлат летоци по
5улицитѕ, со нои ќе го спрвчат учвстѕото на пладата во оојната" „

На 29 март, на отората страница на "Синхуа Жибао” бвшв обја- 
свна голвпата статија на Жу Чин на темаѕ "Патот на политичниот разпи- 

тон на Лугослаоиja” . Статијата подолекуоа двна пугославија кано држа- 

оа в родвна во борабата мвѓу двата империј~пистични блока и затоа таа 

нвизбвжно fie станв објѕнт do борбата на импвријалистите. "Додека влас- 

тодршцитв на Унгзрија, Романија и Бугарија едвн по друг беа пои^р^н' 
од Германија и нионитв држаои станаа сатвлчти на германско-италијан- 

скиот блон, очвоидно бешв двна дотогаш Лугославија, којашто гвограф- 

ски, политични и енономсни одамна бвшз опружена и контролирана од гѕр- 

манско-италијанскиот блок, нвизбежно ќе биде опрегната во германоко- 

италијавокиот фашизам".

Статијата го врати казад твкот на рвоолуцијата на југосло- 
ввнсната надворешна политина и мошне сложвнитв национални протиорс'-’- 
ности внатреишо земјата и подвлвчв двка инвно мартопскитв настани ja 

разобличија првдаоничната улога на оластодршцитв и го двмонстрираа ан- 

тигерманското расположвнив на народнитв маси. Затоа ”нив можвмв убед- 

ливо да речеме двка во свгашната атмосфера на оојната, нвзависно од тоа 

што југословенсната владејачка класа јаоно и подло ги првдадв интерв- 
ситв на нацијата и на државата, и нано цинччно св првфрла на стран~ 
гѕрмансно-италијанскитѕ империјалисти, перопонтиоата в предоидлива; не- 
зависно од тоа колну голема и скапа цзна ќв платат југословвнснитв на- 
роди, do првдввчврието на снорвшното доаѓањв на рвоолуциокврната бура 

во цвлиот CDBT југословвнснитв широни масм и трудбоници на чвло со Р.о 

мунистичката партија свга итно ce мобилизираат. ги собираат и обедину- 
□аат сооите сили, за да го линвидираат во последната борба гнилото гнвз 
до на југослооенсната владвјачна нласа да создадат демонратсна, сло- 

бодна и независна републина Зугославија= Свто тоа не е далечна иднина” . 

Можемѕ да кажеме дена тоа бвше објективна оценна на кинесниот печат за 
настаните од март и предвидување на реоолуционерната борба на југ~~ 
зенсните народи.

Ce разбира беше неопходно родена оо мартовсните настанч ола~ 

дата на гвнвралот Симовиќ, да ja регулира онатрешката и надоорешната
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шлитина на Нралстоото. Новата влада ce обидѕ да избира меѓу Осната, 

ичглија и Сооетскиот Сојуз, за да одбегне од твшнотиите во земјата. Но, 

tora новата влада ce нолебаше меѓу почитување на народната волја или 

зриентација кон Оската, хитлеровсните војсни беа веќе на границите на 

|угославијa .

2. Нападот на германсно-италијанските фашисти врз 

Зугославија и нејзината поделба

Германсниот напад на Зугослаоија

Настаните од 27 март во Зугославија за Хитлер дојдоа нѕ еамо 

неочекувано, туну и нано најдобар повод за напад врз Зугославиja » Хит- 

тер ce обиде со воена сила да го добие тоа што го изгуби на политично и 

ia диплогчатсно поле. Според оеста на зесникот "Синхуа Жибао” од 30 март, 

io ненадејниот преврат оо Зугославија Хитлер веднаш ги повика на ссс- 
ганон вишите воени и цивилни лица и и даде на Зугославија тридневен срок 
ца одговори дали ќе остане во Тројниот пант или не. Силите на Оската ja 

тринудија Зугославија да одговори на нивните два прашања: Пртвот, стаоот 

ia југословенсната влада кон земјите на Осната? Второто, ставот на југо- 

;ловнеската влада нон Тројниот пант?

Имено, уште истиот ден Хитлер издаде наредба за напад врз Зу- 

-ославија, позната нано ’’Дирентива бр. 25” , во ноја пишува: ’’Водичот на 
3ајхот е решен да ги преземе сите подготовки за да ja разбие Зугославија 
л оојнички и кано држаоа, не ченајќи ja можната изјава за лојалност од 

новата влада. Надворешно-политички нема да ce поставуваат нинанои пра- 

иања ниту ултипатуми, Нападот fie започне штом за ова fie бидат пдготпени 
^оодветни средства и трупи. Ce работи на тоа да ce дејстоуеа колну nem

io побрзо.
Воздухопловството fie има задача да заппчне, нолну é можно по- 

запред, со разбиоање на југословѕчсните воздухопловни бази и со постоја- 

1И напади да го разурна главниот град Белград”®.

Развојот на настаните во следните денови докажа дена, хитле- 

'овскиот фашизам дејствуваше no танов оперативен пат. Re ja цитираме 
лаоната содржина на некои новости од ’’Синхуа Жибао” за да оидиме нано 
ашистична Германија ja нападна Зугославија:

”На 30 март хитлеровсниот пратеник ja натера Унгарија да ce 

ргласи да испрати 5 дивизии за освојување Hê Зугославија. Германсно-ју- 

всловенсниот однос е нзвонредно напрегнат, По наредба донесена на сед*
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ницатна Министерсниот набинет на Зугославија, армијата е мобилизирана 

и ce транспортира кон понраините.
На 31 март ce одбележија брзи пронени во германско-југосло- 

венскиот однос= Започнуваат да ce праќаат од Зугославија германските 

нолони. Со ултиматум Германија ja присили Зугославија веднаш да го 

пренине "личниот напад” спрема Хитлѕр.
Движењето против Германија и Италија во Зугославија продол- 

жува и на 1 парил„ Германија сака Југославија пред 2 април да ja раз- 

јасни надворешната политика.
На 3 април Германците и поставија на Зугославија три барања: 

прво, наполно да и ce надоместат материјалиитв штети на Германија по 

превратот, второ, да го ратифицира јавно Тројниот пакт; трето, да ce 

демобилизира нопнената војска.
На 4 арпил односот меѓу Германија и Зугсславија сепак е па- 

рализиран. Германија ги повлече од Зугославија своите дипломати. Зуго- 

славија замоли дипломатските пратеници на другите земји да ce евакуи- 

раат од Белград.

На 5 април претставнин на Министерствсто за надворешни рабо- 
ти на Третиот Рајх објави дена сите дипломатсни односи со Зугославија 

ce прекинати. Иногу германски трупи напредуваат прену Унгаоија нон гра- 
ниците на Зугославија.

На 6 април изутрина, без објавусање војна, Германците го за- 

почнаа варварсното бомбардирање на Болград и половина град остана во 

пепелишта. Ова е познато нако ’’казчена операција” за настаните од 27 

март. Тој ден Италија објави дена нејзините трупи војупаат заедно со 
германсните. Така, онолу 5D гермакски, италијансни и унгарсни дивизии 
го започнаа нападот врз Зугселавија.

Напитулација на нралсната влала  ̂ поделба на Зугоалавија
i

Иано кралсната влада во извесен степен ce подготвуваше за 
фотивнапад на силите на Осната, таа загуби скапоцено време за вистин- 
на мобилизација на војснзта и не санашѕ народните маси да ведат војна 

ја са|У1°одбрана. Нано прво, Генералштабот сметаше дека нападот fie дојде 

|Д северните рамничарски области и ги концантрираше своите трупи близу 

Југословенско унгарсната и Југословенско'"ро1у,.анска~а ' ' р ѕ н si u a Ha 1 м**п~ 
ед германсната војсна направи пробив на линијата Нкш-Снопје.
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Ha свер пробивањето на хитлеровите трупи и нивните помагачи' 

исто беше мошне успешно. На 10 април тив влегоа во Загреб. Предавнинот 

Павелиќ веднаш го прогласи создавањето на т,.н. "Независна Дршава Хр- 

ватска”, во заговор со германско-италијансниот Рашизам, и му стана 

марионетна. На 11 април Љубљана бвшв зазепвна од италијанската сојсна. 
Нвпријатвлснитв авиони го бомбардираа тврористични и Сараево. По два 

двна Германците го оспоија Бвлград.

Во исто врвме сатвлититв на Осната со иста брзина минаа во 

нонцвнтричвн напад на ситв југословвнски граници, нористејќи го случа- 

јот што Зугославија падна во национална катастроба. Унгарија ja испра- 

ти војската во нападот накај Осиан и Нови Сад. Под изгооор за заштита 
на божемното бугарсно населвнив, бугарските трупи го зачзедоа поголвми- 

от двл од Панѕдонија.

Пред фашистичкиот напад југослоовнснитв народи беа решвни со 

нрв да ja бранат твриторијата на татнооината. Во нвнои мвста народнитв 

маси и патриотсни распоЛожвнитв воени вдиници ja приратија борбата про 
тив агрвсорот.

Во априлската национална катастрофа КП на Југослаоија дадв 

првдлози да ce вооружат работниците и селаните, за да ce зајанне од- 

браната на земјата» Во тој дух ЦН НПЗ го издаде на 15 април во Загреб 

просласот "До југословенските народи”, во ној мебу другото св пишува: 

”Вие што ce борите и гинете во борбата за своја независност- знајте де 

ка таа борба ќе биде опнружена со успех, na макар cera со понадмоќнио', 
непријател да подлегнете во таа борба. Душевно не потнлекнувајте,, збиј 

те ги цврсто своите редови! Доченајте ги со исправени глави и најтеш- 
ните удари. Номунистите и целата работнична нласа на Југославија ќе из 

држат до конечната победа во првите редови на народната борба против 

освојуоачоТв.».. ќа сессаздадѕ врз вистинсна независност на сите народи на 
Зугославија слободна, братсна заедница” .

Но, кралот и неговата влада не cneeja да го поддржат сенарод 
ното движење за отпор против агресорите. Тие ce плашеа од народните ма 

си и не веруваа во нивната сила. Тие не само што сакаа да го мобилизи- 

раат целист народ и армијата, туну и ja одбија понудата на номунистите 

да ce организира отпор во земјата. Пред непријателот тие настојуоаа 
чолну што ce може побрзо да напитулираат и да избегаат во странство.

'о таа цел, на 15 април нралот Петар, заедно со минисерите и генерали 

■е, земјаќи го државното злато, со авиони избегаа во Грција и истиот 
I6H оттаму ce засолнаа во Наиро.
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Ha 17 април, т.е. 11 дена no нападот што нацистимна Германи- 
ја го почна врз Зугославија, Врховната команда на старата југословен- 

она зојсна нареди сите вовни единици да го остаоат оружјето» Истиот 
ден секаков организиран воен отпор беше пренратвн и во Бвлград бвшѕ 

потпишан ант за бвзусловна капитулЕЦија на кралсната југословенсна вој- 

ска.
Да ce ликоидира Зугослапија како држава - тоа бешв одамна 

планиран нурс од страна на германсниот фашизам. Затоа веднаш по окупа- 
цијата на Зугославија гериансните, италијанските, унгарските и бугар- 

сните онупатори нвстрплиоо почнаа да ги спроведуваат своитв планови 

за распарчување на Зугославија. Врз основа на "црниот заговор” помебу 

нив, на 25 април Зугославија бешв натастрофално распарчена од нив, Гер- 

манците ги задржаа за себв Србија, Банат и сѕвврните области на Слове- 
нија. Италија ги присвои јужниот дел од Словенија, Хрватсно Приморјв, 
Далмација, Црна Гора, Носово и Метохија и западниот дел на Македонија. 

Бачна, Барања, Меѓумурје и Преномурје ги онупира Унгарија, a Бугарија 

ги доби поголвииот двл од Нанедонија и пограничниот дел од Србија- Бос 

на и Херцеговина влегоа во составот на НДХ, контролирана од Германија.

Танов бешв крајот на Нралстзото Зугославија. Оттуна ce согле- 
да дена освојувањето на Зугославија беше логична последица на агресив- 
ната тотална зојна на нацистична Германија за светска хегегчонија« Про- 

паѓањето на монархистична Зугославија беше резултат на нерешените ана 

трешни социјални и меѓунационални прашања, нано и на колебливата и ка- 

питулантска политина на владата. Па сепак, мартовсните настани и Април- 

ската d o јна во Зугославија го спречија агресивниот план на Хитлер; осо- 
бено го одложија Хитлеровиот напад врз СССР. Според планот "Барбароса” 
од 18 декември 1940 година нападот против СССР бил планиран за 15 мај 
1941 година, a no овие настани е одложен за пет недели (всушност за 

35 дена). Со тоа Хитлер изгуби драгоцено воеме, давајќи и можност на 

Дрвената армија да ce нонсолидира и во зимата на 1941-1942 година да
п

"о сопре Германскиот напад пред Поснва . Антифашистичките сили во Зу- 

-ославија придонесоа гаа пролонгирање на почетонот на нападот на герман- 
;ниот фашизам врз првата земја на социјализмот - СССР.

Априлсната војна ппоред погледот на ’’Синхуа Жибао"

Уште на 7 април 1941 година, т.е,, на аториот ден no нападот 

a германсно-италијанските агрвсори врз Зугославија. ’’-Синхуа Жибао" вед 
аш одвои место за таа вест и соопшти дено i зрманските аоиони ja бом-
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Јардирале југослоѕенсната територија, a тоа значи "војна против Зуго- 

;лаоија” . Истиот весник на 11 април излезе со долг уводнин под наслов 

'За војната на Балнанот", во ној ги анализираше причините за брзото 

заспабање во војната на кралска Зугославија и ситуацијата на Балкан- 
жиот Полуостров по окупацијата на Зугославија. Уводникот смета дена 
«ападот на Хитлерова Германија врз Зугославија и Грција, почнат на 6 

зприл, ja отворил увертирата на "пролетната офанзива” на Германија про- 

гив Балнанот. Само за три дена хитлеровите трупи ги освоија важното 

■рчко пристаништв Солун и јушниот стратегиски град на Зугославија Скоп- 

је.
Зошто настапи со танва брзина распабањето на овие дое земји? 

/воднинот одговори; ’’Затоа што Германија има целосна подготовна, неј- 

зинит8 дивизии с8 добро вооружени во операциите на Западниот фронт. Ме- 

‘утоа, ефинасната комбинација меѓу копнената и падобрансната војсна fla

ša одлични резултати. Наспроти ова, грчната еојска тунушто излезе од 
зојната со италијанснитв трупи, повеќето англисни војници беа дошле рд 

Пибија, a југословѕнсната војсна беше лошо вооружена, a притоа и слабо 

тодготввна и нв наполно мобилизирана".
Уводната статија понатаму ja наведува бројната состојба на 

зојската на дввтв завојувани страни, нако што слвдува: вкупно со околу 

2.500,000 од нои: Германија - 450.000, Италија - 400.000, Зугославија 

* 1.000.000, Грција - 800,000, Англија - 100.000. ѓ-'300.000. Воената и 
чатеријалната сила на Унгарија, Романија и Бугарија ce нористени од 
"ерманиј a .

Оваа бројна состојба е точна, Зугославенсниот историчар Вели- 

чир Терзиќ во својата двотомна ннига "Пропаста на Нралството Зугослави- 

ја 1941” ни го дава подробно соедносот на вооружвнитв сили помебу сили- 

ге на Осната и нралсна Зугославија во Априлсната војна. Според негстото 
;1зучување, на 6 април за напад врз Зугославија државите од Оската упот- 
ребија внупно 58 дивизии (Германија - 30, Италија - 23, Унгарија - 5), 

|170 авиони (Германија - 1.500, и Италија - 670). Тогаш Зугославија 

јаслолагашѕ со околу 1.000.000 војници, a максимално можело да ce моби- 

изираат 1.700.000 оојници. Поинану речено, нолнената војска на непри- 

ателот беше речиси двапати посилна од југословенсната (31 дивизии), 
воздухопловните сили онолу 5 пати .

Германсната војсна беше до заби вооружена и одлично извежба- 

а. Иавистина, тоа бвше една од причините за поразот на Нралството Зу- 

зславија. Иако споредени по број на дивизии и лубе на овој дел од



фронтот бројот на југословенските, грчните и британските диоизии е по-
голвм, Гврманија свпан има апсолутна предност во расположливата воена
технина, моторизација и авијација, истоврвмвно нориствјќи ги и стопан-

сниот и воениот потенцијал на звмјите од поробената Европа.

Споменурајќи ja Априлсната војна во Зугославијa , друг кинес-

ни веснии, "Цефан Жибао", констатира дена речиси двегодишната европска

d oјна, посебно успешнитв операции на гврманските трупи во последно вре-

ме на Балнанот и во Северна Африка, ja измениja и измвнуоаат не само

ситуацијата на европсниот нонтинвнт, туку и во Срѕдоземјето« По гврман-
сно-италијансната окупација на Зугославија и Грција, земјитѕ сввврно

од шпансното приморје до Солун во Грција св наоѓаат во рацете на држави 
10швтна Осната

Во крајот на истата година, анализирајќи ги причинитв за по-

разот на Нралството Југославија, друг кинесни партисни ввсник истанну-
ваше: "Освен нерамните сили, уште: 1. нвмањѕто вдинство мвбу народитѕ,

2. слабата помош од страна на Англија, 3. акциитв на агентитв и петтата
нолона на Германија 0натре во Зугославија и 4. паносната улога на Буга-

11рија и унгарија

Од мартовските настани и Априлсната војна во Зугославија ни- 
нескиот антифашистички печат ja видв силата на југословенскитѕ народи 
|и виде двка нивниот пораз е приѕрвмвн. Исто тана го отбрли тврдвњвто 

двна резултатот на еоропската војна заоиси од англо-гврмансната војна. 

Затоа на нрајот од уводната статија од 11 април "Синхуа Жибао” пишува: 

’’Огнот на оојната на Балнанот ќе гори св појано и пошироно. Можеби не- 

кои Ав мислат дека судбината на балнанскитв држави зависи од резултати- 

ге на англо-гврманската војна, но на дело таа зависи од самитв балкан- 
зни народи, бидејќи само тие го имаат послѕдниот збор во решавањето на 

јѕвојата судбина” .
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II ГЛАВА

НИНЕСНИОТ ПЕЧАТ ЗА НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА 

ВО ЗУГОСЛАВИЈА

1. Почетокот на вооруженото оостание

НП на Зугославија - организатор и водач на оруженото востание

Датумот на нрајот на Нралството Зугославија истовремено е да- 

тум на распаѓањето на речиси сите политични партии на капиталистичката 

нласа. Во Зугославија од 1918 до 1941 година, во тој период од пооеќе 

од 2Q години, имаше околу 40 разновидни партии на напиталистична нласа 

што дејствуѕаа оо земјата. Меѓутоа, било мали или големи партии, во 
подем или во пад, сите беа промонархистички, ги претставуваа интереси- 

тѕ на монархистичките напиталисти, особено беа антикомунистички. Затоа 

нога зепјата дојде пред катастрофа, непосрвдно пред агресијата на гер- 

мано-италијанските фашисти, тие отоорѕно застанаа на страната на онупа- 

торите и ce трудва да ce прослават со предавство; или со дезинтегрираа 

или прекинаа со сенакви антионости. Оттогаш тие ловеќе не постоеја нано 

самостојна политична сила.
Во оваа нлучна фаза на национална ѕгзистенција или пропаст 

сагчо НП на Зугославија застана на страната на народот, го презеде теш- 

'кото бреме на организирањв и водењв оружена борба на Зугославија? пре- 

раснувајќи во бастион на антифашистичката борба.

На 6 април 1941 година, почнувајќи од агресијата над Зугосла-
I
зија, југословенската НП антивно создаоа услови и со оружена револуци- 
ја и ce противставуоа на оружената контрареволуција и предоидува дека 
ш  претстојната борба ќе ce роди "ноа свет” . На 10 април, истиот ден 

јога германските теннови навлегоа во Загреб, НП свина седница на ЦН на 

П , при што утврдјзадака сопствената борбена стратегија, покрај отпорот 
ротив окупаторот, ja вклучува и борбата против домашните издајници. За 
одготоока на вооружено востание во ЦН е основан воен номитет на чело 
р другарот Тито. На 15 април ЦН на КП на Зугославија објави "Проглас 

р југословенсните народи”, со ној ги повикува номунистите и работнич-
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ната нласа во првите редови на народната борба за противставуоање кон 

агрвсорот и истрајност до конечна победа.
На 22 април ЦН на НП повторно одржа седница во Загреб. На

оваа седница е решено да ce основа единствен фронт на отпор против ai

ресорите. Истовремено е решено ЦН да ce пресели do Белград и да го за-

јакне ранаосдстоото на оостанието што насноро ce оченуваше. По седни-

цата членовите на ЦН отидоа по разни нраишта да собираат оружје и да

ги мобилизираат масите. На 1 мај, празнинот на трудбениците и на цели-

от свет, ЦН на НП на Зугославија преку ширење на летоци објаои нов
проглас до народите на Зугославија повикувајќи ги работниците, селани-

те, младината и сите патриоти да ce обединат^ во борбата за зачуоува-

ње на сопстоената агзистенциj a . fiery другото, во прогласот ce оели:

"Работници, селани и граѓани - сите патриоти! Да ce обединиме! Во овие

судбоносни деноои треба да ги обединиме сите наши сили во борбата за

нашиот опстанок... Истрајте во борбата во ноја ве повикува и што ja
12оади авангардата на работничката класа - НП на Зугославија"

На 28 јуни 1941 година нинесниот веснин "Синјуа Жибао” во 

целост го објавува прогласот на НП на Зугославија од 1 мај и го додава 

написот со поднаслов ”НП на Зугославија објавува проглас, ги повикува 

народите да ce обединат во борбата против странсниот онупатор” . Иста- 

ра година на 16 мај новооснованиот весник "Џефан Шибао” на 19 јули под 

наслов ’’Зугословенската НП повинува на извојување национална незаоиснссл 

4елосно го пренесува прогласот.

Ha почетонот на мај ЦН на НП на Зугославија во Загреб ги сви- 

:tyea рановодителите од сите области, членови на НП, за да ce проучи на- 

10 во условите на националната пропаст да ja продолшат натамошната ра- 

>ота. Состанонот реши партисните органи и организации на разни нивоа 
!,а основаат месни воени комитети. Во теа време во ненои градопи и се- 

а во Зугославија народните маси веќе самоиницијативно беа започнале 

ед анции на саботажа, нано што ce: минирање на мостови, пруги, ооени 

озила и воени складови. Во една вест од 11 мај, "Синхуа Шибао" лропат 

помнува: "Оживување на партизаните во онатрешноста на Зугослаоија".

На 22 јуни хитлеровсната оојска ja напаба првата социјалис- 

^чна земја во светот - СССР. Ова го забрзува избувнувањето на оружено- 
з востание во Зугославија. Истиот ден Политбирот-на ЦН на НП на Зуго- 
тавија соикува седница во Белград, на ноја едногласно е утпрдено дека

зшол моментот за оостание. Во прогласот до југословенсните народи из-
!
)ден по седницата ce бара од иасите веднаш да ce иобилизираат и понре-
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ната do најразновидни форми, да му ce противстават на онупаторот и да
ja поддршат праведната борба на сооетските народи и притоа ja спомнува

интернационалистичната должност. Во овој донумент што го сницирал Тито

ce истакнува: "Пролетери од сите народи на Зугославија, на своите мес-

та, збијте ce оо првите борбени редови онолу нашата авангарда НП на

Југославија! Сеној на своето песто^ Непонолебливо и дисциплинирано да

ja вршиме својата пролетерсна должност, подготвувајќи ce итно за пос-

ледниот и решавачки бој. Немојте да дозволите одстрана да гледаме нано
13ce пролева снапоцената крв на херојсните советски народи" . Прогласот 

е отпечатен во неколну илјади примероци во илегалната партиска печатни- 

ца и е разнесен во разни места.

За да ce присшособи кон потребите на оруженото востание, ЦН 

на НП на Зугославија на 27 јуни го ocHODa Главниот штаб на партизансни- 

те единици на народното ослободување на Лугославија. Генералниот сенре- 

тар на ЦН на НП на Зугославија и тогашен претседател на Воениот номи- 

тет Тито е назначен за Командант на Главниот штаб. На седницата е раз- 

гледана програмата за саботаши, диварзии и организирање на поддршка оо 

заеднината и болничко-медицинска помош.

На 4 јули Политбирот на ЦН на НП на Зугославија ja донесе во 

Белград историската одлука за подигање на востание. На седницата е ут- 

врден подробен план за развивање на оружената борба најнапред во Срби- 

ја, стаоајќи акцент орз разорување на базите на онупаторот во селата 

во малите градови. Делегатите на ЦН на НП ce упатија во разни места 

do земјата со цел да ja рановодат вооружената борба. НП на Зугослаоија 

во крајно тешките меѓународни околности ja донесе оваа значајна одлука 

за оружено востание. ЗборувајАи за ова, Тито ќе истанне: ”Се разбира 

дена одлуната за востание на народите и вооружена борба против силната 

DoeHa машина на онупаторот беше датолку потешка што во тоа орвме Хит-

лер и Мусолини, заедно со своите сателити, беа на врвот од соојата
,„14мок

Ненолку дена по објавувањето на одлуната за оружено востание, 

io сите места во земјата веднаш едноподруго избувнуваа народни востани- 

ја, што претставуваше преседан мебу сите окупирани земји во Еоропа. Тоа 

значеше дека одлуната на НП на Зугослаоија беше во согласност со раз- 

зојот на состојбата и одговараше на интересите на широните народни маси 
I јули е прогласен за празнин "Ден на борецот” . Сеноја година ce орга- 

жзираа свечени собири и други антивности за да ce одбележи антифаши- 
јтичката НОБ на југословенсните народи.
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Примерот на Србија и Црна Гора

Востанието do Србија беше покренато под дирентно рановодство

на ЦН на НПЗ и ЦН на КП на Србија (Денес Републина). Цела група кому-

нисти директни унесници во Шпанската грабанска оојна, со богато борбе-

но иснуство, учествуваа во ротанието на српскиот народ. На 7 јули Жи-
ворад Зовановиќ, наречен ’’Шпанац", предводејќи го Валевсниот партизан-

сни одрвд и нориствјќи го [чомвнтот на одркгувањв на вдвн црковѕн собор,

во"’"Бела Црнва". напаѓо жавдариериска патрола и тана одвкнува првата

востанична пушка. Тоа бвшв сигналот за сенародно востанив. До срвдина-

та на август 1941 година во Србија ввќѕ бва основани 21 партизансни од

рвди. Мвѓу нив најрано формирани одреди ce; Валввсниот (25 јуни), Први
от шумадиски (од 1 до 2 јули), Вториот шунадиски (3 јули), Ужичкиот

1 5(8 јули), Нопаоничниот (12 јули)
Востанивто достигна најголвпи размери во западна Србија» Во

јули Главниот штаб на НОБ на одрвдитѕ на Србија св првсвли од Бвлград

во западнитв области. Во почвтонот на септември партизанснитв одрѕди

вене ослободија нвнолну мали пвста во Србијаг Иала Питровица, Богатиќ,
Лозница, Крупањ, Столице. До средината на септември туна веќе беше фор

пирана прва слободна територија на Зугосл^иј a .

Врз основа на оваа почетна победа, на 16 септември ЦН на НПЈ

и Главниот штаб на партизанските народноосободителни одреди ce пресели

од Белград на слободната територија во з а т д ч а  Србија. Ова претставува

ле голем поттин и охрабрување за востанието во оваа област. Во Србија
до крајот на септември ”под знамето на НВБ оперираа 23 одреди со внуп-

но 14.000 до 15.000 востаници, коишто држеа Своја нонтрола 2/3 од Ср- 
1 6зија" . Охрабрени од примерот на Србија, во сите области на Лугосла-

зија ce разгоре пламенот на антифашкстичн3^a борба.

На 8 јули ЦК на Црна Гора и Бока Которска здногласно прифати

здлука за вооружена востание. До тој момент во Црна Гора имаше околу
IQ7 борбени групи со 6228 борци. МеФу нив имаше околу 1800 номунисти
i 3.000 членови на СК0Л . Вкупно беа запленчле 150 пушкомитралези, оно-

. 1 7y 3.000 пушни, 3 милиони нуршуми и друг воен материјал . Тоа за то- 

ашната Црна Гора, нојашто имаше над 10.000 квадратни нилопетри земје- 
а површина и 300-400.000 население, беше извонреден успех.

Во мугрите на 13 јули, токму кога агресорите и нивните нола- 

орационисти планираа спојување на Црна Гора со Италија, црнсгорскиот 

арод и партизансните единици наеднаш ce кренаа насекаде и го нападнаа
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италијанскиот онупатор. Набргу цела Црна Гора вриеше. Востанието веќе 

доби сенароден карантер. Бројот на учесниците достигна до 3-50.000 лу- 
ѓе. Италијансните агресори протрпва незамисливо тежон удар. Изгубија 
близу 5.000 лубе. Во тоа време, освен Цетишв, Подгорица (Титоград), 

Ниншин, Пљевље и Ладранското нрајбрежје, поголем двл од Црна Гора беше 

ослободен.

На 18 јули, ео нултнаци ј a на востанието, Понраинсниот коми- 

тет на НП на Црна Гора основа Привремена главна команда на HOB на Up- 

Ha Гора и Бона Ноторсна. Во главната команда беа 48 нети и 42 баталјо- 
ни. Во местата ослРбодени од востаниците беа основани органи на новата 
политична власт - народноослободителни одбори. Победата на востаниците 

ja разби заверата на италијанските фашисти за Формирање на марионет- 

ска влада во Црна Гора, ja разниша борбената верба за италијансната 

војска на балканското боиште.

За да го задуши востанието на црногорскиот народ, италијан- 
ската војсна стационирана -d o Албанија побрза во помош. На 18 јули пеша 
дијата на нвнолку италијански дивизии, во придружба на авиони, теннови 

и топови, почна напад врз партизаните. До средината на август италијан 

ската војска одново стави под своја нонтрола ненои изгубени места и 

го обнови транспортот. Со нрвави апсења и нолежи непријателот вршеше 

одмазда.

Востанието на народот на Црна Гора имаше привремен застој, 
но тоа не значеше дена борбата престана. На 8 август партисната орга- 

низација на Црна Гора свика состанон на планината Намник, на ној бвше 

решено да ce реорганизираат востаничните единици и да ce приспособаж 

нон борбените потреби. По една недела Привремената главна команда на 

HOB ce преименува во Штаб на народноослободителните партизански одреди 

на Црна Гора и Бона Которсна. На крајот на онтомври Штабот ce преиме- 
нува во Главен штаб на народноослободителни^е пзртизансни одреди на 

Црна Гора и Бска Которска - исто нано во другите краишта.

Востанието во другите области

Босна и Херцеговина е една од областите на најрано избуону^ 
взње на оружено востание во Лугославија. Уште во месец мај-јни во не- 

;нолну места веАе беа организирани востанички анции. На 13 јули во Са- 

раево е основан Штаб на народноослободителните партизански одреди на 

БиХ, што Ae го предводи востанието. Во западна Босна многу бргу избув-
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нува воотание. Ha 27 јули востаницитв го ослободуваат Дрвар и приби- 

раат близу 5.000 востаници, Во источниот дел на Босна и во источниот 

дел на Херцеговина посебно оживуваат партизански единици, при што оваа 

област првраснува во центар на востанието.
Во август и септември востаниците на БиХ постигнуваат завид-

ни успеси. Тие го одбиваат обединетиот напад на италијансните окупато-

ри и нивните соработници, успеваат да ги зачуваат своите сили и осло-

бадуваат ненолку села и градови. За два месеци борби со главнината на

уотацжо~допобрт+<житв ед+тмци востаниците во БиХ уништија и разбија

15-20 усташни и домобрансни баталјони, a запленија онолу 10.000 пушки,

200-250 броја автоматсно оружје и неколку топа. Востаничните единици
1 A

броеја онолу 10.Q00 лубе .

Сместена на северозѕтадниот дел на Зугославија, Словенија го 

ззггочна сво-ето- воотание коешто имаше свои нарактеристики, Уште на 27 

април НП на Словенија ги обедини сите патриотсни сили и го основа На- 

родноослободителниот фронт на Словенија. На 27 јуни во Љубл>ана е осно- 

ван Глав-ниот штаб на партмзансните единици на Словенија. Во средината 

на јули е дон&сена одлуна за оружено востание и ce објавени "Прописи 

за партизансните одреди” . Партизансните единици броеја онолу 700-800 

луѓе. Партизанските единици на 22 јули во близината на Намнин ja пун- 

наа првата пушка против германсните окупатори.

Во август беа основани Горенсниот и Намнишниот баталјон. Глав 

|НИот штаб на партизансните единици основа Служба за известување и без- 

бедност со должност да прибира информации за непријателот и за предав- 

ииците. Набргу потоа во онупирана Љубљана ce печатеа и издаваа илегал- 

ни весници и брошури и е основана илегалната радиостаница "Ослободитеп- 
лен фронт".

На 16 септември Врховниот пленум на 0Ф ce нонституира во "Сло 

зенсни народноослободителен одбор" (СН00). Овој одбор, нано орган на 

народната власт, во текот на сета Н0Б одигра значајна организаторсна и 

зановодна улога. Набргу по основањето на народноослободителни одбори 

;е обезбедуваат 20.000.000 динари "заем на слободата” за да ce осигу- 

)а материј.алната база на Н0Б и истоврѕмено да и ce даде општествена 

оддршна.

Во Хрватона, заради реаиционерната власт и пропагандата на 

Независна Држава Хрватсна", антифашистичката борба во почетокот дре- 
рпе одредени застои. Мебутоа, заверата на фашистичните онупаторсни 

пасти и марисжетсната влада на Хрватсна да предизвикаат брабоубиствена
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борба помеѓу Хрватите и Србите не ги пистигна оченуваните резултати.

На 9 јули НП на Хрватсна донесе одлуна за оружено востание. Членовитв 

на рановодството на Партијата ce упатија во разни места со цел да ос- 

новаат партизансни одреди и да рановодат со востанието. Набргу во хр- 
ватските места Лика, Нордун, Банија, Далмација, Горсни Нотор, Доњи 

Лапац, Хрватско Приморје и Славонија ce појавија првите партизансни 

одреди и поведоа броба против окупаторската војсна и усташите.

На 27 јули востаниците од Доњи Лапац го нападнаа и зазедоа 

местото Срп и ja подигнаа завесата на свстрано воорушено востание на 

хрватскиот народ. На 2 август Доњи Лапац беше ослободен. Хрватските 
партизансни единици во тенот на август почнаа да прераснуваат во чети 

и баталјони.
Во средината на септември ЦН на НП на Хрватсна одржаа седни- 

ца на Петрова Гора и донесе одлуна за натамошен развој на востанието.

По седницата сите партизансни единици и борбени групи прераснуваат во 

партизансни одреди и почнуваат во слободните територии да основаат на- 

родноослободителни одбори. На 17 онтомзри во Загреб е основан Главен 
штаб на народноослободителните партизансни одреди на Хрватсна и ce пре- 

земаат ред мерни за зајаннување на НОБ во оваа област.
Во почетонот на септември 1941 година ЦН на НПЗ, по разглзг 

вањето на состојбите во Македонија, формира нов Покраински комитет на 

НПЗ за Македонија на чело со Лазар Нолишевсни. Во средината на септем- 
ври е фпрмиран Понраинсни штаб на Македонија, чија задача беше понрену- 

вање на оружено востание.
Нон нрајот на септегчври во писмото на Понраинскиот номитет не

НПЗ во Македонија до сите номунисти, сноевци и вонпартијци стои: "...

мораме да ги впрегнеме сите свои сили и да °астанеме на чело на анти-

Фашистичната борба. He смееме да ce плашиме од жртви!... Нема победа
без жртви, слободата нема ниној да ни ja дарува. Таа ce добива со теш-

20на и крвава борба. He смееме повеќе да чекаме и да ce колебаме” . Тане 

во Манедонија беа основани Скопскиот, Нумановскиот и Прилепсниот одред. 

Прилепсниот лартизански одред на 11 октомври, со едновремениот напад

на бугарсниот полициски участок во Прилеп, на прилепсниот затвор и на
!

гелефонсно-телеграфсната станиц>' го започнуѕа оруженото востание.
Известувајќи за антифашистичната вооружена борба на југосло- 

зенсните народи, "Џвфан Шибао" на 15 октомври истанна: ”Сега југосло- 

зѕнсните партизани многу ce антивираат и водат херојскз борба прстив 

1ацистите. Оружени во широки размери анции ce водат во Србија, Хрс_;
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Црна Гора и Манедонија” . Тоа беше најрана вест на кинескиот партис- 

ки веснин за ослободителната борба на македонсниот народ.
Во Војводина, Носово и Метохија и во други места населени 

cs национални малцинства оружените востанија исто така избувнуваат во 

1941 година при што ce основаат сопствени партизансни одреди и рако- 

водни органи.

20

2. Анциите на југословенсните предавници и борбата

против нив

Марионетската власт и нејзината реакционерна војска

Уште на почетокот од HOB, Зугославија беше принудена да ce 

бори на два фронта: да им ce противстави на онупаторот и да ce бори 

против предавниците.

Под занрилата и плановите на германо-италијансните фашисти, 

сите симпатизери на фашизмот на разни места во Лугославија почнаа да 
ce собираат и да ce организираат, еден по еден основајќи разни форми 

на марионетсна власт и реанционерни војсни.
Онупаторот, за да го задуши отпорот, мораше да ги потхранува 

слугите и прену нив да го уништува народот. Зугословенсните предавници 

беа поддршка на германо-италијанските онупатори за спроведувоње на го- 

лема свирепост спрема народот.

Затоа реанционерите внатре и надвор од Оугославија беа во 
дослух едни со други и ce помагале пебу себе.

На 10 април беше основана т.н, Независна Дршава Хрватска 
(НДХ), На 15 април Анте Павелиќ, потпопогнат од Мусолини со 500 усташи 

цојде од Италија вв Загреб и стаиа поглавар на "Независна Држава Хрват 

:ка” . Веднаш по основањето на "Независна Држава Хрватсна” , Павелиќ вле 
зе во нонтант со претставниците на Хитлер и Мусолини, приспособувајни 
;опствена внатрешна и надворешна политина на (чоментните потреби на 

'ермано-италијансните фашистички онупатори.

На 17 април Павелин објави "Занон за одбрана на народот и 
ржавата”, заплашувајќи го народот да на ce состанува и да не демон- 

трира. На 19 мај Италија ja принуди НДХ да го потпише "Римскиот дого- 

ор”, со кој оние места од Јадранското крајбрежје што имаат стратогис-
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чо значењв беа продадени на Италија. Зо тоа време Италија веќе стана 
заштитнична на Хрватсна. Еден италијански принц ввДе бвшв назначвн за 

чрал на Хрватска, но тој постојано бвшв во Рим, воопшто нв дојдв во 

<рватска.
На 15 јуни Во вѕнѕцијз Навелиќ га потпиша првтѕволот за прис- 

гапувањв на НДХ нон Тројниот пант.
Главниот општвстввн столб на парионвтсната власт на Паввлиќ 

5вшв усташното движењв". Усташитѕ ввќв пред во јнатé бва организирани 
чано фашистичко движењв со цвл да ja подвлат Лугославија. НДХ ввднаш 

-и организира усташите во полицисни групи спвцијално за маоакрирањв на 

Зрбитв, Еврвитв и ситѕ патриоти. Истовремѕно НДХ имаше и рвгуларна вој- 

зка нарвчвна "Домобрансна армија” .
Есѕнта 1941 година на твриторијата на т.н. НДХ имашѕ внупно

3 норпуса на домобранска армија со внупно 6 дивизии, онолу 20 усташни
21

заталЈони и 4 жандармерисни полка и нвколку други помошни единици
И за врѕмв на нинѕсната антијапонсна борба сѕ појавува прв- 

цавчника, марионетска влада. Под командата на јапонскиот империјализам, 

зо март 1932 година во свввроисточниот двл на Нина св Формира т=н. ”Др- 

нава Нанџурија”.
На 20 март 1940 година големиот антикомунист и симпатизер на 

1апонија првдавнинот Вандјинавј формира марионвтсна власт наречвна 
Национална влада”. На 1 јули 1941 година Германија и Италија ja приз- 

аа оваа "Национална влада" и воспоставија со нва диплопатсни односи. 

стиот дѕн марионвтсната влада НДХ, по дирентива на шефовитв на фашис- 

ична Гврманија и Италија, отворѕно и официјално ja признаа марионѕт- 
Иата влада на Вандјиноеј. Ова ѕ уштв едвн доназ двна НДХ бвшв марионет 
о рацвтв на Гврманија и Италија, истовремено понашувајни дзна рѕанци- 
чвритв од цвлиот свѕт св збратимуваат со злото и судбинеки ce поврзу- 

зат мвѓу свбв.

Нинвсниот народ има длабоко иснуство од реакционвритв и пето- 

)Лонашите и затоа ja осуди НДХ. Тана на пример, од 20 мај до 29 декем- 
и 1941 година "Цефен Шибао” објави осум (8) извештаи во восна со оваа 
рионетсна влада, наренуваЈќи ja "зазал” на Германија и Италија и ис- 
ннувајќи двка ’’италијансната војсна ja онупирала територијата на Хр- 
тсна", "Реанционерното марионетсно владеењв на Хрватска запаба во 
ј ј ко т и и”, ’’Ѕ^утови во Хрватска", итн.

i Во Словенија, на 6 април, истиот двн нога Хитлврова Гврманија

зрши агрѕсија над Лугославија, ненои напиталистични политичари во
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Љубљана го лансираа "Народно веќе на Словенија" на чѕло со Марно Нат- 

лачен. На 13 април ова "Народно веќе” ги спојува остатоците од нрал- 

сната еојсна стационирана во Слоѕенија, жандармеријата и полицијата под 

името "Словенска армија”.
Во Црна Гора италијансниот онупатор ja иснористи сепарзтис- 

тичката тенденција на Црногорсната федералистичка странна во раковод- 

ството и на 17 април основа т.н. "Привремен админисшративен собор на 

Црна Гора”. Потоа, оваа нвислиншна влада самата ce нарекува "суверена 

и независна" Црна Гора. На 12 јули т.н» "собор” реши да основа, под 

занрилото на Италија, парламентарно-монархистична држава и го понани 

нралот на Италија да назначи неного за намесник на Нралството Црна To

pa. Ha 13 јули црногорското востание го разби заговорот на Црна Гора 

и Италија за "спојување".

Во Србија на 1 мај ce појави т.н, Номасарсна управа на чело 

со Нилан Аќимовиќ, што работеше за германсните онупатори. На 29 август 

Главниот штаб на германската војсна стационирана во Србија реши да ос- 
нова квислиншна влада, уште "поавторитетна", па затоа бившиот генерал 
на нралската војска Милан Мадин беше определен за премиер на ’’Српската 

влада". Оваа предавничка влада имаше за располагање полиција. Српсна 

државна стража и со присилна мобилизација Рормира т.н. "Српсна добро- 

волна војска” . До 1941 година оваа марионетсна војсна располагашѕ со 

над 20.000 војници.

Во Македониj a , Босна и Херцеговина и други места исто тана 

некои реакциснерни елементи ce приспособија нон потребите на окупато- 
зот играјќи бесрамна улога на колаборационисти.

За време на војната во Југославија исто тана ce појавија и 

фуги вооружени реанционерни формации. На пр., одреди на ”Бела Гарда", 

’Сина гарда" (зо Словенија), четничкита Оормации на Дража Нихаиловиќ
i Носта Пеќанац, ’’Ханџар" - дивизија на муслиманите и други. Реанционер

-

:ните русни граѓани што по Октомвриската револуција пребегаа и ce на- 

елија во Зугославија оснооаа реанционерна војска под име "Белогардис- 
ични руски корпус”о Но, овие разнобојни зојсни имаа исти карактерис- 

ики нако и марионетсните регуларни војсни, без можност да им помог- 

ат на окупаторите да го спречат или да го уништат народноослободител- 
ото движење.



Бегалсната олада и четничкото дзижење

На 15 април 1941 година кралот и пленовите на нралсната вла- 

да, заедно со придружба, избегаа во Гоција и побараа заштита од Англи 

ja. Во тоа време Грција ce наобаше оо нризна состојба па тие веднаш 

ce засолнија во Наиро. Истата година so средината на јуни тие заминаа 

d o Лондон и таму формираа влада. Единстоената цел на бегалската олада 
беше да им ce протиостави на номунистите, ноишто во Лугослазија ja по- 
ведоа вооружената борба, да осцилираат помеѓу поразот на силите на 
Оската и победата на Сојузниците, за да може повторно да го реставрира 

стариот режим. Уште на 22 јули бегалската влада, преку лондонското ра- 

дио, објавува проглас барајќи од југословенскиот народ да собира сили 

и да го чзна моментот на ослободувањето, "не смеат наслепо да дејстоу- 

ваат” пред "да им ce даде знан од Лондон”. ■'
Бегалската влада ce наобаше целосно под закрила на Англија 

и не мсгжеше да претставува никанов вид на отпор. Нралсната влада всуш- 

ност беше бегалсна влада, без народ и без војсна, мртоа политичка ма- 

рлонвта. За да може една танва клина во бекство да зборува на мебуна- 

роден план во името на југослооенскиот народ, причина беше нејзината 

директна сврзаност со признанието и поддршката што ja имзше од сојуз- 
ниците Англија, Америка и Советсниот Сојуз.

Сојузниците, иано признаваат дена бегалската влада не му при 

паѓа на антифашкстичниот фронт и сојуз, сепан ce неа воспостаоија дип- 

ломатсни односи и истовремено и дава разновидна помош и поддршка. Осо- 

бено англисиата влада, ноја и стави на располагање радиостаница, и по- 

могха да обучава офицери и подготвуваше терен во јаоното мислење за 
враАање на нрал Петар II во Зугославија.

Истооремено, бегалската влада по разни нанали ги поддржува- 
ие четниците во Зугославија и надежите за реставрација ги пренесе Dp3 
зваа војсна на онупаторсните соработници.

Мон средината на септември 1941 година главата на четниците 
2 2],ража Михаиловиќ доби рздиоврсна со нралсната влада и Англичаните. 

>ттогаш бегалската влада реши да ги нористи четниците за покренување 
ia грабанска војна и против НОБ.

Во онтомври 1941 година бегалсната влада најави дена четници 
е ce ”југословенсна војсна останата во татновината" и оеднаш испрати 

вои луѓе кај нив.

i Во ноември 1941 година поетседателот на бегалсната влада Дут
|ан Симовиќ, држејќи говор на радиото го нарекува предавникот Дража
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МихаиловиА "главвн командант" на оружените сили на сите партии енатре 

во пугославија, a истовремено ja иснривуоа вистинсната состојба за нас- 

таните внатрв во Зугославија и сите успеи им ги припишува на четнич- 

ките единици.
На 7 денември истата година кралот Петар II го иленува Ми- 

хаиловиќ за бригаден генерал. На 2 јануари 1942 година Д.Михаиловиќ 

е именуван за главен командант на копнената војсна и морнарицата на 

бегалсната влада. Сепак, иако бепалсната влада ги иснривува фактите, 

ги разубавува, нв може да го прекрие бандитсниот лин на Пихаилооиќ и 

неговото- двкжѕње.
Четниците на Михаилоѕиќ имаа застрашувачки надворешен изглвд: 

брадести и со свиреп лин. Тие, високо дигајќи го знамето во божемната 

борба против непрмјателот, всушност не ce бореа протиѕ него туку го 

мачеа народот и го пљачнаа. Честопати ce преправаа во партизани и на 

тој начин го нарушуваа угледот на партизансните борци. Народните маси 

ги нарвкуваа бандити и џелати што нолѕа без оно да им трепне.
Треба да ce нагласи фантот дека таквата вооружена реанциокз^- 

на сила сепан добиваше материјална помош и политична пддршка од стра- 

на на земјите сојузници - Англија и САД.

Капиталистичките влади, поаѓајќи од нивната антикомунистична 

позч+ција, го нарекоа Михаиловиќ "херој" на борбата против фашистите и 

највисок "водач на отпорот на движењето во Оугославија", нако и ”прв 

воин на движењето на отпорот во Европа” .
Во онтомври 1941 година Англија беше прва која му го испрати 

офицерот за врски - напетанот Бил Хатсон» Потоа и САД имаше постојана 

ооена т с и ј а  оо Штабот на четниците.

Но тој не беше сам. Сојузниците, истовремено разубаоувајќи 

го Дража ГТмхаиловиќ, и нинескиот Чанг Нај Шен го именуваа како "побе- 
зоносен генерал", "оодач” на антијапонсната борба. Во Нине постои една 
»зрена: "Сличните работи одат заедно, човенот оди оо грули”, односно 

■ој реанционер што не сврти ниту една пушна нон Германчјите и ној посеб-

0 ги напаѓаше партизаните, заедно со Чанг Нај Шек од Нина, ној исто

ана не ce бореше против Запонците туну ги напаѓаше комунистите, do

лармнансното списание "Епоха” беа избрани за најпопуларни генерали на
сојузничките војски во 1942 година" и нивните имиња беа стаоени оо

23orред со имињата на Манензи и, ce разбира, на антифашистичкиот 

зјуз.
1 И понрај тоа што беше тана, во тогашните крајно тетки лебу- 

зродни и внатрешни услови рановодството на НПЗ сметаше дена лостои
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можност за соработна на партизаните и четниците во извршувањето на за- 

едничката задача за борбатпротив омразениот онупатор. Затоа, во името 
на Главниот штаб на партизанските одреди на Зугославија таа година 
Тито имаше две срвдби со Дража Михаилооиќ=

Проата средба на Тито со Драша Михаилоаиќ е одржана на 19 

септември 1941 година оо селото Струганик, нај Мионица, во западна 

Србија. Тогаш Д.Ммхаиловиќ ce изјасни за меѓусебна толеранција, но 

одби четничните оили да ги ангажира во борбата протио окупаторот, об- 
разложувајќи го тоа со неггостоење на услоои за танва борба и дена не- 
гогжте единици rte влезат во борба протио онупаторот "кога условите rte 

стан ат лоповални " «

Втората средба на Тито со Дража Михаиловиќ е одржана do се- 

лото Браиќи, кај Рамна Гора, на 27 онтомори 1941 година. Тито на oDaa 

средба предложи саогодба од 12 точки. И ооојпат Д.Михаиловиќ ги одби 

еите точни од спогодбата со нои ce обезбедуваше единство на народот и 
I на ослободителната борба, односно ce предвидуваа заеднички операции 

тфотт+е -нѕлријз^елот, заеднимна команда, снабдување со оружје и храна, 

забрана на «вслдно мобилизација и признавање на правото на народноог.'’'- 

бодителните одбори да ги извршуваат работите на привремена власт.

3. HOB на крајот на 1941 година и кинескиот 

печат за југословенското боиште

Вавѕвиагформа аасвруженото зостание - партизанска

војна

Уште нога е донесено решение за оружено востание на 4 јули
1941 година, ЦН на НПЗ јаснр истаннат дѕка оваа борба rte има карактер

на партизанска борба. "Борбата добива нарактер со оглед на традиција-

та, аграрниот карактер на Зугослаеија и бројната надмо|1ност на непри-

јателот". Истовремено HDB rte ce потпре орз село, зашто само тана может

ца ce пополнуваат редовите на борците од редовите на селаните и град-
24:нотс> население"

Нласичната теорија за оруженото востание нон која за ореме 
ia Втората светска војна и натаму ce придржува Номинтерната баше дена 

ежиштето на оружената борба е во градовите, но НПЗ, поаѓајби од од- 

ичните географсни и други нарантеристини на Зугославија, креативно
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прифати да започне борба од село и лреку оружено востание оо градсви-

те, Раководителот на НЛЗ Нардељ; спомнувајАи ja оваа стратешна мисла

на Тито, истакнуоа: "Многу европсни комунисти во 1941 година и по 1941

не нритинуваа дена нашата оооружена борба е селансна и дена нема да

успее. Тие ни префрлаа дена сме отишлѕ оо шумите и дека не останаоме

во градовите да ce бориме. Но, нивната теорија нон која ce придржуваа
и другите ja насочува работничната класа на фронтален отпор со непри-
јателот таму каде што тој беше најсилзн, значи, на најтешки услови и

облици на борба, бидејќи во условите на фашистичка окупација тонму во

градовите ce наоѓаше силна нонцентрациja не само на оружени сили туну

и на целонупната регресивна из,$градба. Значи, работниците, другите бор

ци за национално ослободуоање, може да ce рече, мораа со голи раце
(голорани) да ce борат против огромната концентрациja на моќ на непри-

јателот. Само слепец или авантурист би можел да ce иадѕва дека такоа
25стратегија на оружена борба може да даде резултати"

Главната тантика на партизансната војсна и стратегијата на 

ЦН на НПЗ и на Главниот штаб на НОБ бешеѕ да формира партизансни еди- 

ници, да создава слободни територии и да пооеде оруиена борба во гра- 
дооите, имајќи ги селата нако главна база. Затоа, веднаш no поче^с:''; 
на востанието, Главниот штаб им определи на партизанските единици јас- 

на борбвна задача и строги дисциплинсни правила.
Иа 10 август 1941 година во првиот Билтен на X Главниот штаб 

беше објавена Титовата статија "Задачите на партизансната НОБ” во ноја 

јаено и подробно беше изложена организационата структура на партизан- 
ските единици, тантината, борбените задачи, номандата, снабдуоањето 
и заштитата на ранетите и други принципи. На почетокот во статијата ce 
иетакнува дена партизанските единици ce народноослободителни партизан- 

сни адимвци, «»е уаусеспарт^сни иди.-други >фракционистички борбени

едж-шци, туиу ce борбени единици на цела Лугославија. Затоа тиѕгги оп- 

фаќаат сите патриотски борци на сите народи на Зугославија без оглед 
на нивните политички уверувања или религиозна припадност, само со един 
ствена задача да ги ослободат југословенските народи од рацете не --’у- 

паторсните војски и да ce борат херојсни и без страв да ce жртвуоаат 

за тоа.
Истовремено, сеној учеснин на партизансните единици треба да 

ce понори на наредбите на Главниот штаб, да ja чува строгата нолектив- 

на дисциплина.
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Ha 19 август 1941 година, во оториот број на истиот билтен,

беше објавена статијата "Зошто ce борат народните партизани”, нако и

занлетвата на партизаните. Тито ja составил занлетвата на партизаните

како што следи: "Ние, народните партизани на Оугославиja, ce фативме
за оружје do немилосрдна борба против нроолочниот непријател ној ja

пороби нашата земја и го истребува нашиот народ. Во име на слободата

и правдата на нашиот народ ce колнеме дена дисциплинирано, упорно и

без страв, не штедејќи ja нашата нрв и живот, ќе ce бориме до целосно
„26уништување на фашистичниот онупатор и сите предаоници на народот

Оваа занлетва претставува заеднична желба на партизансните 

единици од сите места на цела Зугославија„ Во секое место, согласно 
состојбата во таа област, исто така беше определен текстот на сопстве- 

ната занлетва. Сеној партизан при влегувањето во партизансните единици 

мораше да ce занолне, да изјави борбена решителност за изоојуоање на 

слободата на својот народ.
На 26 септември, на слободната територија во западниот дел

на Србија, во селото Столица, во непосредна близина на Нрупањ ce оджа

висоно воено советуоање на номандантите на партизансните единици од

сите краишта на Зугославија. Одржано е под рановодството на Тито. На

ова сооетување тој ги изнесе политичната и ооената ситуација во 3yго-

славија, сумирајќи го пинатото иснуство, и ce донесени неколну значај-

ни одлуки: 1. сеној борец во Зугославија да ce вина партизан на парти-
зансни одред и да ja почитува дисциплината во тој партизансни одред;
2. Главниот штаб на народноослободителната војска на Зугославија да ce

преименуѕа во Врховен штаб на HOB, истооремено во сеноја провинција

(т.е. денешните републики) да ce основаат сопствени воени раководни ор-

гани под името главен штаб; 3. оценуоајќи дека оруженото востание е во

општ пораст и дена веќе прерасна во сеопштонародна борба против онупа-
торот, на советувањето ce бараше партизансните единици од сите места
да ги координираат своите анции, да формираат поголепи партизансни фор-
мации; 4. да ce формираат нови органи на народната власт на пппбп"•••

27територии, што ќе ce викашт народноослободителни одбори

Истовремено, на истото советување решено е облинот на парти- 

зансниот симбол да биде единствен - цроена петонрана ѕвезда и знамето 
на секоја понраина. Ова сооетување е свикано тонпу во оремето кога вос- 
танието деноноќно добиваше големи и широни размери, a партизансните eд^
-тци брзо ce разоиваа. Затоа тоа одигра значајна улога во натамошниот 

зазвој на партизансната борба.
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Партизансната борба претстаоуоа главвн борбен облик на отпо-

рот на сите народи на Југославија против окупаторсните војски, но не

и единствена борбена форма. Во онупиранитв градови и во голеиите ин-

дустрисни центри исто тана ce организирани општи штрајнови и демон-

страции на работниците. Во тоа време паролата "Смрт на фашизмот - сло-

брда на народот” стана честа парола оо сеное домаќинство, секоја нуќа,
длабоно осадена во срцето на народот. Oüoj вид повици и пароли не само

што беа запишани на партизансното знаме, лепени на главните улици по

градовите и по сокаците, или по тарабите на селата, туку беа и поздрав

при сеноја средба меѓу учесниците во партизнасните единици или во ос-

лободителното доижење кано знан на блиснаот и истомисленост.

Уште во разгорот на борбите, нинескиот народ негуваше чув- *
ства на почит нон партизанснаѕта борба оо Зугославија. Еден нинесни

автор пофално истанува: ”0д искуството на југословенсно партизансно

движење гсоже да ce донесе занлучок дена партизансната борба е борбен

облин со кој еден мал народ може да му ce противстави н на најмоќниот

агресор, дека таа е доста висока форма на едно народноослободително 
2 8движење" . Ваков начин на партизансна појна ce одликува со голема жи- 

вотна сила и светла иднина и токму одговара на мислата на Енгелс од 
пред 100 години:

"Масооно востание, револуционерна војна, партизансни одреди

насекаде - еГво единствен начин со чија помош еден мал народ може да

ce протиостави на еден голем народ, со чија помош една послаба армија
29може да ce противстави на една поголема и поорганизирана армија”

Формирање на Првата пролетерсна бригада

На крајот на 1941 година партизансните единици на Зугослави- 

ја oetfe почнаа да ce организираат оо поголеми борбени единици, за да 

ce приспособат нон разоојот на HOB. ЦН на НПЈ и Врховниот штаб по пр- 
вата непријателсна офавзива и по изгубуоањето на слободната територија 
во западна Србија псчувстоуваа дена треба да ce формираат нови парти- 

зансни единици: побројни, поподоижни, што меѓусебно ќе ce координираат 

и ќе го надраснат поранешниот борбен карактер. Само така можат да вода 

чоголеми борбени анции и да му дадат поголема длабочина и ширина на 

тартизанскато движење, само така Врховниот штаб може поеФинасно да ги 
зазнесе трупите, a истовремено може да ги разбива големите непријател- 

;ни офанзиви и да добие поголема маневарска моќ do борбата.
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Тана, во малото гратчв Рудо, во Босна, на 22 денември 1941

^одина е формирана Првата пролетерска бригада, ЦеЛото име гласи; Прва

ударна народноослободителна бригада. Ооа е прва рвгуларна подвижна ору-

■нена сила на HOB. Оваа бригада глаоно беше формирана одѕ 4 српсни пар-
тизански баталјони и 2 црногорски пролетерсни баталјони со онупно оно-

30лу 1.200 борци. Мефу нив имаше над 650 номунисти и членови на СНОЛ

Во составот на бригадата, освен Срби и Црногорци, имаше пар- 

гизани и од други народи. Тоа го одразува општиот и рвпрезентатиоен 

карактер на Првата пролетерсна бригада.
Оваа брифада беше наречена пролетерска бригада поради тоа 

лто најголем број нејаини припадници беа пролетери, дојдени од село, 

фабрики, рудници. Истовремено, бидејќи овие припадници понашаа оисона 

чласна свест ао борбата, ce одликуваа со целостен бесномпромисен дух.

Основањето на Првата пролетерсна бригада ги удри темелите на 

раФањето на нова војсна. Затоа 22 декември 1941 година е запишан во 

чст-орисните анали нано ден на ЛНА. Во текот на целиот воен период оваа 
бригада нрстосуоаше низ многу места во Лугославија, учествуваше do нај- 

аознатите битки, беше расаднин на голем број воени рановодители номан- 

цанти, воени надри a даде и голем број славни бесмртни херои.

Еден месец по основањето на Првата пролетерсна бригада, под 

лична номанда на Тито е изведен јјајпознатиот марш на HOB, познат кано 
"Игмансни марш”. Од 25 до 28 јануари 1942 година, во тешниот момент на 
чрајот на втората непријателска оФанзива, го проби обрачот на неприја- 
гелската оојсна и во услови на минус 30°, по снег дебел над еден метар 

a ретно студено време, успешно ja помина стрмната планина Игман и ce 

арефрли во источна Босна. За време на маршот над 200 борци замрзнаа. 

Борците од Игман останаа како пример за спест, храброст, издржливост и 

замопожртвуоаност на другите партизани.

Ново боиште во европска антифашистичка борба

До нрајот на 1941 година востанието на сите народи на Зуго-

:лавија веќе прерасна во сенародна антифашистична војна. Затоа за сили-
•е на Осната Зугославија од ”извор на чоаечкн и материјални резерви за
1гресиона војна ce претвори во воено поприште ное непрекинато бараше
ј 3 ^ 1
!нгажирање на нови сили”. ”Тоа за силите на Осната беше неочекуоано" 

Ванвиот занлучок не беше случаен.

I Најнапред да појдеме од реалниот развој на револуционерната

орба на југословенсните народи. Веднаш по започнувањето на оружената
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5орба do Зугославија соодносот меѓу револуционерните и нонтрареволу- 

ционерните сили беше нано едно огромно пространстпо. Во нвечерината 

на Зулсното востание состојбата на германо-италијансните фашистични 

војски и на разнооидните квислиншки сили изглвдаше вана: 61.000 герман- 

зка војека, и 60.000 помошен вовн персонал, 180.000 италијанска војска, 

55.000 бугарска оојсна, 20.000 унгарска војска, НДХ ноислинсни трупи 
со 114,000 лубе, 50,000 српсна марионвтска војсна на НедиА, нвислин-
ски трупи на Црна Гора со 1.000 луѓе. Внупно нвислиншки трупи и непри-

32јателсна војсна - до 500.000 луѓе

Партизанските единици токму во тоа време беа во фаза на ос- 

новање. На нрајот од годината веќе имаше голема, мошне охрабрувачка 

промена. Иепријателсните и ноислиншните сили имаа речиси неосетни мали 

промени, a партизансните единици од нвпостоење прврасна по голвма сила, 

од слаби станаа силни, веќе добија реални размери, прераснаа оо вдна 

јавна, организирана, антифашистична вооружена сила.
i

Според релативно доверлипите првдвидувања, во тоа ореме во

Зугославија дејствуваа онолу 80.000 партизани. Тие одвоено формираа
3392 партизански одреди, распоредени кано што следи : Србија - 43, Хр--~:[ 

ватсна - 15, Словенија - 5, БиХ - 11, Македонија - 3, Црна Гора - 8.
Од горвнаевденитв бројки поже да св соглвда општата состојба 

на востанието во нраиштата на Зугослаоија. Поради брзиот paaDoj на 

партизанските одреди и честите промвни, h h d h h o t  број беше тешно да ce 

определи со сигурност. Големината на сеној партизансни одред не беше 

секогаш иста. Обично на чочетокот со 20-30 луѓе, до крајот на годината 
веќе ce зголемуваа до 1.000 - 3.000 луѓе. Сеној партизансни одред беше 
организиран на нивната територија било нано единица, чета, баталјон 

итн. и наречен по името на местото. На пример, во средината на ноември 

1941 година еден партизансни одред на HOB do Црна Гора имаше 3,690 чле- 
нови, или вкупно 9 баталјони.

Освен тоа, треба да ce поглвдне и од страна на придонег-ите

на југословенсните партизансни единици, Иакп '-ермзно-италијансните и
јапонските фашисти и силите на Осната do 1941 година веќе го постигнаа
својот највисон врв, a оо поглед на бројченоста и техничната опрвменост

јасно беше дена ce надмоќни, го држеа најголемиот дел на Европа, нано

л големи делови од Азија и Африка во мран и терор, сепан борбата на ју-
-ословенските народи ниногаш не престана. Напротив, кано што претседа-

гелот Тито истанна; ” ... додека силите на Оската и тогаш, и во текот

<а целата 1941 година, на сите Фронтоои беа оо офанзиоа, постигнуоајАи
фупни успепи, do нашата земја почна силно да ce создаоа и развива но-

Зд
îo жариште на отпорот" '.
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Во нрајно твшните услови, партизанитв ја презедоа тешната 

задача да му ce противстават на окулаторот и на предапницитѕ и, проле- 

зајќи нрв, ce бореа за нова Лугославија. Тие ce снрија длабока оо пла- 

нините, во теснеците и пространите степи, ослободувајќи речиси една 
тетшина од целата татковина, a во Црна Гора, Србија и БиХ формираа 
трва слободна територија во оеќе онупираната Европа, нано и органи на 

народна власт - ослободителни народни одбори.

До нрајот на 1941 година оружените снаги на HOB ао Зугосла-

зија врзаа 6 германски дивизии, 17 италијански, 5 бугарсни и 1 унгар-
35зка, нвислиншни трупи, нано и други оружени сили . Сите овие неприЈа- 

гелски и нвислиншни оружени сили внупно располагаа со онолу 600.000 

зојници: сите тие беа врзани во Лугославија и спречени да бидат префр- 

пени на други боишта. Затоа, ослободителната војсна на Југославија во 

чоробена Европа отвора нов фронт против земјите на Осната, бездруго 

третстаеувајќи го новото знаме во поробените земји на Европа.

Тоа што ce случи во Лугославија во 1941 година, во март и 
април го помести планот на Хитлер за агресија врз Советсниот Сојуз» a 
гогашните југословенски народи со нрв и животи го дадоа својот припп- 

чес за Сојузниците, за советсниот народ што херојски ce бореше на Ис- 

гочниот фронт. Ова претставува општопознат факт.

На нрајот, ано ce погледне од аголот на меѓународната анти- 

^ашистичка борба во целина, fie дојдеме до ист резултат. Втората свез - 
зкз војна е антифашистична војна во ноја зедоа унество десетици земји 
зд целиот свет против пламенот што агресорот го запали на сите три нон 

гинегати: Европа, Азија и Африка. Без сомнение, земјите ce разликуваат: 

чекои ce големи, ненои ce мали, ненои ce јани, a ненои ce слаби, па 

нивниот придонес исто тана не е еднанов. Но, народите на секоја земја, 

на разни начини и со сета своја сила, сторија ce што беше можно, жр- 
гвувајќи ce во борбата протмв заедничниот непријател, Сето ова треба 
наполно да ce лризнае. Затоа, нога го анапизирвме придонесот на наро- 
qoT од секоја земја во Втората светсна војна и ног-4

^ожеме да гледаме само на голепите земји нано: Советскиот Сојуз, Англи 

ja и САД, и само да признаеме дена нивната борба ги преставуваше на- 

зодите на боиштето против Германците, Италијанците и Јапонците.

Истовремено мораме да ja зелеме предвид антифашистичната бор 
>а на многубројнитѕ народи од Европа, Азија и Африка ноишто исто така 
фетставуваа составен дел на целонупната антифашистична борба.
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Формално гледајќи, овие земји за врзме на Втората сввтсна 

војна не организираа големи битни за витално уништување на неприја- 

телот и не создаваа такви "траги” што можат да го преобрнат фронтот, 

но тие со својата борба и жртви ги збркаа сите тантички подготовки на 

германо-италијансните и јапонсните војсни врзувајни големи фашистички 
воени формации. Нивната оружена борба претставуваа ѕден друг фронт.

Поаѓајќи од горенаведеното, антијапонсната војна во Нина и 
HOB на југословенските народи првтставуваат нови антифашистични фрон- 

тови на Далечниот Исток и во Европа.

"Непокорена Зугаславија”

На 1 ноември 1941 година нинвсниот зесник "Џефан Жибао” об- 

јави вдна долга статија под наслов "Непонорвна Југославија” . Во таа 

статија бвше истанната широна и обвмна анализа на полугодишната ору- 

жвна борба на југословенскиот народ. Почнувајќи од месе.јули, нинес- 

ните весници систаматсни изввстуваа за HOB на Зугославија истаннува*-А 
двна оваа борба в "главвн облин на отпорот на југословенските народи 
против окупаторснитв еојски”, нано и нејзиното голвмо значење.

На 14 јули Политбирот на ЦН на НП на Нина во вдна информа-

ција во врсна со борбата на поробвнитв народи изрази високо признани'

и и дадв мошне висона оцвнка. Во информацијата, зборувајќи за Кина и

положбата на 14-тв ѕвропсни земји поробвни од Хитлвр, ce истакнува де
на ”ва овие земји cera ce разгорува антигермансна борба. Затоа, војна
та водена од овие сили, нако и сите видови борба, веќе стана составен
дел од антифашистичката борба во целиот свет, сите ja бранеа свсјата

3 6слобода и независност и затоа сите ce праѕвдни”
По понренувањето на оруженато востание во Србија во месец 

јули, југословенсниот народ, од пасивниот отпор и обичните саботажни 

анции, веќе тргна по патот на организирана орушена борба. На 13 јv п’' 
"Синхуа Жибао” објави една мошне позната статија во ноја истан ^ ^ а  де 
на партизанеката борба на српскиот народ против странснио) угнетувач 

има одлична традиција, a и денес тоа е значајно оружје во борбата про 
тив гврмано-италијансниот онупатор. Авторот пишува: ”Овој вид борба 
особено ce развива во Лугославија... бројот на војниците и офицерите 

што ce борат во планинските региони против германсно-италијансните 
фашисти вене порасна до десетици илјади” . Авторот признава дека ”побе



ата и развојот на овие партизансни единици ги потстреннува окупира-
37итѕ народи на оружена борба за национална независност”

На 23 јули "Цѕфан Шибао”, укажувајќи на разните видови анти- 

ашистични отпор во сите европсни поробени земји, истаннува: "8о Зу- 

ославија... ce основаа партизансни единици за борба против Германци- 

е ”. Истовремено, "cera понретот за национална независност на поробе- 

ите земји е во постојан пораст, прераснува во антигерманска борба за 

ационална независност и заедно со праведната борба на Советсниот Со-
O Q

уз и Англија ja забрзува смртта на хитлеровсниот фашизам”

Напоредно со разгорувањето на Народноослободителната борба
a целата територија на Зугоелавија, на 11 август "Синхуа Жибао” об-

авува вест во ноја истаннува: "отпорот на југословенсниот народ, осо-

ено отпорот во Србија, cera деноноќно расте. Германската војсна, иано

еќе ги онупира градовите, планинсните области сепак ce во рацете на

артизанските единици... во Црна Гора и Херцеговина повеќе од 50.0Q0
1артизани водат борба против Германците"»

Истиот ден е објавен еден номентар во ној ce истаннува др-*

!Нтифашистичкиот отпор во Зугославија има "очигледни размери и необич-

io огрромно значење” . Овој факт ни нажува дена "таму наде што има нз~
39!Од, постојат сили што ќе му ce противстават на фашизмот"

Подоцна, еден коментар на органот на КП на Нина "Џефан Жи- 

ао” наведува: "Хитлер може само привремено да ги пороби териториите 
a 14-те европски земји, но нема нинанва мошност да ги пороби народите 

д овие територии". Номентарот ги пофалува југословенсната и грчната 

(артизансна борба и нејзиништ развој, нојашто "го загрозува хитлеров- 

ниот фашизам, придонесувајќи многу во борбата на Советскиот Сојуз про 

ив Германија” .

Понатаму во номентарот ce истаннува дена бранот на антифаши-
тичкото движење на поробените европсни народи веќе формира иуште еден
илен фронт против хитлеровсниот фашизам. Овој Фронт ги врзуоа воените
или на хитлеровсните фашисти на Источниот Фронт, ja саботира енономи-

ата на Хитлѕр, кано и материјалните и суровинските изеори, ia

!ува заднината на фашистична Германија и го загрозува хитлеровсното
40ашистичко владеење во Европа”

Според вестите и номентарите во весниците од разни места во 
ветот, на 1 ноември "Џефан Жибао" објави статија под наслов ’’Непоно- 
ена Зугославија” . Статијата, забележувајќи колку брзо и до ноја голе- 

ина ce развива партизансната борба во Зугославија, како и причините 

a тоа, истакнува дена една од главните причини е рановодната улога
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la Н П Л : "... особено поради рановодството и поддршката на НП на Лугс 

злавија, како и личното учество на многубројни номунисти, истовреме^в 

Јироката поддршна и помошта на југословенсните народи, момно е реши- 

•елно да опстане и победоносно да св развива” .
Статијата го анализира процесот на борбата на југословекс:' 

‘8 народи истаннувајќи двна од рвдовитв на луѓето "може.да ce види ка 
шнорливиот дух и да ce добие претстава за сигурно извојување на сло~ 
Зодата” . На крајот, авторот врши споредба меѓу партизанската борба по 

1угославија и антијапонсната борба на кинесниот народ, завршувајќи т

заков занлучскѕ "Отпорот на југословенскиот народ е мала слика на де~
41зетгодишната борба на нашата доброволна војска во Североисток” . 0вг: 

третставува иснрено признание за антифашистичката борба на југословѕк 

зките народи во 1941 година.
Истиот весник на 26 декември, на првата страница, ja објзг’' 

зеста: ’’Илјадници синови на Лугославија ja бранат родната грутка на 

гатковината” и со тоа ги завршува извештаите за антифа"!ис 

5а на југословенските народи во 1941 година.

4. Фашистични злосторства 

Терор и дивјаштво

Фашизмот В СИНОНИМ за пг,ЗСМВНа ѕ|-Погм!д и НрваВО ДИП i am-'-"'-' 

1о распабањето на стара Лугославија, онупаторските војски, воената по 
пиција, извршните органи, кано и сите квислиншки влементи, под паро- 

пата за "нова челична песница", воспостасија фашистички режим. Тие со 
најразновидни терористични и свирепи методи ce обидупаа да го задушат 

зруженото востание и го масакрираа невооруженото население.

Уште на 28 април 1941 година ИЈтабот на Вториот германски 

чорпус рзсфрли иасвнаде соопштенив во ноз ги објави новите прописи де 
ча сите учесници во востанието, нано и нивните најблисни во Србиј^ 
Зидат искорвнети без збор". На 16 септември командантот на хитлеров- 

зниот главен штаб на нопнената војска фелдмаршалот Ф. Нејтел издаде н 

зедба за уништување на секакво движење на отпорот, која гласеше; "За 
la ce задушат во зачеток немиркте уште при првата појава мора без од- 
агање да ce применат најостри мерки за на тој начик изсилно да св з:: 

ува авторитетот на онупаторските сили и да ce спречи нивното натаг^ "



лирење. Притоа трвба да ce има лредвид дена еден човечки шивот за од- 
чосните земји најчесто не вреди ништо и дена застрашувачно дејстпо no- 

■ке да ce постигне само со необична сѕирепост. Нано одмазда за ншвотот

ча еден германсни војник, мора во тие случаи да ce земе, како oniufo
42траоило, смртната назна на 50 до 100 номунисти" . Нано дополнение и 

чонкретизациja на стаа наредба за убивање, германсните онупаторски 
власти донесоа уште две нови праоила, ноишто беа насенаде залепуоани:

1. За сеној убиен германски војнин или член на неговото се- 

чејстзо (маш, жена или дете) треба да ce убијат 100 заробеници или за- 
лажници.

2. За сеној ранет војнин, или член на неговото семејство, да
43ce убијат 50 ззробеници или заложници

Затоа, затворањето вс концентрациони логори и масовните убис 
гва станаа секајднесна практина, на фашистичната власт. На пример, нон 
крајот на септември 1941 година германсната војсна во Србија започна 

голема непријателсна офанзива позната под името "Чистна на бреговите 

иа Сава”. Само.во Мачва свирепата 342 дивизија на германската војсна, 

io палењето на нуѓжте на населението, пресели 20.000 луѓе и уби над 
1.000. Тие врз телата на мртвите фрлаа брашно за да ги намалат свињи- 
ге да ги распарчат. Нивната свирепост бешз невидена! Во Белград од 3 

зктомври до 3 ноември 1941 година германсните власти за еден месец уби 

ja 800 залошници^. По убивањето, востаниците и номунистите ги обесу- 

ваа по електричните столбови на главните плоштади ”нано предупредување

На 21 онтомври нацистичните бандити во Србија извршија неви- 
цен нроолочен "Нрагуевсни масанр". Германците, за одмазда на своите 
убиени 50 и ранети 40 војници, при еден судир со партизанските едини- 
ди решија да убијат население од градот и околината. Уште од седум ча- 

зот наутро до два часот попладне џелатите стрелаа 7.000 луѓе поделени 

во две групи од по 100 човена. Меѓу нив беа 300 ученици земени дирек- 

'но од наставата.
Кинескиот народ, кој претрпуваше крве®*жубиства од јапонсната 

10јсна, за ова чувствуваше безграничен бес и омраза. "Џефан Жибао” од 

7 нсември истата година, во статијата ’’Дивјаштвото на нацистите” , збо 
увајќи за големиот масанр во Нрагуевац, пишува дена ”8400 луѓе беа 

трелани” . "Смнхуа Шкбао" истаннува дена тоа е ’’нрвавата страница" 

то нацистична Герланија ja запиша во З у г о с л а в и ј а ^ .

36.-
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На разни места во Лугославија беа основани концентрациони 

логори, ноиштггсст.аиаа нланици во вистинсна мисла на зборот. Во предгра 

дието на Белград ce наобаше нонцентрациониот логор на Гестапо Бањица, 

познат по целиот свет, ној во времето на војната го однесе животот на 

80.G00 лу ѓе, меѓу нои 23.637 Лугословени, Иеѓу нив имаше многу жени, 

старци и деца. По островите на Ладрансно Mope беа занопани труповите 

на илјадници и илјадници патриоти. МеФу шиците на логорот Сајмиште беа 
затворени илјадници луѓе.

Во хрватскиот логор во Засеновац ѕласторииштвата на нацисти- 

те беа уште пострашни. Врз основа на извештајот на југословенската но- 

мисија за утврдување на злосторите на окупаторите и нивните слуги, што 

во 1945 година беше поднесен на Меѓународниот воен суд во Нирнберг, ce 
утврди дека до нрајот на 1943 година во овој нонцентрационен логор ce

занлани најмалну 600.000 лубе, од нои најмногу Срби, Евреи, Цигани и
48>'хрватсни антифашисти . Овој логор со неговите свирепи убиства и оне- 

среДени луѓе прерасна во еден од најголемите "логори на смртта" во 

Втората светска војна.

Освен тоа, не мал број Југословени ce спроведени во концен-

трациони логори во Германија, Австрија, Италија и Норвешна и ѕверсни

убиени во хитлеровсните кланици.

Насекаде наде што доаѓаше онупаторот убиваше, палеше, пљач-

каше, силуваше; немаше злостор што не го стори. Злосторите влеваа страЕ

јјтом ќе ce чуеше за нив. Тие низа намери преку "најсвирепо угнетување

да удрат по населението и со тоа да создадат општа атмосфера на страв

и терор и така да го принудат да престане да мисли на ослободителна 
47борба" . МеФутоа, теророт и зверствата не можеа да го запрат огромни- 

от бран на борбата за национално ослободување на југословенсните наро- 

ди.

Принудна работа и ограбување

За да ja засили воената машинерија на фашистите и да ja про- 

1ири борбата против Советсниот Сојуз, нацистична Германија имаше ог- 

>омна потреба од работната сила на поообените земји и нивните економ- 
ки суровини. Во Лугославија германските онупаторски влвсти не само 

то ги нористеа "домашните работници” за изградба на пруги и мостови 

a онупаторот, за рудниците, туку отвораја специјален уред ,!што собира” 

аботници за принудна работа во Германија. Според некои статистички
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-|0казатели и ненои автори, ”до крајот на 1942 година во германсните

зоено-работнимки институции (беа анексираните територии) имаше 134.400
48југословввски работници”

Истовремено енономсните грабежи беа исто тана застрашуоачни. 

“ерманските фашисти систематски ги собираа и грабеа југословенските 

приватни и општествени богатства на свианви начини. Познато е дека 

југословенското рударство пред војната беше меѓу поразвиените во Евро- 

ча. На пример, рудницитѕ на банар, хром и антимон во Лугославија по 

звоите рвзерви ce на прво место мебу напиталистичните земји во Еврода, 
з резервите на рудниците на олово, цинк и молибден беа мебу првите, Од 

почетонот на онупацијата Германија почна плански да го ограбува рудно- 

го богатство на Лугославија,

Овие стратешни материјали имаа значајна улога за германсната 

воена индустрија. Според истражувањата на еден советсни автор, "само 

зд 1941 до 1943 гадина, во текот на озие три години, Германија во кли- 
зиншни пресметки внела 440.000 тона бонситна руда, 67,000 тона циннов- 
за руда, 33.000 тона оловна руда, 11.000 тона молибденз руда и 13.900 

гона хромна руда, нако и 63.500 тона банар и 29.000 тона алуминиум" 

Лграбеното рудно богатство од Лугослазија зазема голема ставка во уво- 

зот на Германија во Втората светска војна. ”Тана# на пример, во 1941

~одина на делот од Оугославија ce паѓаа 49% од вкупниот германсни увоз
49на алуминиумсна руда"

Нано Лугославија и ненои други земји, и Нина е исто така ед-

од земјите што претрпеа големи страдања од фашизмот. Лапонсниот аг-

зесор на нинесните антијапонски слобсдки твритории спроведуваше пали-

гина на "трите зла” : палење, пљачкање и убиства, извршувајќи огромни

злосторства. Затоа нинесниот печат навремено ги раснриннуаше и осуду-
заше зверствата на германските фашисти во Лугославија. "Синхуа Шибао”
зо едва статија вели дека до 1942 година над два милиони страноки ра-

Зотници ce однесени на принудна работа во Германија. Меѓу нив "има

I00.000 југословенски работници на принудна работа". Статијатз истак-

|ува дека хитлеровсна Германија беше танва нон онупираните земји, a

icTo тана и кон нејзините тананаречени "сојузници", од нои насила де-
1ортираше работна сила. Преку спогодбата со Италија имаше 500.000 Ита-
ијанци што работеа во Германија. Па дури "и оние марионетсни нралсни
ржави кано Хрватска, Хителер пв ги пушташе. Германските аоени власти

еа издале наредба: Хрватсна мора да испрати 60.000 работници на при-
50удна работа во Геоманија"
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Фашистичките окупаторсни аласти навистина личеа на гладни 

золци што ja цицаат крвта на југослооенсните народи. Само што стапнаа 

на територијата на Зугославија, Германците изјавија дека сите матери- 

јални резерви, сета обработлива зелја внатре во Зугославија, им ce да- 

заат во сопственост на германсниот окупатор и вагон по вагон жито ди- 

зектно ce испраќаше во Герланија. Во август 1941 година еден кинесни 

чеделник, истакнувајќи дека онупираните земји веќе станаа пекол под 

зласта на Хитлер, пишуваше: "Цела Зугославија стана пекол на градот.

Зо Белград е вонредно тешно да ce добијат ненолку парчиња леб. На па- 

зарот не може да ce купи месо... Зугославија дојде до степен на целос- 

на исцеденост”.
Статијата лонатаму истаннува; "Судбината на југословенсните 

нарсди е мошне горчлива. Тие сметаат дека сопствената слобода и нѕза- 

зисност е повисона од ce, затоа решија да ja одбранат својата земја и 

ца и ce противстават на агресијата, на свирепите фашистични бандити.

Зо нерамноправната борба Зугославија пропадна. Жестокиот победнин поч- 

на да му ce одмаздува на патриотсниот народ кој држеше до своето до- 

зтоинство и ja облеа целата земја со нрв. Народот без нинаква заштита 

зеше ограбуван и газен од разбеснетите фашистични пци. Тоа дури ни
51

зостаниците на фашистичките власти не го пореннуваат”

Заради уништувањето и ограбувањето од страна на Хитлерова

"ерманија, Европа западна во глад, селиозно и ce занануваше недости-

“от на жито, На почетонот на декември 1941 година "Џефан Жибао" ja

збјави веста "Зугослаеиja потона во глад" и во уводнинст од истиот

цен вели: ”Не ce мали примерите на големите настани во историјата ко-

~а изгладнетото население е принудено на лобуна... штом Ае ce создадат

/словите, овие безбројни гладници од сегашна Рвропа ќе бидат Хитлерови

-робари". Уводнинот изразуваше верба дека народот еекано ќе ce дигне

зротив овој глад. He може долго вака да трпи. Еве, примерот на разго-

зувањето на партизансната антифашистичка борба во Србија и Грција ја-
„52:ен доказ за тоа
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III ГЛАВА

РАЗВ0Л0Т HA НОБ И С03ДАВАЊЕТ0 HA НАРОДНАТА ВЛАСТ

4. Кинескиот печат за југословенскиот фронт во 

првата половина на 1942 година

Лугословенскиот фронт во првата половина на 1942 година

1942 вогодината со која југословенската Н05 беше изпонредно 

тешка, но истовремено ce засилуваше.

Ова саавно ce нарантеризирајѕ c q следните настани: прво, за

започнување на оружено востание и оснзвање на слободни територии НПЛ

вложи огромни напори, даде многубројни жртви. Една плејада истакнати
членови на Партијата и партисчи рановодители го жртвуваа саојот живот
за наузата на слободата на народот. Само ”во почетонот, во првите осум

месеци на оруженото востание, паднаа нано жртви над 3.000 номунисти,

меѓу нои 20 членови на ЦН КПЛ и понраинсни рановодители. A младинската
53организација исто така претрпе гслеми загуби”

Второ, во оваа година партизлнз;'' "^ в,- >.,ии« 1,0 

рани и без поддршка, не добиваа никанва политична поддршна или мате- 
ријална помош од надворешниот свет. Пеѓутоа, контрареволуционерните 

сили внатре и надвор од Лугославија без многу силни, земјите на Осна- 

та ce наобаа во фаза на сестран напад^ четниците на Михаиловиќ и гер- 

мано-италијансните фашисти отворено ce поврзаа со намера да предизви- 

наат нонтрареволуционерна граѓаксна војна и да ги уништат партизаните.
Наспроти горенаввдената состојба, КПЛ нако и Врховниот штаб 

на народноослободитвлните партизански единици, применуваше два значај- 

ни мерки за да ja зачуваат свсјата сила и да го уништат непријателот. 

Една беше: истовремено со изградбата на слободните територии да ce ос- 

новаат народноослободителни одбори - овм0 ппг?»м чз оопствена политич- 

на власт на народот - a со цел да ce осигура снабдувањето на фронтот 
л да ce зацврсти заднината, a другага беше и натаму да ce основаат 
вролетерски бригади и да ce зајанне борбената моќ на народните оруже- 
■ж сили. Резултат на спрсввдувањето на овие две мерки беше: не само 

u t o партизанските единици силно ги разбија двете непријателсни офанзи- 

зи во многу тешки околности, туну непреккнато јаннеа и ce претвараа

зо силен оган.
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Германсниот генаралштаб, откано увиде дена големата офанзи- 

ва во зимата на крајот од 1941 година не ги постигна предвидуваните 

очекувања за укиштување на партизансните единици, во почетонот на 1942 

година ja покрена втората офанзива. Овојпат германските војсни ja мо- 

билизираа 342-та дивизија, дивизијата 718 и баталјон од дивизијата 714, 

вден баталјон од познатата дивизија "Пустарија”, кано и 15 баталјони 
од усташите и домобранските едикици, со вкупно 45.000 војници, ги на- 

паднаа партизанскитв вдиници и I-та пролѕтерска бригада, нои штотуну 
бва навлвглв во источниот дел на Босна. На барањв од германсната вој- 

ска, бугарската Прва онупациона армија го окупира источниот дзл на 

Србија, a Недиќевите марионети, во соработна со германската војсна, 

двјствуваа во југоисточниот двл на Србија. Италијансната војска глав- 
но ги напаѓаше востаничнитв мвста во сите нраишта на Хрватска.

Нон крајот на јануари здружвнитѕ непријателски сили го за- 

звдоа поголемиот двл од териториитв во иоточна Босна. ЦН на КПЗ и Вр- 

ховниот штаб ce повлекоа од сараевската област и, поминувајќи снвжни 

планини, влвгоа во малото гратче на брегот на реката Дрина - Фоча. Ce 

до 10 мај Фоча беше центар на новата слободна територија нојашто ги 
опфаќаше Црна Гора, Херцеговина, Санџак и поголем дел од териториите 

на Босна. ЦН на НПЛ и Врховниот штаб одржуваа врсни прену телеграф со 

сите партизаиски единици во другите нраишта на Зугославија.

Пропаста на двете офанзиви една по друга, нако и појавата 

на нова слободна територија, уште повеќе ги разбеснеа германсните фа- 

шисти. Тие cera поанираа уште една пожестона офанзива. Нон нрајот на 
февруари претставнинот на Гвнералштабот на Германија лично замина во 
Рим да разговара за преземање на нови заедкични ѕоени акции против 

југословенсните партизани. Нон крајот на март прзтставниците на Ита- 
лија и Германија пост,-""иа? гп^^олба и решија да понренат истовремено 

неколну офанзиви во границите на Зугославија. Германо-италијанскитв 

војски,заедно со усташите и домобранскитв единици, заедно одлучија 
да ги нападнат ослободителните сили во С^ненија, Босна и Херцеговина, 
Црна Гора, Санџан кано и во други места.

Од април до јуни непријателот и неговите соработници органи- 

зираа ненолку напади врз партизансните единици вс горенаведените об- 
ласти, a особено на слободната територија на Фоча. Револуционерните и 
нонтрареволуционерните сили необично жестоко ги одмерија своите сили 

и двете страни претрпеа огромни загуби. На пример, во битната за ос- 

војување на Нозара непријателот покрена ааиони, топови и 40.000 војни-
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ј и . Битката започна на 10 јуни и траеше 38 дена; непријателот изгуби

3.000 лубе - убиени и ранети - a партизаните 1.700, 68.000 жители беа 

затворени во германските концентрациони логори.
Врховниот штаб примени тантика на контранапад и повлѕкување 

л, освен малиот број партизански единици што беа оставени да дејству- 

заат во непријателска заднина, партизансната главнина ja префрли во 

дѕнтралниот и во западниот дел на Босна. Намерите на непријателот да 

ja уништи партизанската главнина и Врхоониот штаб уште еднаш неслав- 

-10 ззвршија.

Тоа беше третата непријатвлска афанзива.

Во време од само неколну мѕсеци германските онупатори и нив- 

-̂ ите соработници организираа една по друга неколну офанзиви и, иако им 

чанесоа големи загуби на партизанснитѕ единици на Оугосалвија и на 

злободната територија, сепан не ja постигнаа својата цвл на задушува- 

ве на орушениот отпор на оружениот народ во Југославија. Напротив, поч- 

нувајќи од средината на 1942 година, со основањето на новите народно- 
зслободителните одбори и новите пролетерски бригади, дојдв до појава 

ча нова состојба во развојот на И0Д.

"Зугословенека антигерманска партизанска борба”

Од јануари до јуни 1942 година "Џефан Жиб~'” г И р р ч 21 

гаи во нои посебно известуваше за антиФаш;,- га борба на југосло-

зенските народи, a изввштаите на "Синхуа Жибао” во истиот период беа 

/ште побројни.

Во изввштајот од 12 фввруари 1942 година "Синхуа Шибао" ввли 

цека југословенскитв партизани г т  продолжупаат своите борбвни задачи 
за пролетната сезона и ce п.одготвуваат да ги прошират единиците на

300.000 борци. Југословенските народи на w.-»јразновчдни начини ги спре- 

зуваат воените анции на Хитлер и Недин. "Владатѕлот Недиќ ja забрани 

продажбата на сол, тутун, масло, но селаните ситв прсхрзнбани првдун- 

ги ги сокрија”.

Hora дојдв до основање на слободната твриторија во Фоча и 
!тората пролетерска бригада, чмносни-- п~- .г, иано дирентно не ги 
:помнува овие значајни настани, од долнитг извзштаи можеме да заклу- 

имв двка тие св одразупаа врз овие настани. Во својата статија од 

април "Синхуа Жибао" истакнува дена денононно оживуваат партизански- 

е единици од разни места во цела Оугославија, насенаде св лепат ан-
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гифашистички пароли и ce појавуваат анции на саботажа и штрајкови„ 
'Партизанските единици од сите краишта координирано оодат војна и 

тостејано го подобруваат снабдувањето со оружје, муниција и жито» Во 

чланините на повеќе нраишта од Босна, Херцеговина и Хрватска партиза- 

ните веќе нзградија свои бази” .

"Синхуа Жибао” од 22 април, на самиот почетон на третата 

зтраница, ja објавува телеграмата од дописниците на Синхуа во Моснва 
тод наслов "Расте славата на југословенсните партизансни единици и во 
чивните бази има доволно жито, оружје, ce оршат ненадејни напади, ce 

прекинуваат главните сообраќајници” . Во овој извештај ce вели дека 

тартизанските единици на Лугославија во борбата со германсните онупа- 

горсни војски и НедиДевите предавници ”веќе стекнаа многу богато ис- 

чуство”, секоја единица планира заеднични борбени акции... овие пар- 
гизансни единици имаат свои бази во планините, посебно во Босна, Хер- 
деговина и други, тие оттагчу ja рановодат борбата со непријателот". 

^звештајот уште еднаш истаннува дека "ненои поголеми партизански еди- 

чици веќе имаат подоижни печатници што печатат многу летци и донумен- 

ги. Многу новопримени патриоти во партизансните единици тонму cera 
ж а а  воена обука и посебно внимаспат на противтенновсната борбена тех- 

нина".
A за пропаста на тратата непри i г лсч?> -arr“ 

ната територија постои следниот запис на "Џефан Жибао” од 22 април: 

"Партизаните водат особено шестока борба со војсните на териториите 

зкупирани од Недиќ и Павелиќ; тие и понатаму контролираат делови од 

звие области”. Истиот веснин од 16 naj пишува: "Hora италијансната 
зојска директно ja нападна Босна, партнзаните на самото место ги пре- 
чекаа агресорите и го одбија” . Нано резултат на тоа, италијансната вој 
зка изгуби 150 и повеќе предавници, a партизаните запленија митралези, 

тушки, кано и други воени потреби и слично»
Во веста објавена од ’’Синхуа Жибао" на 8 јуни под наслов 

"Зугословенсните партизансни единици стануваат ce поголеми, окупато- 

зот ce бори да спаси живот” долгиот извештај истаннува дена ”о п 
цосега италијансната окупаторска војсиа и - ^ ..--o вршеа пре-

||истување на територии наде што дејствуваат партизански единици во 
Ј1ина, Нордун, Горски Нотор и за два месеци речиси сеној ден ce водат 

'(естони борби. Партизаните во Лика во март и април уништија 160 ита- 

!ијански војници, 6 офицери и заробија 100 војници и 2 офицери” » 'Хер- 

,еговските партизани добија уште една псбеда во борбата со германо-ита
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54зијансните онупаторски војсни. Борбата на планината Иесла , што тра- 

зше скоро 10 дена, ce заврши со победата на партизаните. Во оваа бор- 

5а италијанците имаа огромни загуби, само заробени над 400 војници".

Тука треба да ce спомне и веста објавена во "Џефан Жибао"
на 20 јуни, нано и познатиот реданцисни коментар псд наслов "Зуго-

зловенска антигермансна партизанска борба". Во истиот ден овој веснин

зо еден коментар вели: "Оваа година, пролетта, германо-италијанск^тѕ

зојни извршија нрваво чистење на југословенсните партизансни единици

чористејќи авиони, топови, современа воена техника... во борбата пар-

гизансните единици, применувајќи танатика на борбена подвижност и лу-
чавост, безброј пати ги одбиваа нападите на непријателот”. Номентарот
чстакнува дена марионетсната војска не сака да ce бори и им ce преда-

за честопати на партизаните. "Главатарот на марионетсната влада А„Па-

зелиќ веќе го принудува народот и го мобилизира насила во борба про-

гив партизанитег меѓутоа, овие војници, по преминувањето на границата

ча Босна, масовно ce внлучија во редовите на партизансното движење, a
Завелиќ вистинсни нема ниту еден вајнин на ној да ce потпре, тој само
зе помош на германсно-италијансните војсни го поддржува своето господ

зтво. Истиот ден во весникот еден друг номентар нагласува дена голе-

чата непријателсна офанзива не ќе може да ги уништи оружените сили на

чародот, туку напротив ќе влијае народот да ce обедини со партизансни

ге единци во борбата и нападите против агресорот. Коментарот вели;

"Чистните на фашистичните банди не сама што не можат да ги поразат
Спартизансните единици - забелешна на авторот), туку напрот.ив уште по
зене го распламтуваат народот во Зугославија и неговиот гневг тие ce

дврсто обединети со партизаните, влегуваат во нивните единици, ги

знабдуваат со храна, им помагаат и ги поддпжуваат. Партизансното дви-
нење во Лугославија во огнот на непренината борба на тој начин уште

55човеќе ce зајаннува"
Победата против овие офанзиви е добиена со крвта на југо- 

зловенсните народи» Нинесниот печат мошне јасно го разбираше и ce со- 

"ласуваше со овој фант. Во борбата за ослободување сите народи на Зу- 

'ославија покажаа висоно херојство и саможртвувачки чувства. Многу 

;ерои го жртвуваа својот млад ж и в о т  за слободата на народот и него- 
;ото ослободување и независност, остварија дело достојно за препев. 
јие ce гордоста на југословенсните народи, пример во борбата на дру- 

ите народи онупирани од Хитлер.
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Во Првата половина на 1942 година потпретседателот на Бес- 
твенскиот номитет и на работниот персонал на радиостаницата "Слобод- 
<а Зугославија” Божидар Маслариќ напиша вден коментар под наслов ’’Хе- 

зоите на Зугославија”, во кој ги претстаоува Евто Бошњан од Херцего- 

зина, Петар Леновиќ од Србија, Милан Благоевиќ и други партизансни 

зародни херои, нивната историја и нивните примерни. дела. "Синхуа Жи- 

јао" и "Џефан Жибао” оддѕлно на 4 јуни и 26 јули целосно го пренесоа 

звој тенст.
До јули 1942 година оружената борба на југословвнсните на~ 

зоди веќе наполни вдна година. Ослободитѕлната борба на мултинацио- 

залната Зугославија против странскитв окупатори и внатрвшните реакци- 

знери ввќе прврасна во вистинсна народна борба. Партизанските вдиници 

застѕа во борбвниот оган, слободнитв твритории постојано св зголвму- 
заа, истовремвно веќе почнаа да св осиоваат народни сопствени политич- 
ш  органи на власта. Борбата на југословѕнснитв народи, иано наидува- 

Јв на многу твшкотии, многу горчливости, свпак ввнв бешв во очите на 

зввтското мислење и јавност. Нонвскиот народ св поввќв и nooefie ja 

злвдвше внимателно состојбата во Зугославија, висоно оцвнувајќн ja 

зорбата на југословвнснитѕ народи и заслугата за норист на другите 
земји.

Во вдвн редакциски копвнтар на "Синхуа Жибао”, во ној св ис- 

■аннува борбата на поробвнитв народи и звмји во Европа протип фашис- 

•ичка Гврманија, најнапрвд го цитира примерот на Зугославија. Номен- 

■арот вели: ”Во Зугославија огнот на партизансната борба веќе ja раз- 

■орв цвлата земја. Партизанснитв борци од мали првраснаа во големи вди 

жци, ввнв св вооружена сила од ноја ce плаши фашизмот”. Понатаму ко- 
шнтарот истаннуоа дека партизанските единици бројчано (во зимата на 
941 година) од 40-50.000 луѓе ввќе станаа 150.000 до 160.000 борци;

)Д аспвнт на борбени анции, од обични саботерски анции веќе презимаат 

io голепи размери ’’тактички noKOMr^miMoaHi'’ анции”, во слободнитв те-
T**

»итории од кадвшто ce исерани непријателите оснззаа: "народча демокрзт 
:ка власт”.

Номентарот смета дека овој вид партизансна војна "тактични 

ма големо значење”, бидејќи широните народни маси во ова го најдоа 
атот нон независноста, слободата и ослободувањето од хитлеровска до- 

инација”, бидејќи ”им влева голема, силна доверба на широните маси 

оишто ввруваат во едно, и тоа дека доминацијата на германските фашие- 

ични онупатори a привремена, a хитлеровскиот фашизам може да биде
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-шразен” . Ha крајот, поврзувајќи ce на антијапонсната борбена реал- 

чост, номентаторот пишува: "Народите од Далечииот Истон, поробени и 

лритиснати од јапонеките бандити, мораат да влечат искуство од борба- 

та на народите од Европа. Во широката зона окупирана од Запонија» do 
југозападниот Пацифин, да развие партизансна војна - ова треба да
5иде најитна задача на сите наооди што живеат во југозападниот Паци-
. „56фик

"Џефан Шибао” во еден тенст објавен под наслов "Партизансна- 

та борба на Зугославија против Германија" исто тана врши анализа на 

значењето и причините за брзиот развој на партизансната војна do Зу- 
гославија. Авторот смета дена југословенсна партизансна војна веќе 

има "нарантеристини и размери на вистински народна војна" ... дена 

"победеносниот развој на југословенсните партизани има значење не са- 

мо со тоа што ja дезорганизира заднината на непријатзлст и вп"”! напад 

врз воениот .персонал или сообраќајниците, туку истовремено и во т--. 

лто сите гѓоробени народи од фашизмот во нивната борба против агресо- 
рот им го покажува патот и начинот на гневната борбена сила; значе- 
њето не е само во тоа што врзаа 400.000 фашистична армија и честопати 

ja загрозува доминацијата на агресорот, туку уште повеќе во тоа што 

ja разбиоаа погрешната теорија дена во EDpona, којашто има густо на- 

селение и развиена сообраќајна мрежа, не е можно да ce развие парти- 

занска војна”.
Понатаму аоторот на оваа статија иснрено ja пофалуза борба- 

та на југослозенсните народи. Тој пишува; "Примерот создаден од југо- 

словенските народи и нивната победа кано фанел го осветлува патот do 

борбата на.пите народи против фашистичната доминација”. На нрајот на 

статијата азторот уште еднаш го повторува ставот на НП на Нина и на 
нинесниот народ за користноста на борбата на сите широни народни ма- 

си во поробените земји против фашизмот. Тој понажува дена борбата на 
југословенските народи, на советскиот н р п п и  -- -''упир^ните територии 

на Советскиот Сојуз, како и на норвешниот, францусниот, грчкиот, чеш- 
киот и други народи има "заеднична борбена цел”, п р п б о iч

зо трет антифашистички фронт, бидејќи во заднината на фронтот ооа е
С y

чајсилен удар против ф а ш и з м о т ”

Реалистичните оценки за состојбите на југословенското боиш- 
ге во првата половина на 1942 година објавени оо нинесниот напреден 

течат во основа одговараат на развојот на состојбите ва Зугославија.
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2. Основањето и развојот на народната власт 

Нинулци на народната власт - народноослободителните одбори

НП на Зугославија, поаѓајќи од револуционврниот марнсистич- 

чи став во врсна со тоа дена проблемот за политичка власт в основно 
прашањв, во 1941 година, на урнатинитв и старата власт, почна да гра- 
ди нова револуционѕрна политичка власт, вдносно да го поврзува праша- 

њвто за оружвната борба со прашањвто за политичната власт.

Со развојот на НОБ на слободната твриторија на Зугославија 

и некои неослободвни твритории св појавија првитв поЧПпуци^чзрчв-на- 

родни органи на политична власт. Теориски* рвшавањвто на про б л е ^  

политичната власт в нонечна цел на свкоја рвволуција. Моментно на ос- 
лободенитв -територии имаа итна потрвба од ваква форма на народна влаот. 

затоа што најнапрвд старата власт во поранвшната кралѕвска Зугослави- 

ја, нано што бвшв власта во онолиитв, полицијата и жандармеријата, 

или ввќв бвшв парализирани или соработуваше со онупаторснитв власти, 

прераснувајќи во сопирачна на НОД. Народнитѕ маси вѕќѕ одамна нв бва 

задоволни од н и в ј  потоа првд слободнитв твритории првстовја рвд нови 
проблеми. Правилното решавање на овие проблеми имаше огромно значвње 
за натапошниот развој на НОБ. За да св мобилизира и обвдини сиот на- 
род во сурова борба со онупаторите и првдавницитв, нвопходно в да св 

основа сопстввна власт на народот. Така, во местата ослободвни од 

страна на партизаните народнитв маси, исполнвти со омраза нон апсо- 

лутистичката монархија и со надежи so слободата, веќе почнаа ла 
дуваат демонратсна власт што ги претставузаше нивнито мнтореси.

Уштв во востанивто од јули 1941 година црногорсниот народ 
на изборите создадв органи на револуѕцибвдрѕапвласт: паррдноослобо^цшел- 

нпзодбори . е̂Во август во Србија, Хрватсна и други места исто тана ce 

појавија мвсни народноослободитвлни одбори. Во Словенија на 16 септем- 

ври Врховниот пленум на Ослободителна фронта св нонституира во Слове- 
нечни народноослободителен одбор, ној, меѓу другот^' донесе одлуна за 
заем за слободата, народен данок и назнуЕањв на предавниците. Во по- 
чвтонот имињааа на органите на над-оната власт основани во разни места 
не бва единствени; ненои св винаа "одбори на народноослободителниот 

фронт”, "ослободителни одбори”, a нвнои ce нарекуваа "револуционерни 

одбори", "народни одбори" итн.
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Тито и Врховниот штаб на НОД сметаа дена народноослободител- 

(ите одбори родени во воениот пламен ce најадекватни органи на народ- 

)ата власт. Така, во септември 1941 година, на состанокот на раново- 

зителите на сите партизански единици одржан во Столице, е сумирано 

1Снуството на народноослободителните одбори и е решено на ослободе- 

-тте територии да ce основа нова народна власт во замена на старите 
зргани на власта и сите да ce наречат народноослободителни одбори.

\ V.

Народноослободителништ одборчне é орган на некоја политич- 

ча партија, тој како орган на власта е награден врз народноослободи- 

гелниот фронт - нано политичка база. Во Зугославија народноослободи- 

гелниот фронт е организација на обединетиот фронт и не само што ги 
зпфаќа работниците, селаните, интелигенцијата, туку и сите други пат- 
зиотски сили. Во борбата со заедничкиот непријател овие лица и орга- 

низации, без разлина на националност, вера и политички убедувања, од- 

долу догоре ce обединуваат на НОД. Затоа народноослободителните одбо- 

ри имаат поширон, репрезентативен нарантер, можат да одиграат улога 

во мобилизирањето и организирањето на народните маси од разни слоеви, 
да ce внлучат во борбата за ослободување на татновината.

Задачата на народноослободителните одбори е повеќнратна.
Во "Борба” од 19 октомври 1941 година е објавена статија за тоа дека 

"народноослободителните одбори мораат да станат вистински 

носители на народната власт". Во статијата другото ce вели:

"Задачата на народноослободителните одбори е мошне сложена 
и разновидна. Таа ги опфаќа сите фуннции на власта од даденото подрач- 
је, со иснлучон на оние што во воено време ce компетенција на воената 

управа. Должност е на овие одбори: 1) да ja организираат антивноста 

на целиот народ тана што на нашите борци на Фронтот да им ce обезбе- 

ди ce што им е потребно; вс таа антивност одборите тесно ќе сорабо- 

туваат со штабовите на нашите одреди; 2) да го обезбедат редот во 
тилот, да го одржуваат со попош на своите народни стражи и да водат 
борба против сите појави на грабеж, разбојништво, шпенулација, антив- 
носта на петтата колона итн; 3) да го арг^низираат снабдувањето и ис- 

храната на населението, a особено на сиромашните с>;., « м*»

зените фамилии од нашите борци; да организираат што поправилен развој 

ча стопанскиот живот, на трговијата, на сообраќајот (освен оној што 
з дирентно под управата на оружените сили) итн; 41 со сите свои сред- 
зтва да ги зацврстуваат врсните на фронтот со тилот, врсни на целиот

Сј Q
народ со неговите борци нако основна гаранција на победата"
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Се разбира, кано сеноја нова појава, народноослободителните

здбори во 1941 година имаа само карантер на привремвна власт, не беа
1ногу стабилни и не беа доболно созреани и совршени. Но, овза нова

зеволуционерна власт е карактеристика и творба на југословенската НОБ

л ce одликува со силна виталност, Тоа ja одигра речиси сета улога на

зрган на власта. Нако што велеше Тито: ”Но, и понрај тоа, новата власт

u t o ги удри своите норени во првите дни од орушеното востание во Зуго-
злавија во 1941 година постепено јаннеше и ce ширеше во целата земја.
Зилата на таа власт беше во тоа што таа беше вистински народна, вистик

зки демократсна. Поради тоа народот и ja прегрна, поради тоа нашите

народии по ослободувањето и ja прибатија кано траен облин на власта 
59зо Зугославија"

Изградбата на народната власт во западна Србија и Шумадија 

постигна видни успеси; познатата балкансна ’’Ушична република” ce роди 
тука. Народноослободителниот одбор на Ушице стана пример и слика ма 

НОО во другите места.

Ужичка републина

Ушичка републина - голема ослободена територија во западна
ррбија, чиј центар е градот Ужице, ce простираше од Casa на север до

Ѕанџак на југ и од Дрина на запад до Морава на истон, На оваа терито-

зија живееја повеќе од милион луѓе, Со површина од 15 илјади квадрат-

Ј1И нилометри. Ужичните партизани со својата борба придонесоа да ce

)ствари мислата на другарот Тито за основање на слободни територии и
„60фганизирање на народна власт

Во почетокот на октомври 1941 година ЦН НПЗ, Врховниот штаб 
народноослободителните партизански едиг.кци. мпнп « оругитв сосчс - h ü 

итични органи на чело со Тито, од Крупањ ce преселија во Ужице и од- 

вде ja рановодеа антибашистичната борба во цела Зугославија, a осо- 

ено даваа дирентиви во изградбата на народноослободителните одбори.

Hora Ужице беше ослободено на 24.9. 1941 веднаш, ce започна 
о основање на народноослободителни одбори, за да ce прошири базата 
з оруженото востание и да ce одбранат револуционерните придобивни. На 
заа слободна територија насекаде беа формирани народноослободителни 
дбори, на разни нивоа. Од септември до ноември, прену дирентни или 

ндирентни избори, ce родија еден онружен, два иницијативни окружии
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два градсни (Ужице и Чачак), шест околиски и 57 општинсни народноосло
6 1бодителни одбори . Народните маси ги поздравија ооие нови облици на 

власта на целата слободна територија. На 7 ноември ce роди Ужичкиот, 

a no десет дена во Ушице беше прогласено и основањето на народноодло- 

бодителниот одбор на Србија.

По основање на народноослободителни одбори на разни нивоа

започна забрзана работа. Најнапред ce одеше да ce обезбеди помош за
фронтот, мобилизација на борци за фронтот, собирање на оружје, обле-

на и храна за партизансните одреди» обновување на производството,

оживуаање на енономијата, организирање на заднината и решавање на раз

лични проблеми на населението. За таа цел ce воспостави фонд за на-

родно ослободување. Потоа, ce гришеа за живото на населението во зад-

нината, за развој на производството, за организирање на разни култур-
но-пбсветни анции со добротворни цели.Истовремено организираа народни
одбрамбени акции и единици што ќе им ce противстават на разорните ан-

ции на петтомолонашите и другите предавници, Охрабрени со паролата

”се за фронтот, ce за слободата", народите понажаа висока свест и

револуционерен полет. Ред приватни или дршавни фабрики, занаетчиски

работници, нано и производствени напацитети, деноноДно произведуваа
и ги лоддршуваа партизаните. Од долунаведениот лример може да ce види
производството на некои фабрики во Ужице: 20 работници што работеа

во женската нројачка работилница произведуваа онолу 500 napa ношули

дневно, a 40 работници во машната работилница 180 ностуми, додека во

работилницата за чевли 60 работници дневно произведуваа 50 napa цо-

нули. Ce гледа дека од 7 онтомври до 27 ноември 1941 година е испо-
62рачана стока во вредност од 5=013.327 динари .

Тука посебно треба да ce спомне познатата воена фзбрика во

Ужице. Таа е фабрина под рановодството на партизаните за производство
и поправна на оружје, која е и единствената фабрина за оружје на осло

бодителите. Партизанските единици во целост ги користеа можностите на

оваа фабрина и правеа оружа и муниција неопходни за фронтот. Според
ненои статистички податоци, за повеќе од два месеца туна ce произве-
цени 16.500 нови пушни, 2,7 милиони куршуми и 300 тромблонсни цевни

... испорачани ce 10,000 тромблонски бопби и друго оружје, додека
-1стовремено ce поправени 4.500 пушни, 300 пушномитралези, 300 митра- 

63
1ези

I

ј
I
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Ова оружје, освен што им беше доставено на партизаните во 

Србија» беше испорачано и во Босна и во Санџан. На овие пушки имаше 

ѕвезда петокрана и пишуваше УПО ("Ужични партизансни одред”).
Иано материјалните услови во воено време беа извонредно 

тешни, сепак во Ужице сѕ одвиваше доста шив културен живот. Над 22 

години забранетиот орган на ЦК НПЈ "Борба” повторно почна да излегува 

во Ушице, со тираж од околу 10,000, Тито лично го напиша уводниот 

тенст во првиот број, a Нардељ беше негов главен урвдник. Ce издаваа 

и весниците на Врховниот штаб "Вести” и ’’Омладинсна борба”. Туна чес- 
то ce организираа собири и ce изведуваше револуционерна уметнична 
програма. На 7 ноември беше организиран масовен собир за прослаза на 

24-годишнината од Онтомврисната револуција, Ова беше единствен масо- 

вен во тогашната ппорабена Европа.

Слобрдната територија Ушице беше исполнета со борбена ат- 

мосвера, цутеше демократскиот живот. Народите поробени од фашизмот, 
од омраза кон фашистичниот онупатор и надежите во слобода и демонра- 

тија, срдечно ja нарекуваа ’’Републина” , Од 24 септември, од сслободу- 

вањето на Ужице, до 29 ноември ужичните партизани беа принудени да ce 

ловлечат, "Ужичната републина" постоеше само 67 дена. Југословенсниот 

филм ”67 дена Ужичка републина”, добро лознат на кинескиот народр ги 

опишува воените настани во овие денови во револуционерната база во 
Ужице.

Иано Ужичната република не мошеше да издпжи лопго •

ко мала слободна територија во морето на до заби вооружената фашис-

тична војсна, поуните од оваа републина, од нејзиното функционирање,

ce скапоцени за натамошниот развој на борбата и дадоа придонес во раз

ввјот на НОБ. Тито кога зборуваше за "Ужичната република” речеѕ ”Сето
она што ce одигра во Ужице имаше далекосежно значење за целата наша
земја. Ушице и сета таа слободна територија ce винаа "Ужичка републи-
ка". Јас сметам дека тоа не беше без причина, сето тоа беше точно, Би

дејќи тука народната власт и револуционерната војна навистина растеа,

партизанските одреди беа не обична група пзртиззнм туку y
R4ни војнички баталјони, чети и водови"
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Разаојот на нзродната власт - Фочанските и 

септевриските прописи

По иснуството од 1941 година, нога насекаде во југославија 

ce основаа народноослобадителни одбори, a особено по обидот на "Ужич- 

ната република”, НПЗ согледа дека работата врз основањето на народно- 
облободителни одбори веќе прерасна во еден оажен составен дел на НОБ. 

Со проширувањето на слободната територија, ce појавија народноослобо- 

дителни одбори на ниво на село, општина, онруг. Тоа бараше донесување 

на соодветни мерни и прописи и утордување на ненои принципи за да ce 

зачува народниот карактер на народната власт, да ce оставаат најзина- 

та задача, уште повеќе да јанне нејзината ефикасност и авторитетот во 
НОБ.

Во почетонот на февруари 1942 година Врховниот штаб, на пред

лог од ЦН, во малиот град Фоча во Босна ги објави прописите за народ-

ноослободителните одбори и даде поподробни упатства за основањето на

народноосободителни одбори, нивната задача и работа. Овие прописи оп-

фаќаа два документа, т.е. "Задачите и устројството на народноослободи-

телните одбори и "Објаснување и упатства за работа на народноослобо-
65дителните одбори во ослободените нраишта” . Овие два документв во 

стручната литература ce наренуваат "Фочансни прописи" или "Фочансни 

принципи". Нивни автор е стариот револуционер Моша Пијаде.

Првиот документ наведува дена народноослободителните одбори 

треба да го обединат народот во борба, да снабдуваат со потребен Bö
en материјал, да рановодат со работата на енономијата, образованието 
и другите области од општествениот шивот, да ce гришат за загрозеното 

население, да водат борба со соработниците на онупаторот и други, вкуп 

но 10 задачи. Истиот донумент исто тана утврдува дека народноослободи- 

телните одбори не ce "органи на посебна пзртии и организации”, a ce 

"политични органи на НОД”. Тие ce и управни и извршни органи, a исто- 

времено ce занимаоаат и со занонодавна и даночна работа. Документот 
уште ja утврдува и формата на демократското избирање и широкото учес- 
тво на народот во работата на НОД.

Вториот донумент главно зборува за деталните прописи и од- 

зедби во врека со работата на народноослободителните одбори по селата, 

зпштините, околиите и нивните меѓусебни односи. Прописите ja наведу- 

заат потребата од основање "народноослободителни фондови", бидејќи



прену нив моше да ce обезбеди снабдувзње на народната војска со храна 

и други потреби, да ce постигнат потесни врсни на Фронтот со заднина- 

та, на народот со војската. Прописите исто тана ги спределуоаат прин-
;Ti

ципите за откуп на соната и конфискација на имотот на заедничниот на- 

роден непријател.
Огромно и даленусежно е значењето на овие дза донумента до- 

несени во Фоча. Значењето на донументите донесени во Фоча е во тоа 

што ”тие ce први сериозни обдди за нонституирање на ноза револуционер 

на власт од страна на рановодството на НОД. Нивното значење е ао тоа 

што тие претстаеуваа солидна база за натамошна изградба на системот 

на народната власт и што битно влијаеја за единствена работа на народ 

ноослободителните одбори речиси во цела Југославија"
Но, во поглед на различните овластуоања на народноослободи-

телните одбори и на воените органи на штабовите, потребно е уштѕ по-

веќе да ce усогласат нивните меѓусебни односи, заеднични да ja извр-

шат задачата за поддршна на лронтот и зајаннување на заднината= Освен

тоа, "ce вели дека народноослободителните одбори не ce еамо политички

органи на борбата, туну органи ноишто веќе утре не станат носители на
сета власт, и поради тса е неопходно да ce остварат орушени сили за

«67освоЈување на таа власт

Тана, Врховниот штаб do септември 1942 година реши да ос-

ноеа военр-политични органи во заднината, чија задача беше изградба

на воени болници, воени магацини и воѕни фабрини, организирање на

транспортот на единиците и воениот арсенал, ошивување на родот во зад
нината, мобилизирање и обучување на нови борци итн. Тоа е главната
содржина на т.н. "Септемвриска наредба” . Септемврисната нар.адба уште
опфаќа: ”за подобра организација на народноослободителните одбори и

зацврстување на нивниот народен демонратсни нарантер, Врховниот штаб

со септември 1942 година издаде две значајни одлуми: Наредба за избо-

рите на народноослободителни одбори и Наредба за образување на зад-
6 8нинсни воени оласти"

Овие прописи, асвен горенаведената содржина, конкоетно ут- 
врдуваат ред прашања сд демонратсните избори. Спогодбата во целоот 

го одразува демонратсниот и масовниот нарзнтер на народноослободител- 

ните одбори.

He постои суштинсна разлина меѓу Септемвриската нардеба и 

Фочансните прописи, но тие го симболизираа фактот дека изградбата на
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народната власт заМенори напред, a промена има особено оо разбирање-
то и сознаниѕто за народната власт. Ненои автори истакнуваат: "До
септември 1942 година народноослободителните одбори, ce нарекуоаа

"привремени оогани на власта, a од септември - органи на народна де-

мократсма власт, т.е. постојани и единствени органи на власта, зарадиш
„69на нооата народна власт’

Овие народноослободителни одбори изградени во борбата со 

онупаторите и бранителите на старата власт постепено прераснуваа зо 

органи на власта на идната дршава.
Веќе мошеше да ce согледа тој тренд на разпојот.

3. Основањето на народноослободителната војсна и 

кинесниот печат за југословенсната партизансна

борба

Зулскиот поход на Пролетерсната бригада

Првата и Втората пролетерска бригада во борбата и во созда- 

вањето на нови слободни територии одиграа улога на главна воена сила. 
По покренувањето на третата офанзива од германо-италкјзисните и 
пниски сили, Врховниот штаб одлучи воената сила раштрнана насенаде 

да ja обедини во пролетерски бригади. Тана, на 5 јуни 1942 година Пље- 

ваљскиот и Бјелопољскиот одред, нано и Златарскиот баталјон и други 

воеми формации, со 950 борци, беа обединети во Трета пролетерска бри- 

гада, т.е. Сануачна бригада, под директна команда на Врховннот штаб.
На 10 јуни во Заленгора £.Црна Гора) е основана Четвртата пролетерсна 
бригада со пет баталјони и внупно 1.080 борци. По два дена ce роди 

Петтата пролетерска бригада составена од партизански одре-

д и . Оваа бригада имаше четири баталјони и 1.000 борци.

Во тоа време на советско-германскиот фронт германскатз вој- 

сна одеше кон Ростов, Кавназ, Сталинград. Во северната Африна итало- 
-германските војски навлегоа во Египет, јапонсниот агресор ги еазеде 
Хонг-Нонг, Малаја, Сингапур. Релативно глзданс, југослсоенсно-о бпнн'- 

те беше посмирено. Спсред германо-италијансните фашисти, иивната обан- 
зива била успешна, a силите на партизаните ’’уништени” .

Врховниот штаб ja процени тогашната состојба и на 24 јуни 

1942 година реши и предводејќи ги 4.000 борци на пролетерсните бри-
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гади, тргнаа од Зеленгора, на гфаницата Hà Црна Гора, кон западна 

Босна; тоа беше почетонот на Зулсниот похОд на пролетерсните брига- 

д и . Основна цел на Јулсниот поход и на obaa одлуна беше да ce занува 

главнинаТа на партизанИте, да ce сретнат пролетерсните бригади со 

партизансните одреди што дејствуваа во зФпадна Зугославија и во Хр- 
ватсна, Словенија итн.> да ce Формираат нови слободНи територии. Ону- 

паторсната офанзива на крајот ce претвори во голем поход на народно- 
ослободителните партизвнски одредк. Тоа беше стратеУжи поход на на- 

родноослободитеЈпните РИли предводФни од Тито.

Пролетероките бригади ce поделија во две групи. На сев.ер 

беа Втората и Четвртата бригада, нано и Врховниот штаб, на југ Пр- 

вата и Третата бригада, a Петтата бригада со херцеговсните партизан- 
ски одреди остана да ги чува ранетите според онолностите или да деј- 

ствуваа во заднината, или да оди во правец на главнината. Во почето- 

нот на јуЛи единиците од двата правца нападнаа по линијата Сараево- 

Мостар. За ненолну дена партизаните уништија 11 железнички станици,

2 моста, 32 лономотири и 76 вагони. Ова беше една од најголемите и 
најуспешните диверзии на југословенските партизани Оваа победа 
парализира пругата во долина од 60 нилометри за два месеца, a со тоа 

без прекинати врски на непријателот од јадрансниот брег со централ- 

ниот град - Сараево.

Во јули-авруст пролетерсните бригади, no тешните битни, ги 

ослободија Ноњиц, Нешево, Прозор, Горни Вакуф, Дувно, Ливно и други 

гратчиња. Истовремено Петтата пролетерсна бригада и херцеговските 
одреди во почетонот на август пристигнаа во областа на Прозор, Пос- 
ледниве беа лреименувани на 10 август во Десетта херцеговска бригада.

Охрабрени од ослободителната борба, во западна Босна, Хр- 

ватсна, Далмацијаѕи Словенија ги зајаннаа нападите на своите парти- 

зансни одреди. Главниот штаб на Хрватсна во периодот јули-септември 
во Лика, Нордун и Банија ги оформн пранте пролетерски бригади. Во 
септември-ноември во Далмација ce формирани три бригади. Во Словени- 

ја, близу до слободната територија на Хрватска на 16 јули ce формира 
Првата бригада "Тоне Томашич", a оо септември-октомври ce формирѕп 

пгри бригади. Во тоа време партизансните единици во западна Босна, 

Далмација, Хрватска и бловенија вене можеа мебусебно да ce поддржу- 
ваат и да преземаат заеднични анции. Во средината на онтомзри трите 
пролетерсни бригади од Словенија и една бригада од Хрватска do об- 
ласта Нарловац-Черномељ близу Љубљана поведоа силна офамнзива против 
италијанскиот онупатор.

-  H t*. И НЅКО Л Ку б МЦ : • ИНИЧИ ''п рчирачи  О " Н ЈИ  \ г ц у
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Ha 4 ноември неколну борбени единици фор-мирани од ненолку 

бригади го ослободија градот Бихаќ и неговата околкна, бранети од 5 

баталјона на лредавниците и го претворија во центзр на аваа ослобо- 

дена област.
Офанзивата на лролетерските бригади во втората половина на 

1942 година има големо воено и политичкс значвње. Тоа во централна и 
западна Лугославија дирентно го поттинна развојот на оеглободителното : 

движење. Врз основа на овие успеси, ЦН НПЗ и Врховниот штаб благовре- 

мено донесоа две одлуни ноишто имаа огромно значење за НОБ и Револу- 

цијата: формирање на Народноослободитвлна оојска и свинување на Првс 

то заседание на АВНОЛ.

Порастот на Народноослободителната војсна

МП на Зугославија од самиот почетон на антифашистичката 

борба ce залагаше за оружена борба и за создавање на солствени оруже- 

ни сили. Истовремено НПЗ во секоја етапа од борбата творечки фсрли- 

раше најадеаватни воени формации. Лугослооенската народна армија (ЛНА) 
преку партизанските одреди, пролетерските бригади, навистина ce пре- 

твори во дивизии и армиски корпуси на регуларна војска - една таква 

фаза на разпојот, од мал до голем, од слаб до силен, од нисни дс ви~

соки, да прерасне во столб на Револуцијата и власта и да ги разбие 
неколкуте разжештени непријателски офанзиви.

По иснушението од јулсната офанзиѕа, спомнатите пролетер- 
сни бригади во југословенсната НОБ понажаа поголема борбена сила и 
мобилност во однос на партизансните одреди. И понрај тоа што број- 

чено непријателот беше многу посилен од партизаните, оо технична оп- 

рема во лоповолна положба, сепан тој не успеа во големите офанзиви 
да ja уништи главнината. Напротив, народните оружени сили во борбата 
уште повене зајаннаа. До ноември 1942 година во југославија ce фор- 
мирани 26 бригади, и тоа: Прва и Втора пролетерсна, Трета саниачка, 

Четврта и Петта црногорсна, Десетта херцеговска, 1, 3, 4, 5, и

6-та Нраишна, VI источнобосансна, 1, 2 и 3-та лична, 1 приморена-г' 

рењска, 1 славонсна, 4 нордушка, 7 баниска, 1 и 2 даллатинска, 1, 2.,

3 и 4 словенечка. Внупните сили ce движеа онолу 150.000 борци.
Ваиа бројните бригади распопедени по слободната територија 

во Лугославија (западна) имаа итна потрѕба сд упрагзување и номанда
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за што пдуспешно да им излезат ао пресрет на новите борбени задачи. 
Врховниот штаб благсизремена донесе одлуна за реорганизација на глав- 
ната оружена сила во дивизии и армисни норпуси на регуларна војска. 

Наредбата од 1 ноември 1942 година гласи да ce образуваат Проа и 

Втора ударна дивнзија на НОВЗ : d o составот на Прпата диоизија влегу- 

ааат Првата пролетерсна народноослободителна ударна бригада, Третата 

пролетерсна народноослободителна ударна бригада (Санџачната) и Трета 
та нраишна народноослббодителна бригада. Во Втората дивизијз влегу- 
ваат бригада (црногорсна) и Втората далматинсна бригада.

На 9 ноември ce формира Третата, Четвртата и Петтата 

ма дивизија.
Од оружените сили на HOB на територијата на Босна ce фор- 

мира Штабот на I босансни народноослободителен ударен норпус. Во сос 
тавот на овој корпус влегуоаат IV и V ударна дивизија и VI ударна 
бригада од Источна Босна и сите партизански одреди на територијата 

на Босна. На 20 ноември ”во врска со создавањето на Народноослобо- 

дителната војсна на Зугослаоија” ce менуоа името на Врховниот штаб 

на народноослободителната партизанска и доброволечка војсна во Во'*г' 

вен штаб на Народноослободителната војсна и партизанските одр^ди на 

Зугославија. На 22 ноември беа формирани три хрватски диоизии; VI, 
VII и VIII. Од тие три дивизии ce формира I норпус на HOB, т.е. Хр- 
ватсниот корпус.

Под непосредна номанда на Врхоониот штаб останаа I, II и 

III диоизија. На 4 ноември 1942 ce издава наредба за основање на 

военото училиште на HOB и П О З . Седиштзта на училиштѕто беше во Доњи 

.Лапац ао Лина, a имаше виши нурс за номанданти на баталјони бригади 
и нисни курс за водници и командири на чета.

Наредбата од 18 денември 1942 година определува при Штабот 
на IV оперативна зона да ce формира и Хрватсна сенција на воената 

порнарица.

Формирањето на дивизиите и корпусите на Народноослободител 
ната војсна значеше дека југословенсната НОБ постигна нови размери. 
Тоа беше затоа што "периодот на формирањето на бригадите прртгтрпчпа 
почетна етапа во развојот на оперативната војска, a формирзњето на

71првите дивизии и норпуси - крај на таа етапа... создавање на НОВЈ”
Во поробената Европа ете тана ce роди една добро организи- 

рана и борбено способна народна војска. Таа беше уште една нова твор 

ба во југословенските НОБ по основањето на наоодната оласт.



Освен дивизиите и корпусите на НОБ нако дел од регуларн”

единици, d o  ред други места ce уште дејствуваа партизансни одреди.

До крајот на 1942 година народните арушени сили имаа 2 корпуса, 9

дивизии, 36 бригади, 43 партизансни одреди и бројни помали единици
со вкупна 150.000 броци. Тие ja напаѓаа непријателската војсна на
територијата на Зугославија составена од германсна војсна 150.000,
италијанска војсна 335.000, бугарсна војсна 90.000, унгарска војска

72
26.000, нвислиншни единици 249.150, т.е. вкупно 852.650 војници

2Слободната територија доетигна површина од 50.000 км , т.е. една пе 

ттина од целата земја.
Со основањето на Народноослободителната војсна НПЗ уште п 

веќе ja зајанна ведолошко-политичната работа вооојсната» За да ce 

зачува политичната антивност во народната армија, Паргијата наи!чр’-’ 

ва нова фуннција - политични комесар - во сеној главѕн штаб и раков 

ден орган. Во четите и баталјоните беа основани партиски и младинсн 

организации. Оние борци што беа исналени во битките, херојски и веш 
ти и со управувачна способност беа унапредени на разни фуннции, со 
што ce зачува борбената срцевина на револуционерната војсна. Врхоо- 

ниот штаб на Народноослободителната војсна издаваше весници и спмг>" 

нија и формира радиостаница. Тие не само што одиграа улога do мобил 

зирање и охрабрување на народот, туку и му овозможија на светот бла 

говремено да ce запознае со антивностите и херојсните подвизи на ју 
гословвнските партизани.

"Побдата на југословенсните партизани"

Почнувајќи од втората половина на 1942 година. знтибам'»": 
ната борба на југословенсните народи достигна нов подем. Од основа- 
њето на пролетерсните бригади и нионата нонтраофанзива до Формирање 
то на Народноослободителната војсна и свикуѕањето на АВН03 ce гледа 
ше дека НОБ по својот нвалитет и нвантитет навлезе во нова етапа, 

Светсната напредна јавност ce почесто започна да известува за анции 

на југословенсните партизани, па ни кинеските напредни весници не 
беа иснлучон.

Во втората половина на 1942 година нинесниот веснин "Џеф- 
Шибао” објави над 24 начиси специјално известувајни за борбениот ус 

пех на југослраѕнсните партизани. Нз 8 август ’’Сивхуа Н4ибво” jé обј
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□и веста за хрватсниот иилот-патриот Руди Чајавец ној со авионот ce 
спушти на слободната територија, под наслов "Авијацијата на југосло- 

оенсните партизани врши напади врз непријателските буннери, do цела- 

та земја продолшува жестона борба",
Во тоа ореме нинесниот печат ce одлинува со една особина; 

повеќе беа номентарите и написите во нои авторите сами ja опишуваа и 

директно проценуваа партизансната бопба на Зугославија. На 19 ноем- 
ври "СинЈЈуа Жибао” во целост ja пренесе статијата на раководителот 

на радиостаницата ’’Слободна Зугославија”, делегатот на КПЗ во Ному- 

нистичката ин+ернационала Вељко Влаховин, под наслов: "Преглед на 

југословенсната борба” .
Овие податоци дадени дирентно од јуословенски патриоти оди

граа антивна улога во запазнавањето на кинесниот народ со вистинска-

та состојба во Зугославија и напредонот на оружената борба. Затоа,
истиот веснин на истиот ден ббјавува уводник ној, објаснувајќи ja

состојбата на проширувањето на народната антифашистичка борба на об-

ластите во Европа окупирани од непријателот, најнапред ja наведа ос-

лободителната борба на југословенсните народи. Уводнинот зели; ”3у-

гословенската партизансна борба cera вене прерасна во поширона на-
родна борба. Широките маси на работниците од рабрините, селаните,

студентите и интелигенцијата постојано оо групи ce внлучуваат по пар

тизанските одредио Партизаните веќе имаат свои релативно стабилни

бази, принудувајни ги 26-те дивизии на окупаторската војсна псстоја-

но да живеат под ненадејни напади, постојано да му нанесуваат удери

на агресорот, тана што ce повеќе ce приближува времето на ослободу-
73вањето на југословенсните народи”

Вториот ден в "Џефан Жибао” на првата страница, во еден 
уводнин во кој посебно зборува за победитѕ на југословенските пар- 

тизани од Зулскиот поход наваму, најнапред истаннува: "Последнава 

недела насекаде оденнуваат радосни вести за победите на југословен- 

ските партизани, за босансниот град Бихаќ и за некои важни хрватсни 
градови. Светлите победи на југословенските партизани пред другите 

поробени народи на Европа изградија припер на организирана оружена 
борбз” .

Уоодникот понатаму ги анализира причините коишто доведоа 

цо победата на југословенските партизани» Уводнинот o'ieTa дена тоа е 

зосем резултат на политичното единство на сите народи на Зугославија 

i тесните врсни меѓу народот и војсната» Ce вели: ’’Воопшто не е слу-
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чајна херојската борбеност и брзиот развој на југословенските парти- 

зансни одреди” .

”Пред ce југословенсните народи имаат револуционерна тради- 

ција во херојсното противставување спрема странскиот агресор и рар- 

тизансна тактина на војување. Тие денес, со цел да му е противста- 

ват на германо-италијанскиот фашизам и на домашните предавници Не- 
диќ и Михаиловиќ, ce обединија без разлика на националност и нласа»
Во штабот на југословенсните партизани и во организацијата "Ослобо- 

дителен фронт” на слободната територија има претставници на сите 

демократски партии во Лугославија, оформувајќи оистинсни антифаши- 

стички национален обединет фронт. Ова доста силно ги покренува наро- 

дите од разни слоеви на Зугославија, единствени да учествуваат во 
борбата против германо-италијанскиот окупатор. Потоа, југословенски- 
те партизани ce тесно поврзани со широните народни маси. Народот од 

разии страни на Југославија им ги дава неопходните материјали на пар- 

тизаните, често им помага и ги проширува нивните редови. Народот од 

разни места во централна Зугославија вене формира безброј "мали чети 

за помош на партизанските одреди”, тие ce задолжени да ги известат 
партизаните за движењето на "назнените експедиции” и ги уништуваат 
непријателсните сообраќајници итн. Лугословенсниот народ, машко и 

женско, старо и младо, ce живо ce внлучува во овие акции".

Уводнинот топло им честита на југословенсните соборци, им 

пожелува да одат од победа во победа, што посноро да го избркаат 

агресорот и да ja ослободат својата таткооина» Уводникот вана заор- 
шува: "Поразите на силите на Оската на Источниот фронт и во сеоерна 
Африка сенано ќе ja ослабиат нивната зладејачка сила во Лугослааија, 
ќе им дадат прилика на југопповенсните партизански одреди за поголем

|развој. Ио, Лугослзвијз е сместена во виталниот дел на Балканот и 
фашистите секано нема тана лесно да ja встават. Ние изразуваме ис- 

нрена почит нон југослооенсните соборци коишто ce наобаат оо изоидни^ 
цата на борбата на поробените европсни народи, ce надеваме дена fie 
истраат во својата борба, ќе постигнуваат постојани победи и ќе ги 
протераат италијансните и гергчанеките оојсни од својата териториja”^  

Можеме да нажеме дека овој уводнин ги одразува сознанијата 
основната оценна на нинесниот народ за југословенската Народноосло- 

бодителна војсна и партизанските одреди: дена југословенсните парти- 
зани ce светлото знаме што ce вее во првите редови на антифашистич- 

чата борба на поробените народи во Европа»

.



Во почетонот на денември "Синхуа Жибао” во рубрииата ”По- 

датоци” го претстаоува југословенското население: бројивѕта.. *нловр~ 

шината и географсната положба, историјата и друго, a особѕно негооо- 

то место во Втората светсна војна и нѕговиот самзпожртвувачни дух. 
"Податоцитв” велат дѕка во Зулскиот поход ”над 20.000” аојници до 

германската и италијансната војсна ce уништени од партизаните» "Де- 

нес југословенските партизани ce исналија кано цврст челик”.

Во Зугославија, освен силните партизансни одредм, има уште

и многубројни партизанснм ч>ети и групи, "тие оо сеној миг и на секое

место чекаат прилина да го нападнат непријателот”, "тие често врзу-
75ваат над 20 дивизии на оојсните на Осната"

"Џефан Жибао” дава најподробен приназ за борбените деј- 

ства на југословенските партизани и ja Зулскиот поход. Овој веснин 

во 1943 година на 24 и 25 јануари во продолжение објавува долга ста- 

тија пренесена од сооетското списание "Болшевик" од јули 1942 година 

под наслов ”Една година на партизансното движење на Зугославиja”. 
Авторот во статијата вели дека на нрајот на јули југословенсните nap 

тизани и доброволната војска ослободила ред градови и села и дѕна 

покрај тоа ”во ред места ce изградени партизански бази”.:На тој на - 

чин окупаторот е онеспособен да ги сконцентрира сите свои сили на 

едно несто и да врши "чистни".

Авторот вели дека партизаните во јулската нонт.раофанзива 
врзале 17 дивизии италијансна војска, 5 дивизии германсна всјсна,
4 дивизии унгарсна војска". Мебу нив италијанските војници ’’претр' 
пеа најголеми загуби”. "Резултат на успехот на југословенската ин- 

траофанзива беше зацврстување и прошируоање на партизансните бази".

Ha нрајот на статијата авторот дава своја оценка, Тој спе- 

та дена југословенските партизани и доброволната војсна на воен, по- 
литички и нултурен ce нали и расте. Ни е н о т о  оружје има четири изво- 
р и s еден дел е од војниците на старата војска, еден дел е од фабри- 
ните на слободната територија, еден дел е запаенето од непријателот, 

a еден дел од онупаторот што ce предава. Авторот истакнува дека тоа 

ce вежбани единици. Нив ги раководат југословенсни офицери, иснуснв, 

со добра обуна и лубе ноишто своите животи ги посветиле на целите 

на народот. Во нивните редови има многумина преналени шпансни борци, 
тоа ce истакнати воени и политични водачи што им ce противставија 
на германските и италијанските Ф^ашисти и на шпанските предаоници”.

61.
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За едногодишната борба на југословенсните партизани аото- 

рот го дава следниот заклучон: "Во едногодишната партизансна борба 

ce исналија синавите на југослоѕенските народи, станаа познати по 

целиот свет со својата храброст, смелост, решителност и со тоа југо- 

ел-овенсните лартизани прераснаа во нвпобвдлива сила"^.

Во почетонот на февруари 1943 година "Синхуа Жибао” во 

еден уводник зборува за растот на југословенската народноослободи- 
телна војска. Уводникот смета дена во ред места во Зугославија ce 

основаа паршизансни ореди и ”се изградија главни штабови и систем 

ка полигички комасари. Понатаму, заради големото учество на работнич 

нитв и седснитв маси и на интелигѕнцијата, таа двноноќно растеше, ce 

развиваше, и на политични и ооен план прерасна во моќна оружвна сила 

што му ce зананува на непријателот” .
Истовремено југословенсните народни оружени сили зајанну- 

ваа во борбата за "раснриннуоање и уништување на југослооенсните пре 

даоници и оние личности што ce преправаа патриоти, a ѕсушност созда- 

ваа раздор”, кано што ce Павелиќ, Недиќ, Михаиловиќ. ’’Зугословенска- 

та народноослободителна војсна зајанна тонму во решителниот обединет 

отпор и во процесот на борбата протиз сепаратизмот. Тоа може да по- 
служи нако пример во светсната антифашистична борба” .

Луѓето ноишто барем малку ja познапаат историјата на Нина 

веднаш ќе сфатат дена "Синхуа Жибао” е голем веснин, што са печатеше 

do Чонгчин - центар на власта на Чангкајшек. Овој весник во тој увод 

нин алудира на нешто. 1942 година е најтешната година во антијапон- 
сната борба на нинесниот народ. Во оваа година јапонсните империја- 
листи со "својата политина на чистка” и "три уништувања” (палење, 
убивањв, страдање) им нанесоа најтешки загуби на нинесните антија- 
понсни бази. На пример, во 1941 , 1942 година ’’чистиките” на неприја- 

телот на слободната територија во северна Нина беа онолу 174 пати, 

сеној пат 1.000 војници, во споредба со претходните две години ce

зголеми за 2/3 и имаше внупно 833.900, двапати повене од претходните
77две години . Во тоа време реакционерната нлина на Чангнајшен с о д ѕ ј -  

стоуваае со "чистиите” на јапонските бандити, понренуваше еден по 

друг антиномунистички бранови, станувајѓш еден протио еден ток што 
ги разедннуваше антијапонсните сили на отпорот, a НП на Нина и вој- 

ската што ja предводеше таа ce залагаа за единство, пример на напори 

за отпор кон Запонците. Очигледно, југословенсната Народноослободи- 

телна војсна може да стане симбол на антифашистичко движење во низа 
други земји.
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Osoj уводник на крајот изразува верба дека во постојаното 

растење и јаннење на пеѓународното единство во антифашистичката бор- 

ба на народите од целиот свет ”југослоознските народи секако fis мо- 

жат да го зајакнат анатрешното единство» fie ja доѕедат партизансна- 
та борба на уште поправилен и помоќен пат на развиток, fie му нанесат 
силен удар на хитлеровскиот фашизам и fie ja обноват независноота и 

слободата на Југословенвките народи i

1 . Пм;'п Т' Ч-С :Ј

4. Нимескиот печат за првото заседание на АВНОЗ 

Првото заседание на А8Н03

1942 година е година на извонредна политична живост на 

слободната територија на Зугославија. Goaa година едно no друго ce 
одржаа разни масоони антифашистички собири, нако АФЖ, СНОЗ, верски 

собири, собири на ленарите итн. Тоа му покажа на целиот свет дена 

ослободителната борба во Зугославија е организирана борба и со свое 

раководство, дека масовен и општонационален нарантер. Во неа нај- 

енлатантен настан беше одлуната за основање на АВНОЗ како политички 

репр8зентативен орган на народот и на ослободителната борба.
Во 1942 година на слободната територија на Зугославија ce 

роди потреба и можност аа основање на општонароден политични орган 

со цел да ce зајакнат и прошират плодовите на борбата. Ha меѓународе 

план советската Црвена армија, no разбивањето на летната офанзива 

на нитлеровсните оојски, херојски го бранеше Сталинград. Западните 

сојузнички војски со северо-африканските борби започнаа да преземаат 
стратешиа иницијатива, a САД на Далечниот Истон започна нонтраофан- 
зива нон Запонија. Ha европското нопно во ред поробени земји ce раз- 
горуваше антифашистичка борба, a во внатрешноста на Зугославија на- 

родноослободителните одбори деноноќно ja пројавуваа својата значајна 

задача, Befie беа основани дивнзии и корпуси на НОБ. Градот Бихаќ 

и неговата онолина прераснаа во трета револуционерна база no Ужице 
И Фоча. Луѓето ja винаа "Бихаќска р е п у б л и к а ” , Германците do ова п а р -

че слободна територија гледаа кано на "Титова држава” .

ЦН НПЗ лравилно ja оцеии состојбата внатре во земјата и над 

вор од неа, сметаше дена созреале услооите за формирање на централен
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лолитички орган. Така, ВШ на НОБ и партизансните одреди на 20 ноем- 

ври 1942 година издаде проглас за свинување на народно-антифашистич- 
ко засвдание. На 26 и 27 ноември 50 делегати на сите народи на Зуго- 

славија и сите антифашистични организации учествуваа во центарот на 

обединетата слободна територија Бихаќ на Првото заседание на АВН03.

Заседанието го разимира искуството од над едногодишната 

оружена борба на Зугославија, ja потврди рановодната улога на НПЗ, 
ги разоткри и осуди фашистичките слуги Михаиловиќ, Недиќ, Лаовлиќ, 
итн., кано и предазничките двла на бвгалисната олада и нралот.

Делегатите ja потврдија пот”ебата од изградба на едвн нов 

делегатски орган, бидејќи само тој може подобро да ги реши низата 

проблеми што во сеној миг сѕ јавуваат во ослободитвлната борба, да 

го организира мивотот во заднината, да орши најширона мобилизација 

на масите во слободните територии и во онупираните области.
Заседанието решава да св оформи АВНОЗ. Тој како политични 

орган на цела Зугославија, заедно со Врховниот штаб, нв ja рановиди 

НОБ, Засвданието уштв одлучува да ce формира Извршен одбор на ABH03Î 

да фуннционира нако најаисоно административно тело и да ja води се- 

нојдневната работа на народните органи на власта. Донтор Иван Рибар 

е избран за првтседател на Извршниот одбор, a тројцата потпрвтседа- 
тели ce: Павле Саоиќ, Нурија Поздерац и Едвард Нардељ. Во избраните 
во Извршниот одбор, освен комунисти, има и претставници на другите 

антифашистичии здруженија.

На заседанието е прифатвна "Одлуната за основање на АВНОЗ" 

и "Одлуката за орранизација на АВНОЗ", нано и Прогласот до сите на- 

роди и народности на Зугославија.
Појавата на АВНОЗ нано централен политични ореан на НОБ е 

една нова етапа во изградбата на народната власт. Ано земеме денз 
народноослободителните одбори ce нинулци на народната власт, тогаш 

претставничкото тело на Првото заседание на АВНОЗ е модел на новата 

државна организација. БидејАи ослободителното движеже во внатрешнас- 

та на земјата ce развиваше нерамномерно, огромна беше разлината во 
полза на силите на непријателот. Партизансните слободни територии 

ce уште не беа обединети. Истовремено и самата влада на СССР изрич- 

но бараше во Зугославија да не ce пристапува нон донесување на рево- 
луционерни државно-правни анти и прашањето за државно-правните пос- 

ледици целосно да ce одложи.
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Нардељ нстаннува: "Во оваа етапа на политичкиот развитон 

ABHQ3 не беше устаоно-праоно тело ниту парламент ниту влада” , Всуш- 

ност и тој имаше елементи на највисок орган на власта на нова Зу- 

гославија што ce раѓаше, чиишто контури оеќе можеа да ce согледаат. 

АВНОЗ избра од својата средина Извршен одбор, ној претставуваше 
"влада do мал обем", нога го презеде водењето на извршните и управ- 
ните работи. Секој од членовите на Извршниот одбор на АВНОЗ беше 

на чело на едно поверенство, кано што ce поверенствата за стопан- 

ство,за управа, за народно здравје, за социјална политина, за фи- 

назсми, за лросоета, за версни прашања и за пропаганда"".

Оснооањето на АВНОЗ целосно ja одрази желбата на сите 
народи и народности на југославија да го отфрлат стариот режил и 
надежите за изградба на сопствена револуционерна бласт. По Бихаќ- 

ското заседание Извршниот одбор испрати разновидни дирентиви, из- 

вештаи и иаредби до народноослободителните одбори во сите нраишта 

на земјата.
На политички план, во мобилизирањето на широните народни 

маси од слободните и неслободните територии да ce внлучат do HOB, 
тоа одигра активна улога. Во Бихаќ беше основан Народен универзитет 

Дом на културата и други институции, беа издадени листи - еден вид 

ченови и средства - за размена и ce разои поштенсне дејност,

Истовремено, поттиннати од оза заседание, од 6-8 денем- 

ври АФЖ на Зугославија ja одржа својата Прва нонреренција во босан- 
сниот град Петровац, a на 27 и 28 денемори во БихаА ce одржа Проиот 
конгрес на Антифашистичната младина на Зугославија. На двата конгре 

са беше разгледано прашањето за учестзото на жените и на младииата 

во НОБ.

Политичната активност на слабодните теритооии 
во Зугославија

НП на Нина во 1937 година, кога почна антијапонската оој- 
на, особено го ценеше изградувањето на антијапонсните демократсни 

бази и народна власт» По лансирањето на апелот на Партијата за раз- 

□ивање на партизанска борба во непријателската заднина и за основа- 
ње на антијапонски бази, најпрвин во областите на северна Нина ce 
појавија антијапонски демократсни базаи. На слободните територии во
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Нина беа основани и органи на народната власт, ce водеше политина 
на намалување на даноците и наматите, ce отфрлија даноците и давач- 
ните, ce применуоаше поповолен третман спрема семејствата на анти- 

јапонските борци и подебрување на животот на народот и задоволување 

на неопходните потреби за Фронтот на отпорот, Истовремено, народот 

стана господар на новата власт. Најголема револуционерна база е Ле- 

нан, местото наде што ce наобаше ЦН на НП на Нина. Владата ce наоѓа- 
ше на граничниот појас на Шенши, Гансу и Ниншја. Ленан прерасна во 
ракоооден центар на антијапонсното демонратсно движење во целата зем 

ja. Во широниот антијапонски обединет национален фронт НП на Кина, 

изградуаајќи ант-иЈапонона демомратсна власт, ce залагаше за спрове- 

дување на "Системот 333” , о^дносно во владиниот соетав комунистите 

да заземат само една третина, a другите демонратсни партии и лица 
бѕз партиски припадност коишто беа за антијапонска војна да сочину- 

ваат две третини.
Нинеските комунисти и партизани со вакво минато им чести- 

та на југословенсните партизани за борбените успеси. Тие понажуваа 

голем интерес за политичкиот живот на слободните територии во Луго- 

славија. Во 1942 година, на 30 јули, "Синхуа Жибао”, под наслов "Лу- 

гословенските партизани одржаа политична конференција, донесоа одлу- 
ки и го повинаа народот во решителна борба со окупаторот и домашни- 
те предавници”, известува за патриотскиот нонгрес одржан на 16 јуни 

со учество на претставници од Црна Гора, Босна и Санџан.

Истаннувајќи дека 75 лица гшетставници од разни нругови 

учествуваа на конгресот и потпишаа резолуција, оесникот вели: "Нано 

ce од различни партии, тие со својата љубов нон татковината и омра- 
зата нон нрвавиот фашизам ce обединија решени засеногаш да ja осло- 
бодат cDojaTa татковина од крвата фашистична власт. Меѓу учесниците 
имаше познати југословенсни политички водачи од целата земја”.

Истовремено овој веснин подробно ja пренесупа содржината

на резолуцијата донесена на овој конгрес» Мебу другот, има еден дел

во иој е раснринкана предавничката завера на Михаиловиќ и на црногор
зките предавници. "Постоеја сигурни донази дека по наредба и упат-
DTBO на Дража Михаиловиќ... поведоа оружена акција против народноос-

чободителната борба на нашиот нарад со сестрана поиоцј  и соработна 
»79!□ онупаторот”

За изворот на оваа вест, кано и за предавничните дела на 

'ихаиловиќ и неговите четници, најнапред извести радиостаницата ”Сло
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бодна Зугослаоија" на 6 јули 1942 година, a на 19 јули советската 

агенција ТАСС. Нинесната јавност дозна од Вељно Влаховин за Нонгре- 

сот на сфветсната антифашистична младина одржан во Поснва истата 

година. Ce гледа дена нинесниот народ по разни патишта ce запозна- 

ваше со разоојот на настаните во Зугославија.
Треба да ce наже дека радиостаницата "Слободна Зугослави- 

ј а ” одигра голема улога во возможуоањето на народите на целиот свет 

да ce запознаат со оистинсната состојба во Зугославија. Почнувајни 

од 11 ноември 1941 па до февруарските денови на 1945 година, таа 

станува силно оружје на реоолуцијата и ослободителната борба на на- 
родите и народностите на Зугославија. Преку не.јзините радиобраноои, 
во најголем дел врз основа на податоците од телеграмите на Врховми- 

от штаб на BOB и ПОЗ до Коминтерната, беше ширена вистината за бор- 

бата на народите и народностите на Зугославија и за подвизите и по- 

бедите на Народноослободителната војска на Лугославија. Вногу оести 

на нинесните весници потекнуваат од номентарите и извештаите на оваа 

радиостаница.
"Синхуа Жибао” на 21 август 1942 година, според податоци 

од радиостаницата ’’Слободна Зугослави ja ”, објави серија статииѕ ”0с- 

лободителниот фронт", ’’Народна борба”, ’’Многу пропагандни материјали 

"Нолну погооемо угнетување, толну поголем отпор" и ”Дизјаштвото и 

отпорот нон дивјаштоото" во нои номплетно ги претставува борбените 

успеси на југословенсната HOB од пролетта на 1942 година, опфаќај- 
ќи ги предоидените планови на Врховниот штаб, кано и состојбата со 
мобилизацијата на сите луѓе од ослободените територии и териториите 

окупирани од непријателот за вклучузање во борбата. Овој веснин оана 

ги опишува акциите на Словенечкиот народноослободителен фронт; ”Сло- 

венсниот народ, под ракоаодстоо на Осоободилна фронта, ce обедини 

цврсто. Во последно време, нога беше спрооеден Заемот на слободата, 
сите ce натпрееаруваа ној прв да даде. На псвик на Освободилна фрон- 
т а, народот од градовите и селата најчесто го даваше и последниот ди 
нар без нинамоо шалење. За нратно време беа собрани над неколку ми- 

лиони динари. Ословободилна Фронта во последно Dperie нонфиснуоа имот 

на голем број италијансни шпиуни и прѕдавници доделувајќи го на 

семејствата на селаните загинати од фашистичниот терор, особено на 
оние селани во многуте села што беа запалени по италијансната оку- 
пација. Селаните беа потпомогнати и утешени. На ослободените изгоре- 

тини ce изградија нови куни, ce населија и земјата пан ce обработува
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Освободилна фронта им даде многу дроен материјал на селаните да си 

изградат живеалишта и за други намени".
□ ваа статија во поднаслооот "Народна борба” пишува:.. ”Гер- 

мано-италијанскиот онупатор со разни нлеоети вели дена патриотите ce 

’комунистични партизани’, оели дена тие ce најоешти терористи над 

народот. Непријателот со тоа сака да ги разбие симлатиите и поддрш-*' 

ната на слсбодољубивиот народ нон југословенските народи. Но, при-

падницИте на с^те народности со свои очи гледаат оо овие 15 месеци
* \ ; . *

имовина одлични претставници на народот со самопожртвувачни дух на- 
но пред далвку помоќниот непријател ja пролеаја соојата врела нро. г 
Сиот народ ги поддр^уѕа партизаните. Само предавниците на Недиќ, Па- 

веЛИВ и Иим сличНиТе ja мразат народната борба... НП на Зугослазија

е на иста страна со сите патриоти, херојсни ce бори за ослободувзњето
„80на земЈата

Извештаите на двата веснина за Првото заседание на АВНОЛ 
беа објавени мошне доцна. Според сегашните расположливи податоци, 
"Дајли Воркер” од Њујорн од 9 декември 1942 и њујоршкиот ’’Тајмс" од 

14 денември 1942 година ja објавија веста за ова пред нив. A "Синхуа 

Жибао” од 17 ноември известува дена партизаните веАе го ослободиле 

БихаЛ и онолиитѕ места, "Уништени ce над илјадници непријатели, дос- 
та ce заробени итн., запленет е многу неопходен воен материјал". ”Џе- 
фан Жибао” во уводникот од 20 ноември 1942 година спомнува: "неодам- 
на југословенсните партизани го нападнаа босанскиот град Бихаќ”.

Ho, ce до 2 февруари 1942 година "Синхуа Жибао" во целост 

гс пренесува напи.сот на американсните Time, New Jork од 14 декември 

'и исто времено под наслов " југословенсните народи ce обединија и одр- 
жаа сенародна антифашистично заседание” напиша; ”... за да му ce 
противстават на заедничниот непријател, ги обединија сите народи во 
Зугославија, мебу нив има христијани, муслимани, лраѕославни„ Ова 
единство дојде до израз на антифашистичното собрание. Ова ззседание 

е организирано од 60 југословенсни патриотсни водачи. Резултат на 

изборите: претседател на Антифашистичкот собрание Иван Рибар е поз- 

нат демонратски адвокат, претходно беше претседател на Устаѕотвор- 
ното собрание. Еден од потпретседателите, пратенинот Поздерац е член 

на Врховниот одбор иа муслиманите во Зугославија, вториот е професор 
на Белградскиот универзитет - Србинот СавиА. Попеќе од половината 
делегати на заседанието на Аштифашистичнотс собрание ce борбени се- 

лани, војници, ленари, инженери, уметници и адвонати. Оние војници 

□д старата војсна на Зугославија што не ce сплетнаа во МихаиловиА 

-ичаа исто тана свои делегати”.
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По 20 дена "Џефан Жибао” целосно го објазува написот на 

атеринансниот The Time од 14 декетври 1942 година. Но, употребениот 

наслов и на поднасловите малну ce разлинуваат. "Џефан Жибао” го но- 

ристи насловоТ "Ноѕата југословенсна влада за здобивање детонратија, 

слобода и нацИоналИо ослободување". Потоа ce дели на пет поднаслови:
1. Напредуваљато на лартизаните, 2. Предавството на МихаиловиА,
3. Ооновањето на партизансна војска, 4 „ Територијата ce проширува,

5. Нова влада.
Овој пат "ЏеФан Жибао” не објави, како што обично праве- 

ше, вести или номентари за АВН03. Причината за тоа е тожеби оваа; 

"Синхуа Жибао” ce печати во градот Чонгчун, центар на гуомимгдаАгшиа 
та влада, Повеќе трпеше влијание од оестите на западните нооиисни 
агенции по однос на своите ставови но беше тана флеќсибилѕно "Џефан 

Жибао” ce печатеше во ресолуционерната база Зенан и не čamo што беше 

поизолиран од вестите, туну и по своите ставови беше попретпазлив, 

со оглед на тоа што беше под влијание на Номунистичката интернаци- 

онала.
Делативно зетено, извештаите на двата весника за Првиот 

конгрес н а ‘АФЖ на Зугославија и за Прзиот нонГрес на Антифашистич- 
ниот сојуз на тладината беа далену понавретени. На 22 декетври 1942 

година, две недели по Нонгесот на АФЖ на Зугославија, "Синхуа Жибао" 

ja објавува следната вест: ’’АнтиФашистичкиот фронт на жените во Зу- 

гославија на 6 и 7 денември одржа свој нонгрес на слободната тери- 
торија, На Нонгесшт пристигнаа 60 делегати на организацивте на же- 
ните, 400 гости. Делегатите не доаѓаа čamo од слободните територии, 
туну и од поробените области на Хрватсна, Србија, Црна Гора и Босна* 

Нонѓестот прогласи дека југословенсните жени ce поголети напори не 

ja поддржуваат НОБ и донесе резолуција, Во сите градови и села на 

Зугославија cera oeße е основан AнtИфaшиcтични Фронт на жените, над 
стотина танви организации, итаат и свој весник наречен 'Жената денес

На 4 јануари 1943 година "Синхуа Жибао” доста подробно из- 
вестува за Првиот нонгрес на Антифашистичната тладина на Зугоелави- 
ја. Извештајот истакнува: "Првиот нонгреснна Антифашистичката тла- 

дина на Зугославија ce одржа во Бихаќ на 27 и 28 декетври 1942 го- 

дина, на Нонгестот иташе 336 делегати. Тие ги претставуоаа талДите 
од сите слоеви на Зугославија, теѓу нив 100 делегати што доаѓаа од 
единиците на партизаните, a неколку делегати беа избрани од цен- 

тралните градови под непријателска онупација. Номандантот на BpxoD- 

ниот штаб на Н0Б Тито присуствуваше на Нонгресот како претстаонин
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Ha Генералштабот. Паролите на конѓресот гласеа: 1. Задачите на мла- 
дината во антифашистичната НОБ, 2. Братството и единството меѓу мла- 
дината на сите народности во Зугославија Н едносите на југословен- 
ската и сооетската младина, 3. Младината - иднината на татновината".

"Џеган Жибао" на 12 јануари 1943 на челно место на трвтата 

страница ja објавуоа сшаа вест под наслов; "Големото единстоо на ју- 

гослоѕенсната младина, на слободната територија свинан антифашистич- 

ни нонгрес” .
На крајот, нога ќе ce вратиме на интересот и одразот на 

нинесниот печат во втората половина на 1942 година за значајните l 

шастани so политичкиот живот на Зугославија, потребно е да ce изне- 

се соодветната содржина на еден уводник на ’’Синхуа Жибао” од почето- 

нот на февруари 1943 година, бидејќи овој уводнин навистина ги опо- 
мнува изградбата на власта на слободната територија во Зугослаоија и 
демонратскиот живот во втората половина на 1942 година, улогзта на 

обединетиот фронт, масовните задруженија на НОБ.

Уѕодникот истаннува дена југословенсните партизани не само 

што им нанесоа ефинасен удар на германо-италијансните онупатори ту- 

ку и ги иствраа од ненои градови, села, таму ’’изградија цврсти борбе 

ни бази и народна демократска власт". Оваа вест беше поделена во од- 
редени области на Србија и Босна и голеп број на места на Херцегови- 
на и Црна Гора. "Ha слободната територија партизаните имаат c d o h  ста 

ници, свои весници, издаваат свои пари и заеми, изградија сопствена 

воена индустрија, отворија училишта, ja обучаваат младината, подгот- 

□уваат нова војсна” . Уводнинот смета дена југословенсните народи и 
нивните партизани станаа лример за поробените народи на Еоропа”.

Уводнинот, анализирајќи ги причините што доведоа до танви 
големи успеси на југословенските партизани во антифашистичката борба 
исто кано и анализата во уводнинот на "Џефан Жибао” од 20 ноемори 

1942 година, смета дека лежат најнапред во единството на југословен- 

сните народи и народности. Потоа, "Синхуа Жибао" истаннува дека рас- 

нриннуоањето и борбата против југословенсните предаоници што ce по- 
врзаа со окупаторсните власти е една исто тана значајна причина и 
јавно ги осудува предавниците на Д. Михаиловин и нивните дела, Увод- 
нинот пишуоа: "Зугословенските партизани можат да имаат ванви огром- 
ни придонеси затоа што југословенснитѕ народи ce обединија под една 

политичка цел, создадоа цврст антиФашистични национален Фронт, обе- 

динет фронт. Под овој обединет фронт сите народности и сеноја анти-
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фашистичка партија исто толну го иразеа непријателот, сввсни дека 
истизетер го носи нивниот заеднични чун„ За слободата и независнос- 

та на татновината тие не олошат најсилни напори. Во изминатата една 

годика југословенските патриоти одржаа политични нонг^вс и општона- 

родно антифашистичко засвданив и нонгрес на АнтиФашистичката млади- 

на. На овие нвнолну конгреса учествуваа двлегати од сите слоеви и 
ситв партии, ситв здруженија и организации. На двата нонгрвса на 
Антифашистичното собрание на словенскитв народи во Моснеа Зугосла- 

вија имашв исто тана свои пратвници. Свто ова го потврдува духот 

на единство на југословенсните народи внатре во земјата и надзор од 

неа.

Затоа растот на југословенсните партизани и зајакнувањетв 
на народното единство св должи на тоа што тив ги разоткрија и раз- 
бија предавницитв и онив личности што св првправаа нано патриоти a 

всушност оршеа свпаратизам. На приивр, тие ги разбија познатите ју- 

гословѕнсни предавници Пазвлиќ и Нвдиќо Ооие предавници, под закри- 

лото на Германцитѕ и Италијанцитв, формираа марионѕтска квислинша 

влада, основаа "усташка војсна” за јавно да ги убиваат своитв ссна- 
родници. Тив исто тана ce бореа со генералот Михаиловиќ, југословен- 
сни предавнин, ној под знамето на отпорот всушност тајно оршеа пре- 

даоство. Генерал Михаиловиќ постојано настапува дволично, ги пред- 

води своитв "четнични единици” со единствена цел да создаде раздор

и граѓансна војна, ja предадв својата звмја и народ и затоа тиѕ беа
. „81отфрлени

Одржувањето на Првото заседание на АВНОЗ, неговите мерни, 
не само што ja задобија работата на жените, младината и другите ;иа- 

совни здруженија, го заживуваја политичнист живот, туку го зајаннаа 

и националното единство, ги удрија темелите за основање на државна 
завдница на сите народи и народности врз самоупраони основи.

Со одминувањвто на времето иснуството од борбата на југо- 
словенсните народи го потврди даленусежнсто значвње на ова засѕда- 
ние. Затоа, подоцна "Синхуа Жибао” дадв оистинска оцена, пишувајќи; 
"АВНОЗ прерасна во јадро и камен-темелнин на националното единстоо. 

Oûa собрание во тешните момѕнти на нивната ослободителна борба нап- 
рави гчногу работи заеднични за поФалба и доволно да бидат примерни. 

Спроведува прогресивна политина, го покренува демократсното движење 

на Зугослаѕијa ... Тана, удира цврсти темели на слободно обвдинување
на сите народности на Лугославија по војната во вистинска демократ-

. „82ска земЈа
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IV ГЛАВА

ПРЕСВРТНАТА 1943 ГОДИНА 80 НОБ HA ЛУГОСЛАВИЛА 
И СТАВОВИТЕ HA НИНЕСНИОТ ПАРТИСНИ ПЕЧАТ

1. Лугословенското боиште во 1943 година

Општата воено-политичка ситуација во 1943 година

3:943 година е година на пресвртница во разѕитокот на Вто-1 

рата сѕетска војна, чиј почетон претстаоуза победата на советската 

Црвена армија- нлд германсната групаци.ја нај Сталинград. Набргу Црое- 

ната армија го почна настапувањѕто на ситв делови од фронтот и пос- 

тигна рвд побвди, како резултат на што ce ослободи значителна тери- 
торија -на Созѕтсниот Сојуз. Поразот на Германците во Сталинградсна- 
та битка ja засили офанзиоата на Западните сојузници во Сѕвврна Аф- 

рика и ja зацврсти увврѕноста нај поробенитв народи во неизбвшноста 

на тоталниот пораз на наци-Фашизпот и рвшвноста да ja водат борбата 

•против онупаторитв до нонѕчно ослободувањв„ Тана, иницијативата на 

војната мина во рацете на антихитлеровсната ноалиција и претстаоу- 
ваше голем војнични, политични и морален пораз на силите на Тројниот 
пакт.

Уште во текот на битката за одбрана на Сталинград кинес- 

ниот весник "Џвфан Жибао” на 12 онтомври 1942 година ja публикува 

уводната статија напишана од Мао Цедунг, во којашто св вели дека ус- 

песчтѕ на Црвената армија во одбраната на Сталинград претсгавуоаат 
прѕс&ртница во сегашната антиРашистичка војна, дена cera пред Хитлер 
стојат три многу сични ■•шротионици : Созвтсниот Сојуз, Англија и Аме- 

ржча, како и народните маси од окупираните теритарии. Имено, тив три 

Фронта го поставуваат Хитлвр во калап и тоа ќе биде историски процес 

гкз Сталинградената битка8^.

Победата на советсните народи do борбата протнв германсниот 
фзижзам имаше силен одзив во цвлиот c o s t , У ш т в  оо јануари 1 9 4 3  годи- 
на на прѕгсшорите меѓ-у Рузпелт и Чарчил во НазабЈаниа тив ce согла- 
сија за довршување на операциите за ослободување на Африна и за под- 

готовките за отзорање на атор Фронт во Езропа. До мочетонот на мај 

бриганските и амври-кансните трупи го исфрлија германскитѕ и италијан- 

аните «или од Африка, »иот.оа во јуни сојузнични војски извршија десант 
на Сицилија во Италија.
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Иако дојдѕ до нонфликт помвбу гледиштата на Велика Брита- 

нија и САД по прашањето за продолжување На вовните двјства, во ав- 

густ 1943 година на конфервнцијата во Нвабвн дввтв зѕмји пак ja ос~ 

тавија идеата за отворање ка вториот Фронт, a постигнаа ногтромисна 

соглѕсност зз нзтзмошнитѕ операции нз знгло-американскитѕ сили đo 
Средозвмјето. Во ова врвмв италијанското движењв на отпорот зѕдв 

особено го лвм замав» Св пошироки нругови од буржоазијата сфатија дв 

на двлото на Рврманија в разбивно и двка трвба да св најде излвз од 

положбата. Така, во Рим стана првврат, ФормИрана в нова влада, ноја 
почна тајни првговори со Западкитв сојузКици за склучувањв примирјв 

Рвзултат на тоа бвшв паѓањето на Пусолини и напитулацијата на Ита- 
лија на 8 свптвмври 1943 година.

Во 1943 година и на Пацификотг опвоациитв на САД cp 

ваа успвшно. Во исто врвмв антијапонсиата војна на нинсокиот народ 

влвзв во швстата година и св засилуваа револуц.исжѕрнитѕ сили на Ни- 
н а .

■Во твнот на оваа година св засилуваа националноослободи- 
телиитѕ движења и отпорот во Европа и Азија кај народитв поробени 
од фашистичнитв завојувачиѕ

Вооружвната борба на народитв на Зугославија во 1943 го- 
дииа исто тана влѕзв во втапа на нови и рвшитвлни побвди и резулта- 

т и . Годината 1943 на југословвнското бокштв почна со голвмите зим- 

ски опврации на здружвнитв онупаторско-ксислиншни оили против глав- 
нината на Народноослободитѕлната војсна и ослободвната твриторија 
во Босна и Хрватска. Единнцитв на Народновслободитвлната војска под 
рановодство на Врховниот штаб ги разбија дввтв голвми окупаторско- 

-нвислиншки офанзиви и ги водѕа најтешмитв битки на Народноослобо- 

дитвлната војска - биткитв на Нвретва и Сутјвска. На тој начин уште 

еднаш не ce остварија надвжитв на окугг"'зрот дѕка со своитв голвми 
офанзиви не ги разбие главните сили на Народноослободитвлното движе 
ње и со тоа ќѕ го сопре неговиот развиток во целата зѕгчја. Напротив 
во сите краишта и области на Лугославија во првата половина на 1943 
година ј.ав.нва силите на Народноослободитвлната војска и партизан- 
ските одреди. Во процесот на тешната бор*- иапппиппоГ^<ппм-пЛНата 

војсна израсна во силна оружвна сила. Спроти капитуаацијата н» 
лија, таа располагашв со 57 бригади и 7Q партизансни одреди, орга- 
низирани во 18 дивизии и 4 норпуси; во тоа времв врзувашв за југо- 

ј словвнсното боиштв 15 италијансни, 1Згт«рмански, 7 бугарсни и 2 ун-
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гарсни дивизии, нано и онупаторски полицисни, жандармериски и pas-
84ни квислиншни формации

Ha слободната територија ce разви широна дејност на маес- 

ните лолитички организации: Народноослободителниот фронт, Антифаши- 

стичниот фронт на жените и Обединетиот сојуз на антифашистичната 

младина на Зугославија, кои овозможија широките народни слоеви це- 

лосно да ce опфатат оо Народноослободителното движење.

Во 1943 годМна почна да ce менува и меѓународната положба 
на Народнаослободителното движеше на Зугославија. Први непосредни 

контакти ce воспоставени оо Велина Британија и сс САД прену воени 

мисии, a наскоро потоа и преку други облвци на соработна. Светска- 

та јавност почна да дознава за големите борби, псбеди и жртви 

југослоѕенските народи, за улогата на емигрантсната југословенска 
влада и за предавничната дејност на Дража Михаилопиќ.

Највашништ настан во ослободителната борба на југословен- 

сните народи во 1943 година е свикувфњето на Второто заседание на 

Антифашистичното веќе на народното ослббодување на Зугославија, ное 

не само што ги изгради темелите на новата југословенсна држаова за- 

едница туну и го отѕори патот за признавање на Зугославија нако са- 
мостоен политични субјент во меѓународните односи и нано еден фантор 
ној има свој определен придонес во општата победа на антихитлеров- 

ската коелиција,

Имено, во оваа година нинесниот народ со беснрајна радост 

ги поздрави блескавите успеси на HOB на Зугослаѕија и партизансните 

одреди во разгромувањето на нрупните офанзивни операции на герман- 
сната војсна, подвизите во "Битната на Неретва” и "Битната на Сут- 

јеска”, го пречена свинувањето на Второто заседание на АВНОЗ и него- 
вите историсни одлуни, мвѓутоа, го бичува остро предавништвото на 

измамникот Дража Михаиловиќ. Во оваа година весниците - органи на 

ЏН НП на Кина - дзза ce повеќе информации, a ненои денови дури и до 

четири. Тие објавуваа еден по друг номентари и уводни статии, врз 
основа на нои читателите имаа целостен увид во развојот на НОБ ва 
Зугославија. Сето тоа целосно ja демонстрира борбената поддршка и 
чувство на почит на нинесниот народ кон храбсите и братсни југосло- 
венсни народи.
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Битката на Неретва

Во самиот почѕтон на 1943 година југословенското боиште 
веќе стана еден важен воено-политички фантор на Балнансниот Полуос- 
тров. СФаќајАи дека Народноослободителната војска на Зугославија при 

ввеитуалното сојузничко истоварување на југот на Европа би можела 

со сѕоите дѕјства да доведе ”до пренин на доставките за целиот Бал- 

нан и Нрит, a со тоа да нрах на целонупната полошба на Оската на 

Зугопсток"0 5 , Хитлер реши да го ликвидира уште еднаш овој протионик 
внатре во "европсната тврдина” .

Иа 3 и 4 јануари 1943 годииа понѕфу германсниот врховен 

командант за Зугоистон и началнинот на италијансниот врховен номан- 

дант во Рим ce постигна согласност да ce водат следните три опера- 

ции • "Вајс I - операција”, која има за цел да ги уништува единиците 

на HOB иа Г>ростар|+ите мебу Нарловац, Огулин, Ннин, Босансни Петрооа* 
Лр^едор и Глин; "Вајс II - операција", ноја ќе настојува да ги ис- 
“чисти партизаните no линијата Дроар-Ливно-Зајце-Нључ; ”Вајс III - 
олерација", која ќе има за задача да ги разоружуоа чвтницитѕ во Хер- 

цегооина и Далмација, Во почетон на операцијата е определен 20 ја- 

нуари. Глаона стратегиска цел на неприја-ѓелот е да ги разбие главни- 

те сили и упоришта на H0B3. Тоа бвше Четвртата непријателска офанг :~ 
Знва.
Ci

Во оваа офанзива напабаа 5 германски и 6 италијански диви- 

зии, силни усташни и четнични групи, знупно онолу 90.000 војници и 

12 воздухопловни ескадрили. Во регионот каде што ce води операцијата 

"Вајс I” ce наоѓаа само 42.000 борци од HOB со лесно вооружување. 

Борбата е нерамномерна и жестона. Непријателот ce обидува да уништу- 

оа не само единици на HOB на Зугослаонја туку и население, коешто 

е цврста основа на партизаните.
Но, фашистичните завојувачи и овој пат не можеа да ги ое- 

тварат своите планоои. На 8 февруари 1943 година Врховниот штаб на 

HOB и П03 во Дувно соина советување на номандантите и номесарите на 

Првата, Втората и Третата дивизија на Главната оперативна група, на 

ное ce одлучува Првиот хрватсни Првиот босански норгарс да ja одбра- 
нат привремено слободната територија, a другите дивизии да преминат 
во противофанзива оо правец на југоистон - Херцеговина, Санџак и Цр- 

чa Гора - насочувајќи да одбегнат фронтална борби и да водат ослобо- 

цителни операции во ноои подрачја.
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На пат за југоиотон ce водеше огорчена борба за секојз 

планина,за секој град. Партизаните дадоа голети загуби во мртви и 

ранети. На 5 март партизанските борци, изморени, гладни и без сон, 

пристигнаа do долината на реката Неретва. Притоа заедно со диоизиите 

на HOB беа и 4.000 ранети партизани, што не смееше да my ce препуш- 

тат на фашист^чниот непријател. Во тие дрататични моменти Тито ja 
примени веќе прочуената мамка. Тој нареди да ce урнат сите мостови 
на немирната рена Неретва, наде што единствено тоже да ce претине 

на левиот брег и со тоа да го изтати непријателот, создавајќи кај 

непз усереност декапвартизаните ce отнажале од натераваното движење 

во тој праоец. Набрзина, на 6 и 7 тарт во вечерно operne партизаните 
почнаа да лреминуваат прену новоимпровизиран дрвен тост поставен 
орз полуурнат>иот мост, оставајАи ги сите тешни оружја во Неретва.
До 15 март партизанските дивизии и бригади со своите ранети другари 

и Врчовниот штаб форсираа на сананиот брег, додена непријателските 

вдиници ѕршеа лрвгрулкрањв за разбивање на новите таневри на парти- 

заните .

Два дена подоцна, на 17 март, Гертанците дојдоа на Забла-
ница со два моторизирани колони, но партизансните дивизии зеќе ja

продолжуваа својата офанзива нон истон, нон Црна Гара, разбиоајќи

18.000 четници на Дража МихаилопиЛ, Во. борбите воденн на левиот брег

чѕтничното движење доживеа полн нрах како оојнична тана и морално-по-

ллтички џ тшка што веќе ниногаш не ce опорави, Победата над четници-

те во нрајот на тарт 1943 година означуваше крај на Битната на Не- 
88ретѕа

Битната на Неретва е една од најнрупните и решавачни бит- 

ки на Народноослободителната војна на Зугославија. Според оценката 

на Тито, Битната на Неретва е битка за ранетите, најхутаната битна 

оо историјата на војните.

So исто време, во февоуари и тарт 1943 година, јавно ce
акт.ивираше и воената дѕјност на партизаните во Словенија, Црна Гора,

В 7Херцеговина , Србија, Источна Босна и другите нраишта на Зугославија .
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Битка на Сутјесна

И во најтешките борби Врховниот штаб на ja прекинуоа рабо- 

тата за проширување и формирање на нови единици. Така, на притер, во 

Западна Босна ce создадени 3, a do Истомна Босна 4 бригади. По на- 
редба на Врховниот штаб, на 13 февруари ce Фортирани 9. и 10. диви- 
зија, и на 1 април 11. дивизија. На 11 maj ce формира 2. босансни 

норпус. Во средината на април е Фортирана 13 дивизија во Горски Ко- 

тор, на 17 мај во Словенија е основан 1 словенечки норпус. Врхоони- 

от штаб лремина со пет дивизии на нови територии, a другите дивизии 
и парт«аавскЈ+те одреди можеа да останат на својата територија и да 
продолжат да дејствувазт - во Босна, Хрватсна и Словенија.

Но, и овој пат иепријателот погрешно ja оценуваше снтуаци- 

јата. Тој треснаво ce готвеше да ги нападне единиците на HOB со уште 

поголеми сили отнолиу so IV офанзива, сметајќи на измореноста на пар- 

тизансните ѕдиници и неповолниот терен. Насноро по Четвртата уследи 

Петтата нѕпријателска офанзиоа, легендарната и опеаната Битна на 

Сутјесна.
I Оваа бичгна во германски воен донумент е лозната кано one-
!ј рација "Шоарц”, обратно име на операцијата "Вајс” во IV офанзиоа.

Во оваа офанзиоа учестоуваа 127.000 окупаторски и нвислиншни војни-
8 8ци наспроти онолу 16.000 партизани, меѓу нив и 3.500 ранети и болни 

Нападот почна на 15 мај и заврши на 15 јуни.
На 15 мај 1 германсна планинсна дивизија, 110 ловачка ди- 

визија и 369 дивизија, иано и други онупаторсни и квислиншки сили, 

ja почнаа операцијата против партизансните единици на просториите 

од Фоча, Гораца, Дурмитор до Лодгорица* југоистично од Сараево. Не- 

пријателот ce обдиуваше да ги опнружи и уништи партизансните едини- 

ци меѓу Дурмитор и Зеленгора.
Наскоро вооружените сили на двете страни дојдоа во тесен 

иоридор меѓу Зеленгора и рената Сутјесна и туна ce водеше тешка кр- 

вааа борба. На 29 maj Врховниот штаб го ноннретизира планот за про- 

бој лреку рекета Сутјеска нон Источна и Средна Босна. До 31 maj ту- 

на ce собраа 7 бригади. Врховниот нотандат Тито реши да ja подели 
главнината на HOB на дое групи: 1. и 2. пролетерска дивизија со Вр- 
ховниот штаб да ce пробиваат прену Сутјеска во северен лраоец кон 
Источна Босна, a 3. и 7. днвизија со Централна болница да ce вратат
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преку рената Tapa no источен правец во Санџач. По неколку дена оваа 

група на успеа да го разбие обрачот на нвпријателот na ce устреми 

кон север со првата група,
Во почетонот на јуни ce водеше жестока борба нај Сутјесна 

и двете страни претрпеа големв загуби. Германците ги затворија сите 
нлисури и патишта за повлекување на партизансните единици. Притоа 

непријателот отоори силен авионски и артилерисни оган. Иа 8 јуни 

BQ бомбардирањето е ранет и Врховниот командант Тито. Близу до него 

е шефот на Британската воена мисија напетанот Ф. Стјуарт, кој заги- 

на во бомбана експлозија. Ранет е и напетанот Дикин од Мисијата»
Во Битната единиците на НОВЗ„ изморени, гладни, без довол- 

но воени резерви, болни од тифус, ce принудени да водат борба со по- 

веЛе отколну шестократно надмоќниот непријател. Борбата ce водеше 

гради во гради. По пробојот, на 12 јуни Тито уште еднаш ja извести 

на Коминтерна дека полошбата на партизаните е тешна и замоли ма- 

твријална ломош од неа. Тито пишуваше:
”Ние сме во тешна положба. Непријателот повторно ce оди- 

дуоа да не опнружи... нашите единици ce дење во борба a ноќе на мар- 

ширање. Ha спијат и не јадат. Cera ги јадат ноњите, без леб. Нашата 

положба е тешна... Непријателот прави максимални напори да не уништи, 

ама нема да успее.
89Молиме за паша поддршна во ова најтешно иснушение”

Помош не дојде. Единиците на НОВЗ еосем ce потпираа врз 
својот оисок борбен морал ној предизвинува чудење, врз својата добра 

организација и воените вештини и го разбија нападот на непријателот. 

Ниту во овој обид непријателот не успеа. Иано со oDaa најдраматична 

битна во народноослободителната војна групата дивизии на Н08 изгу- 

би третина од својот состав, загинаа онолу 8.000 командири и борци, 
во нив беа и легендарниот командант на Третата ударна дивизија Сава 
Нооачевиќ и потпретседателот на Извршниот одбор на АВН03 Нурија Поз- 
дерац. Тоа го осуети планот на Германците, иззрши пробој од обрачот 

и нон средината на јуни единиците преминаа во настапуоање низ Иеточ- 

на Босна, создавајќи таму кон почетонот на јули нова ослободена те- 

риторија.
Битката на Сутјесна е опеана песна на револуционерииот 

хероизам. Тито подвлекува: "Но, ние го снршивме Шелезниот обрач на 

непријателот и онана, изгладнети и истоштени, тргнавме веднаш да ja

чистиме источна Босна од непријателот. Танва војсна можеше да вос-
u . » 9 0вита само Номунистичката партиЈа"



"Синхуа Жибао” за неуслехот нз Четвртата и

Петтата непријателска офанзива

Победата над четвртиот и петтиот ’’обрач" значително го 

зголеми угледот на југословенсната HOB оо светската антифашистичка 

борба. Целиот свет висоно го оцени херојскиот пожртоувачни дух на 

народите на Зугослаоија за одбрана на независноста и слободата. На 

3 јули штабот на средоземноморските сојузнични оојски во свеето пис 
мо до ВШ изрази највисоки пофалби за херојсниот бѕстрашен дух на 
борците на југослооенсната HOB во Битната на Сутјеснаг

Ооие две големи битни го приолекоа вниманието и на кинее- 

киот печат. Бестрашниот борбен дух на југословенсните народи длабо- 

ко го трогнаа и силно го охрабрија кинескиот народ. Уште во текот 

на Четвртата непријателсна офанзива "Синхуа Шибао” , одвоено на 15 
февруари и 7 март, објави слични вести, "Зугословенската HOB ги 
одби нападите на непријателот и неговите слуги" - е содржината на 

еден воен извѕштај од 10 февруари од Врхоониот штаб на HOB и партк- 

ааните. Истовремено, и двата весника вѕ цвлост го објавија повинот 

I на командантот на Врховниот штаб Тито до марионетските војсни да ce 

принлучат кон партизаните и да учествуваат во борбата против окупа-
!

торсните единици.
I

I Од 15 февруари до 21 февруари партизаните кај Сараеоо -

Тарчин - Мостар, на 100 ни долгата железничка линија, организираа 

ј напад задавајќи им силен удар на италијансните дивизии "Сасари” и 

"Мурие". Ло тој повод "Синхуа Жибао" објави копентар во ној истанна 

ј дена партизаните во областа на Босна псстигнаа една голема победа, 
Беа убиени над 5,000 италијански војници, заробени 950 и освоен го- 
лѕм број воен плен, Тоа ги принуди германсните во.јсни да префрлат 

во помош авиони од Грција. Коментарот вели; "Овие воени резултати
ч4

довлно јасно ja покажуваат величината на оваа битка”. Анализирајѓси 

ги причините за успехот на контраофанзивата, номентарот истанна;

"Причините што доведба до оваа победа на југословенсните 

партизани, од една страна, лежат во етутиот пламен што југословенв^и 
те народи го разгорија против свирепата чацистична власт, а, од 
друга страна, ce плод на панината што ja прзтрпеа по силниот удар 

на герпано-советсното воено поле. Освен тоа, од сево ова можеме да 

ja согледаме гсоќта на силите на југословенските партизани, кано и

80, r
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норенитата и напредна воена тактина, овозможувајќи во секоЈ момент
91и на сеное место храбро да го одбијат непријателот” ,

Во втората декада на март главната сила на југословенската
jl

HOB и ранетите ja поминаа реката Неретва и постигнаа победа над Чет- |'i
вртата офанзива. Во извештајот од 18 март ”Синхуа Жибао" истакнува 

дека југословенсната HOB одбила шест италијансни дввизии, седуп гер- 

менсни диомзии и голем број нетници. Во текот на Ревруари имаше над

12 .000  мртви во редовитв на германо-италијансните ојупаторски вој- 

с«и, a бројот на ранетите беше уште поголѕм. Затоа, сите болници 
во Загоеб беа исполнети со германо-италијансни ранети. По нарвдба 

н>а паргжжетсииот поглавар Павѕлиќ, 15 училишта и Загрепскиот Уни- 

вераитет бва првтворени во болници.

Истиот ден овој весник високо ja оцени улогата на оружена-

та борба на југослове{+е«и--«' другите народи во Европа во разнишување-
то «а власт. Истиот весник оо номентарот пишуваше: иНа-

но одзив на пабв-дата на советсните војски на Источниот фронт, ce

јави лут бран иа оружен отпор на народите на Балканот, Источна Ев-

рола и Западна Европа. Во тој бран беше и југословенската HOB...

баа сомнение овој отпор беше директен удар во срцето на нацистите,

a авангррдата на европските народи во отпорот кон фашистичната до-
минација е една од значајните сили во целосното уништување на pa-

92шистичната власт”

По разбивањето на непријателниот напад, селаните од сло- 

бодните територии иасовно ce внлучија кон партизаните. Во веста об- 

јавела на 30 март "Синхуа Жибао” истаннува дена во Хроатсна и Босна 

мад 40.000 ее|,ани ее вклучија нон партизаните, поддржувајни го отпо- 

рот ка партизавите епрема негаријателот. На пример, "за последните 

месеци здружението на селаните од местото Ливно собра за партизани- 

те 25.O f0 ф в џ њ и  и овур, 8.000 нрави, 6.000 глави домашни птици и 

друрм рредшети, вкуино 158 џ о ш * .

На 9 ^ р и л ,  §о ^овод д8егод|#шнв*ата од антифаши§тичната 

оруше^а борба на иародите на Лугор§авија и Грција, "Синхуа Жибао” 
објавн onuiT изоештај и|таннувајќи дека §ред две години Хитлер реши 
да џо зазе«в Ба^канот, овој иост џа Еоропа нон Б ^ с н и о т  И©ток, со

џ а ц е р а  да г о  претвори во база за напад на Советснипт Сојуз и пат 
за fppManç-KHTe војрни од Севериото Средпземје за пробивање нон Ис- 

тон, Меѓутоа, no двегодишната борба, ијуго©|овемеката Н0Б оеДе пре-
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расна во еден од фантар^те на ееропСната сцена. Во цела Зугославија 

тонму cera ce разгоруваае пламенот на ослободителната партизанска 

6op6a”i toa беше целосна потврда за местото и улогата на југослооен- 
ската народноослободителна движење на Балканот и во Еаропа.

За Петтата непријателсна офанзива, во мајскиот и јунскиот 

број на "Синхуа Жибао” и *иеван Жибао” ce лојавија слѕдните наслови: 

“Антмфашистнчииот фронт во Еврола и југословенските партизаки непре- 

кинато го напаѓаат непрнјателот” (20 мај), "Зугословенската HOB 

тргна во офаизива нон непријателот" (26 мај), "Зугословенските пар- 

TMSawi го разбија комбинираниот напад на нелријателот и лостенено 

поведоа офанзива кон герлано-италијансните стационирани војски” (30 

ма ј ), "Зугоеловенските партизани ги разбија неколну пати наладите 

на герпано-итали јанските еојсни, a дел од војсните на силите на 0с~ 

ката беа пркнудени да ce предадат” (4 јуни), "Зугословенсната HOB 

одново so победи” £4 јули), ’’Разбиен 'обрачот* на гергчано-италијан- 

сни дивмзии, голел успех во нонтранападот на југословенсквте парти- 
зани над «лјаднжди убиени и заробени непријатели, ослободена е Тузла 

и други градови” (9 јули) и така натаму.

Во тој период кинескиот печат сметаше дена антифашистичка-

та борба на окупираните народи веќе лрерасна во една огромна сила и

одвнатре втана сериозна закана за нрвавата власт на ХитлерРвсна Гер-
манија. Оружената борба на овив народи е неуништлива, необорлива!
Особено Зугославија таму ”... разви, во широки размери, партизансна

борба во целата земја. Зугословенската HOB не само што има огромен

човечки воен лотенцијал, ©рела воена зештина, туну и изгради и сло-

бодни територии, ослободи широми области. Во годинашната пролетна

борба наполно ja разби жестоната чистна што окупаторсните војски на
93Германија и Италија ja поведоа на слободните територии.

Нинесниот лечат исто тана сметашв дека антифашистичката 

борба на југословенскиот народ застана на цврсто тло и дека за тоа 
имаше лричини. Печатот анализираше дена постојат три различни форми 

во движењето на отпорот на онулираните народи во Европа; нано во Хо- 

ландија, белгија и други земји» главна форма беше рабоФничните штрај 
кови, народната саботажа, тоа е една оелативно пасивна форма на бор- 
ба: нако Франција, Полсна, Чехословачна и други земји, наде што ту- 

кушто запонна партизанската борба и ce уште не доби сенародни раз- 

HepHi само борбата на Зугославија прерасна во олштонародна "отооре- 

на оружена борба"... Таа од »eponcHata заднина на Германија ja сла-



бееше и разурнуваше аоената мон на Германија, доведузајќи ja наци-

стичка Германија "во безизлезна состојба на напад или повленувањегѕ „
Истовремено таа "поврати ред територии од својата земја и ja обно-

94ви деионратсната народна власт”

Истовремено "Синхуа Жибао” пренесе една статија од совет- 

сната "Нраснаја ѕвезда" од месец м а ј : "Најновата состојба на југо- 

словенската партизанска војна", како и написите од америнанските 
весници: ’’Југословенската партизансна бврба”, "Зугословенскиот фРнт" 
"Зугословенсната внатрешна сцена”. Истиот веснин, објавувајАи го дол 

гиот напис ”Југословенската внатрешна сцена" од др. Стојан Приби- 

чевиќ, ja додаде следната "редакцисна белешка” : ’’Полетот на југо- 

словенската партизанска војна по победничниот нонтранапад на југо- 

словенсната војска, нано и приблишувањето на сојузничните војски 
до италијансната граница, почна деноноќно да расте. Но, истоореме- 
но внатрешно-политичката состојба на Лугоолавија заслушува нрајно 
систематсна слина за веАе двегодишната политичка состојба и отпор

95на Лугославија, тана што посебно го преведуваме нако што следува”

Nome да ce каже дена овие преведени тенстови со релативно 

номплетен материјал од различни аспеити ja ослинуваат воената поли- 

тична состојба внатре во југославија раснринкувајќи го вистинсниот 
лин на бегалсната влада и NHxakMOBml. Со тоз ce продлабочи знаењето 
на нинескиот народ за југословенската НОБ. He мал број податоци од 

преведените тенстови честопати ce нористени од нинесниот печат«

2. Напитулацијата на Италија и нејзиното влијание 
на југословенсното боиште

Напитуаацијата на Италија

Во поглед на економсната моќ и воените сили на Италија, 

италијанскиот фашизам е немовен да ce противстави на Англија, САД 

и Советскиот Сојуз при една светска војна= Но, Nycoлинoвиoт фашизам 
е со голема алчност, a за да ja освои Европа, посебно за да ja ра- 
шири сферата на влијание на Балканот, тој тогаш му стана партнер 
на хитлеровиот фашизам и ce внлучи во војната. Тој ja нзврши агре- 

сивната војна протио Албанија и Грција, Во април 1941 гсдина., за-
•ч»

едно со германсниот фашизам, ja нагтдна и распарчи Зугославија, ан-
96гаширајќи 14 дивизии и 670 авиони . Потоа, тој испраќа 10 дивизии
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co 220.000 војници на Источниот фронт, обидуоајќи ce да го покори 

Советсниот Сојуз и да добие уште повеќе територија и корист за себв.

Но, оо оојната стопанстпото на фашистичка Италија од ден 

на ден н а в е д у в а ш е a немаше и дооолно оојнички резерви. Особено do 

почетокот на мај 1943 година, сојузничните сојсни постигнаа голема 

победа над силите на Осната во Северна Африна и близу 250.000 гер- 

мано-италијански сили напитулираа. Тоа создаде услови за префрлу- 

вање на сојузничките војсни во Сицилија и Зужна Италија.

Уште пред тоа нинесниот печат предвиде дена Италија нас-

коро ќе капитулира, бидејќи успесите на сојузничните војсни во оој-
ната за Северна Африка создадоа услови за губење на борбената спо-

собност на Италија", "и бездруго ќе го зајакне антивоениот дух на

италијанскиот народ» ќе ja принуди Италија да ce повлече од војната
97и да постигне m p ” „ И уште ќе унаже дена ”тоа е предзнан на рас-

п „98 пагање на Оската

Воените дејства на сојузничките војсни, нано и поразот на 
италијанската војска во Африна и на Источниот фронт, имаа големо 

□лијание зрз воено-политичната состојба во Италија и предизвинаа 
нриза во мусолиневсниот фашистични режим.

Фашистичката диктатура оо Италија создаде голема омраза 

не само среде народните маси туку и во редовите на буржоаските пар- 

тии, дворснитв кругози и генералитетот. Протиониците на Мусолини 
санаа што побргу да ce ослободат од него и неговиот режим.

Во овој момент инвазијата на западните сојузнички оојсни 

го забрзаа развитонот на настаните во Италија. На 10 јули 1943 го- 

дина сојузничките војски беа истоварени во Сицилија, a на 17 јули 

сојузнични аоиони ги бомбардираа Рим и другите италијансми градови, 

во расфрлените летоци апелираа Италија пристојно да напитулира пред 
сојузничките војсни. Неколку дена подоцна, на заседанието од 24 ју- 
ли, Врховниот фашистични совет го присили Мусолини да поднесе ос- 

тавна. Наредниот ден фашистичниот диктатор Мусолини беше уапсенг a 

потоа интерниран во еден алпсни планинсни хотел.

Уште на самиот ден на пабањето на Мусолини, во едно од 
соопштенијата на весникот "Синхуа Жибао” ce истанна дена потпалува- 
чот на војната Мусолини "е соборен од гневниот оган на народот, од 
негодувањето на војсната и целата земја”. Тоа ja понажува нризата 

во фашистичниот бабор и противречностите меѓу Пусолини и Хителр. 

Тана, "еден од трите големи столбоои на Рашизпот е урнат, силно ce
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огласи ѕвоното на падот на фашизмот" . Соопштението уште го жиго- 

сува злосторството на Мусолини, ној ja поддржувашв агрѕсијата на 

јапонскиот импвријализам на Нина, ja признаваше марионвтската држа- 

ва Манџурија и ларионѕтската влада на Ван Џинвеј.
На 31 јули 1943 година ’’Џефан Жибао" ja лублинуваше уоод- 

ната статија посветвна посвбно на влијанивто на нрахот на Мусолини 

врз свѕтсната ситуација, подвлекувајќи дена "вден од трите најголв- 
ми мебународни завојувани, основоположнинот на фашизмот Мусолини, 
падна! ... тоа е помвтокот на нрахот на цвлиот башизам и зачвток на 
нрајот на цвлата нонтрарвволуционврна впоха на Фашизмот. Исто тана, 

тоа в увертира на општата пропаст на силитѕ на Оската".

По паѓањвто на Мусолини, нралот на Италија Виторип Ема- 

нувлс II ja лрвзвдв орховната номанда над војсната и состави нова 
влада на чело со маршалот Пивро Бадоиио. Владата на Бадолио ja про- 
должи дволичната политина: од вдна страна таа издадв проглас двка 
ja продолжи војната, а, од друга, таа тајно првговарашѕ со Западни- 

тв сојузници за условитв на капитулацијата. Фашистичната партија 

бвшѕ распуштвна. Бва лвгализирани антибашистичнитв политични партии 

и организации, a партизансното движвњв d b h b  стана лѕгално оружвна 

сила на италијансниот народ.
Нано рвзултат на тајнитв првговори, на 3 свптвмври 1943 го 

дина Италија го потпиша донументот за склучуоањв на примирјв со со- 

јузничнитв држави, a на 8 свптвмври Бадолно оЛицијално ja објави прв 

ку радиото двкларацијата на напитулација на Италија. Заради тоа, нв- 

кои смвтаат двка напитуаацијата на Италија в на 5 сѕптвмври, a други 
- на 8 септември. На 13 свптвмври владата на Бадолио и објави војна 
на фашистичиа Гврманија, a Велина Британија, САД и Соввтскиот Сојуз 

ja призна Италија за припаднин на антифашистичната коалиција.
Повлвнувањвто на Италија од војната означува растурањв на 

фашистичната оска и голвма побвда на антифашистичката коалиција. И 

понрај тоа што гврмансната ноланда во Италија нарвди разоружувањѕ на 
италијанската војсна, св обидв да ги првземв рвгионитв во Зугослаои- 
ја и Албанија под италијансна окупација и засилвно св подготвуваше 

за одбрана од сојузничната инвазија. Отнако ja освоија Сицилија. 
Западнитв сојузнички војсни свпак извршија успвшна инвазија во Зуж- 

на Италија во сѕптвмври 1943 година. Истоврвмвно, италијанскиот на- 

род св дигна на оружјѕ против гѕрманскиот фашизам и остатоцитв на 

италијаскиот фашизал, Движвњето на отпорот брзо прврасна во борба. 

Тана, св создадв нов фронт во Европа на твриторијата на Италија,

99
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Полет на ослободителното движење во Зугославија

и пораз на Шестата непријателска офанзива

Испаѓањето на Италија од војната суштествено ce одрази 
орз натамошниот развишок на ослободителната борба во Зугославија 

и Dp3 зголемувањето на НОВЗ. Италијанската напитулација создаде та- 

HOD зануум на југословенсната, грчната и албансната територија под 

италијанена онупација шта Германците не беа во состојба да го по- 

полнат. Иако Хитлеровата војсна правеше претсиртни напори и постиг- 
на ненои успеси оо време на есенската офанзиоа, тоа не можеше да го 
одбвгне својот пораз,

По капитудацијата на фашистичка Италија единиците на HOB 

и ПОЗ разоружаа 11 од внупно 15 италијансни дивизии, запленија го- 

лема количина оружје, воена опрепа, храна и друг материјал. Ненои 

италијансни диоизии ce одзваа на повинот на Врховниот штаб на НОВЗ, 

го предадоа сзоето оружје на народната војсна и ce присоединија во 
борбата против германската војсна. Од италијансната всјска во Зуго- 

слазија дури беа формирани ненои посебни партизансни единици, Тоа 

овозможи да ce вооружат нови 80,000 борци, да ce форпираат нови 

дивизии и норпуси,

Нрааот на фашистична Италија и низата победи на HOB ja 
подигнаа борбената расположба на југослооенсните народи и народнос- 
ти речиси во сите области на земјата. Прво во Словенечно Приморје, 

Истра, Хрватско Приморје и Далмациj a , во кои ce наоѓаа италијан- 

ски сили, избуона општонародно востание, За нратно време, оо Сло- 

венија партизаните ja ослободија Љубљансната област, освен градот 

Љубљана, нако и голем дел од Словенечно Приморје, ja нонтролираа 
железницата Љубљана - Трст. Од 9 септември до 19 онтомври, Глав- 
ниот штаб на Словенија фоомира над 10 бригади, една дивизија (18) и 

еден норпус (7), Ослободиени ce Истра, Горски Нотар, Хрватско При- 

морје, голем дел од Далмација со островите, На 10 септември беше 

преземен градот Сплит, наде што ce наоѓаше најголемиот магацин за 

воен материјал на италијанските трупи во Зугославија; беа заробени 
и поЕзеќе ооени бродиои, Тоа го овозможи формирањето, на 18 онтоп- 
ври 1943 година, на партизансна морнарица и нејзини посилни анции 

на Задраасквтш Hope, Ослободен е речиси целиот јадрансни брег, со 

иснлучок на поголемите градови и пристаништа, нано Дубровнин, За- 

дар и Риена.
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Во ооиа иеста, наде што партизансното движење имаше цвр- 
ста основа, на пример во Босна, Херцеговина, Црна Гора и Сануан, 
a формирана голема слободна територија, на 18 онтомври Пвттата цр- 

ногорсна бригада по уридневна борба го уништи рановодството на црно~ 

горсните четници во манастирот Острог.

Напитулацијата на Италија исто тана ja антивир’/оруже.ната 

борба во тие места, наде што паптизанското движење доживувашв голв- 
ми загуби или св развиоаше послабо. Тана, во Шумадија и во Западна 
Србија борбата звде широн замав. Од онтомори во Зужна и во Источна 

Србија партизанснитв бригади и одрвди ja засилија борбата протио 

германсните, бугарсните, недеќевсните и чвтничнитв единици. Во Вој- 

□одина, Косово и Метохија видно зајанна ослободителната борба на 

српсниот народ и на другитв народности.
Особено во Манвдониj a , "напитулацијата на Италија создадв 

услови за уштв поширона мобилизација на нови борци во партизансните 

и вовнитв вдиници. Св забелвжува општ политични подем нај масите на 

само во Западна, туку и оо цела Македонија”,'п п . При нрајот на фвору- 

ари 1943 година ѕ формирана самостојна Номунистичка партија на Макѕ- 

донија во составот на НПЗ. Нон крајот на 1943 година во Манѕдонија 
имашѕ 10 баталјони и поввќв партизансни одрвди, *а на 11 ноегчори св 

формира Првата манедонско-носовсна бригада од 4 баталјони со околу 

800 борци.

Тана, нон крајот на 1943 година бешв ослободвн голем двл 

од Македонија, Зужна и Источна Србија, Санџан и Црна Гора, првтешен 

двл од Босна и Хврцегооина, рвчиси цела Лина, Нордун и Банија, нано 

и голѕм двл од Слаоонија и Слоовнија.
Овив огромни успвси ja присилија германсната номанда да ги 

реорганизира своитв трупи во Зугослаоија и со помош на бугарсните и 
нвислишнитв формации започна од втората половина на свптвмври 1943 

година нови жестони воѕни опѕрации против HGB и ПОЗ, коишто траеја 

дури до јануари 1944 година. Овив опѕоации св познати кзко Шеста 

нѕпријатвлска офанзива.
Во оваа офанзива непријателот ja промени својата тактина 

и стратвгија, a имвно тоа повеќв нв беше офанзива само во еден пра- 
ввц, туну таа св водвшв нвнадвјно по целата твриторија на Зугосла- 

вија, во прв ред за обвзбедувањв на главнитв комунинации и за зазе- 

мањв'на Задрансното Mope, Најжвстони борби ce забележани во крајмор- 

ските подрачја, ноишто до својата напитулација ja држва Италијаците,
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a ce прошириja d o внатрешноста на подрачјето на Слозенија, Ланедо- 

нија, Србија и Централна Босна.
Во овие борби онупаторите и квислиншните единици постиг- 

наа само делумен успех, a големиот дел од ослободената територија 
остана оо рацете на HOB и ЛОЗ и оваа офанзива ja доживеа судбината 

на поранешните офанзиви - непријателот претрпе големи загуби, a 

HOB излезе уште поцорста и поспособна во нови акции.

Нинесниот печат за ситуацијата do Зугославија 

по напитуаацијата на Италија

Во денооите на напитулацијата на Италија нинесниот печат 

нашироно навестуоаше за тој наотан со правилни проценни за злијани- 

ето на истиот орз развојот на состојбата во Зугославија. Истовреме- 

но дФа BHCOH0v3"a Нридонесите на југослооенсната HOB и партизаните 

d o борбата за спречување на намерите на хитлеровскнте башистичда 

ги преземат областите онупирани од Италија.
На 8 септември 1943 година зеднаш по капитулацијата на 

Италија, "Синхуа Шибао" објави специјален уводнин, в.о ној истанна 

дена тоа за Хитлер претставува "Тежок удар”. Тоа претставуваше ог- 

ромен потстрек за антифашистичната борба на поробените народи на 
Зугср.г.точна Европа. Затоа, уводнинот претснажуваше: "По италијан- 
сниот народ, народите на Балканот, народите на Зугославија, на Фран 
ција создадоа огромни пречни» тоа беше времето на демонратсниот 

бран на сите народи на светот да ги урнат занданите на Бастилија!" 

Бидѕјќи повлекувањето на Италија од војната “предизвика панина во 

владите на парионетсните злади. Ce создаде прилина за забрзан раз- 

вој на антифашистичката борба".
Уводнинот исто тана истанна дека со напитулацијата на Ита 

лија зо Зугославија настана поволен развој на воената состојба, на- 

гласувајќи: "Можеше да ce разбере омразата на југословенсните наро- 

ди нон италијанските онупатори. Со свои очи гладаа кано италијан- 

ските војсни под командата на Нусолини и Хитлер ja газат нивната 
земја, го нолат нивниот народ". Но, југославенската НП и HOB спро- 
ведоа правилна политика, ги повинаа италијанските номанданти и Doj- 

ници или да го положат оружјето и да ce предадат или заедно со нив 

рамо до рамо да ce борат против фашистичката војсна. Прифаќзјќи го
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пооинот на танвата политина, "италијансните дивизии и бригади пре-

минаа на стоаната на HOB и заеднични ce бореа против"Хитлеровите
*  . „101разбоЈници

"Џефан Шибао” во еден напис под наслов ”Под мудрото рако- 

водство на НП југословенсните, партизансни сдреди деноноќно јакнат” 

са истакнува дека ce повене наблишува победата на ослободителната 

борба на југословенсните народи по капитуалацијата на Италија» Из- 

вештајот велеше! "Тито еа цедиот соет познатиот номунистичниот во- 
дач, со главнината на HOB под негово рановодство постојано им да- 
ваме отпор на фашистичките сили, истовремено водеше решителна бор- 

ба со напитулансните елементи. Денес, заради нрахот на сите итали- 

јансни дивизии и бригади, југословенските партизани добија огромен 

плен оружје и лекови» Натамошната победа веќе може да ce очекува”^

Набргу југословенсната НОБ навлезе во нова фаза. "Синхуа 
Жибао" за тогашната состојба во Лугославија ги даде следните каран- 
теристини: "Италијансната напитулација ja промени целата еоено-по- 

литична состојба во Зугославија. Италијансните војсни што беа прво- 

битно онупирале широни територии од Југославија повеќе не постојат,, 

Извршниот одбор на АВНОЛ прогласи сенародна иобилизација. Од Трст 

па ce до Црна Гора по целото крајбрежје поведе офанзивни акции про- 

тив фашистите. HOB и партизанските единици ослободија десетици гра- 
дови и ненолну стотици села. Голем број пристаништа на нрајбрежјето 

од морето, нако и некои мали острови во близината на морсниот брег, 

беа нападнати. Главната сообранајница на Балнанот, пругата Виена-

Будимпешта - Белград - СоФија - Солун, беше пренината во близината
»i „ 1 0 3  на Ниш

Народнореволуционерната борба на Зугославија има очиглед- 
на одлина којашто ce состои во тоа да ce настојува на оружена бор- 
ба, a победата на оружената борба е неодвоива од HOB и партизански- 

те единици. Затоа, кинескиот печат неизмерно ja воздигнува и ce 

восхитува на оваа херојсна народна војсна. "Синхуа Шибао” во еден 

кратон коментар за тоа има само пофалби; ”Во загрозените земји во 

Европа југословенсната HOB ja симболизира гордоста на човештвото и 
ce противставува во голегчи размери на нацистичната доминација» Хе- 

ројството и страдањата на HOB ce пример за антифашистичките народи 

во целиот свет, a истовремено ce надежот и симпатиите на антифашис-
тичните народи на светот „104
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Особено трѕба да ce истакне оспртот оо иззештајот од вто- 

рата декада на онтомври 1943 година. Знаеме дена непријателот, за 

да го поврати јадрансниот брег и другите окупирани територии ce оо- 

ени сили од близу 630.000 војници, почнува жесток напад на HOB и 

партизанснитв единици. Небутоа, веќе беше невозможно Германците да 

ги нонтролираат териториите окупирани од Италија во Оугослаоија. 
Причините за тоа може исто така да ce согледаат и од вестите обја- 

вувани во печатот од далечна Нина. На 7 онтомври 1943 "Синхуа Жи- 

бао”, пренесувајќи го написот од советската "Нраснаја звезда" Спос- 

матрач) од 5 октомври под наслов: ”0сврт на состојбата на Балканот”, 

истакнува: "Зугослсвенската HOB веќе прерасна во значаен воен фак- 

тор на Балкгинот” . Иотиот ден ’’Џефан Жибао" првпат ja попестува ”Во- 
ената нзрта на Зугославија” .

На 12 октомври 1943 "Синхуа Жибао” објави четири вести од 

ослободителниот фронт на Зугославија и кратон осврт под насловѕ 

"Блесонот на југослооенската HOB". Овој осорт беше напишан иснрено 

и трогателно, со богат борбен дух, во целост одразувајќи ги симпа- 

тиитѕ и поддршната од нинесниот народ на борбата на југословенски- 
те народи. Cera ќе го пренесам целиот текст на увид на читателите:

"Hora ja прочитавме веста дека југословенската HOB совла- 

да широна територија уништувајАи голем број непријатели, навистина 

не знаевмѕ кано да ce радуваме, толку бевпе трогнати. Опнолени од 

силниет непријател, без ниту една пушна ниту куршум, материјална 

помош и без најмала поддршна. Сепак, југословенската HOB во крајно 
тешната состојба славно стана и како распламтен оган во степа не 

само што ги проби сите непријателски обрачи туну беше способна да 

поврати безброј области, да спаси безброј сонародници. Ваквите слав- 

ни херојски воани успеси, оспвн што можез да ce аглвдзезт нај наши- 

те, кинеските единици во заднината на непријателот, во историјата, 

во современиот свет не постои нинанва герила од загрозените подрач- 
ја што можеше да ce мери со нив. Иие сеногаш носвеме искрени чуоства 

нон југослооенската HOB полагајќи најголема верба и негувајќи голе- 

ии симпатии нон неа. Нивнате победи нано да беа наши сопствени по- 

беди.

Победата и развојот на југословенсната HOB имаше безмерно 

влијание врз Евролските боишта. Широни пространства на територија 

од Задрансно Hope па ce до границата со Австрија беа под нонтрола 

на HOB, ги бодеа германсните фашисти праоо в срце, набаре една
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огромна врата од еоропсниот буннер на нацистите беше широно отворѕ- 

на„ Од иоменот на стратешка состојба погледнато, ние дури можемѕ 

да кажеме дена Зугославија изгледа далену позначајна од југот на 
Апенинсниот Полуостров"**̂ .

Овде е излишен и нѕпотребен било каков коментар. И по 41 

година,квга двнес г.о читаме овој кратон осврт, го чустпуваме исто 

онака вистинит и возбудлив.

Можеме уште да наоедеме примери. Во третата двнада на 

□нтомври 1943 година вееникот "Синхуа” објавува уводнин во ној сес- 
трано ги претставува значајните достигања на ооен и политични план 
лостигнати во послвдните двв години од НОБ на југословвнсните на- 
роди. Уводннкот уште на почетонот истаннуваѕ ”По пропаста на Крал- 

отвото Лугославија, југословвнсните народи беа во твшка состојба, 

изолирани, бвз никанва надворвшна помош, за независноета и ослобс- 

дувањето на саојата немачена татновина поввдоа орутена борба про- 
тив нрвавата зласт на хитлеровсните фашисти» Во изминатите две и 
пол години, придружувајќи св нон херојскиот оружвн отпор на спвет- 

скитв нзрсди на Истичниот Фронт и успѕшниот напад на англо-амѕри- 

канските сојузници на борбвното полв по крајбрѕжјѕто на Средозвм- 

ното Мора одвнатрв му зададоа твжок удар на хитлвровсниот фашизал 

ангажирајќи над 30 дивизии од силите на Осната. И не само тоа, тие 
повратија огромен дѕл од својата територија, изградија слободна ба- 
за, обновувајќи ja народната власт. !4зѓу антифашистичките расположв 

ни народи на цвлиот свет, осввн нинвскиотг тие наградија светол при 

мер на народ ној поовдува партизансно воено движвње”.

Во тоа врвмв нинвскиот народ на Истон, југословвнснитв 

народи на Запад, керојски св бореа да ги ослободат сооитѕ земји од 
под челичните нопита на Фашистите. Затоа кинескиот народ будно ja 
следвше борбата на југословвнсните народи и повеќешати вршвше сло- 
редба на рвволуционврната оружвна барба на дветв зелји.

Истиот напис исто тана ввлвшѕ; ”Иа вовн план, оружвната 

борба на југословвнснитв народи, слвдвјни ги примвните на меѓуна- 

родната состојба, од двн на двн прѕраснуоашв во вдвн значаен фак- 
тор во развојот на ситуацијата на Балканот... заради повлвкувањето 
на Италија од г е р м а н с н о - и т ал ијансниот сојуз, италијансната војсна, 

a сс тоа силата на сслободителната војсна, уштв повеќе зајакна”.

”На лолитични ллан, братството и вдинството на југословенсните наро-

ди денонсќч-ш c e  зацврстуваше и АнтиФашистичниот ј̂ р о н т  на народното
* п . „106 ослободување на ЗугославиЈа исто тана ce прошири и ce зацврсти

I
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Во почетонот на ноември 1943 година "Синхуа Жибао” обја- 

ои долга статија оо која систематсни го прикажа процесот на прерас- 

нување на југослоовнската народна антифашистична војна од герилска- 

војна до создавање на слободна територија и народна власт, од нра- 

хот на снитничната влада, нано и предавничкитв дејства на Михаило- 
виќ до признавањето од страна на Сојузниците.

Ано земеме дена погорниот HatnHC поголем анцент става на 

резултатите од оружената борба на југословенснитв народи, тогаш 

анцентот во овој напис е ставен врз изградбата на политичката власт. 

Ооие два написа ce надополнуваат меѓу себе, тие од два аспента - 

ооената состојба и изградбата на политичката власт - ги отслинуваат 
нарантериотипите на Ослоб-одителната борба на југословеноките народи 
на Реоолуцијата. Авторот ги претстави одликите на Првото заседание 

ua АВНОЗ и улогата што тие ja одигруваат,, Меѓу другото, еден од 

најпозитивните придобивни е тоа што оо борбениот оган Зугославија 

првпат во историјата вистинсни беше остварено братствот и единство 

на сите народи и народности.
Авторот пишуваше; "Cera слободно збратимување на народи- 

те на Југославија, нако и единство, беше постигнато во процесот 

на оружената борба против онупаторсните војсни на трите земји; Гер- 

манија, Италија, Унгарија.

Во борбата со своите поробители тие поминаа ред тѕшни ис- 

нушенија и конечно тргнаа по патот на вистинсно рратство и един-

ство за кое со години ce бореа мнозина југословенски политичариг
• ~\ ^

југословенските политичари тоа го постигнаа на бројното поле"-

Наведувајќи ja палитичната програма на АВНОЛ, написот 

потоа пишуваше: "Заседанието на АВНОЛ наиде на топла поддршна кај 

народитв од целата земја, кано и нивните сонародници, Тоа беше ро- 

дено во борбениот виор и по желбите на сите народи на Лугославија, 

затоа тоа стана центар и знаме на братстпото и единството на наро-
1 07

дите на Лугослаоија”

Во втората денада на ноември "Џефан Шибао” во рубрината 

"Светски познаоања" подробно ja опиша југословенската историја и 
антуелната состојба. Главна содржина на статијата беше: Стара Лу- 
гослаоија беше создадена врз темелите на националната нерзмноправ- 

ност, "ttta што му даоаше прилина на империјализмот" за национално 

заводување. Иано хитлеровсните разбојници им нанесоа несрена на
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југословенсните народи, сепан cera Лугославија "блеска со блес&от 

на нооородената слобода и независност"„ Написот истакнуваше; "И 

покрај тоа што хитлеропсните разбојници ги употребија сите начини 
да ги исколат југослооенските народи, нано НедиА, Павелиќ, Михаи- 
ловин, ооие предаоници употребија најнисни начини, најподло и бес- 

рамно помагајќи го герпзнскиот агресор да ги пораби најголемите 

патриоти на нивната зеија, југословенските народи не санаа да би- 

дат робоои. Заложуоајќи ги своите животи и крв, оодеа херојсна бор 

ба. Од проиот ден на агресијата југословенсните народи ja започнаа 
партизанската борба против агресорите” „

Лугослооенсните народи ce херојски народи, војската - 

херојсна војсна. Затоа написот продолжуоаше; "Под ракооодството 

на водачот на ИП на Лугослаоија Титс Лугослооенсната народноослобо 

дителна оојска одби пет неппијателски офанзиви", по капитулација^г 

на Италија ”пове$е широн напад против германсните фашистички ону- 
пптори, речиси сите области на Лугославија ce исполнија со чадот 
на антиагресиената војна. Особено на југословенсно-италијансната 

граница, југословенсно-бугарската граница, југослозвнсно-албанска- 

та граница, источниот и централниот дел на Босна, нано и Далмзција 

и други области, борбата беше особено жестокз".

Сапопрегорната борба на југословенсните народи значајно 
го подигна угледот, местото и улогата на Лугославија во светот0 
Авторот во заклучокот на написот пишуваше; "Лугословенската НОЗ 
беше војсна во соетсна антифашистична оојна. Во доегодишната оојна 

таа ангажира над 30 дипизии на Фашистите. Може да ce рече дена тоа 

беше најсилниот обрач во заднината на непријателот.

Светлата победа на HOB нз Лугославија нако факел го ос-
ветлуваше борбениот пат на сите народи поробени од хитлеровските
банди. Тоа ги храбреше овиѕ онупирани народи заеднични да напраду-
ваат кон целта - уништување на поробуоањето и доминација на фаши-

„108стичките зли духоои

Под перото на нинесниот автор југословенеките народи не 

само што беше припер во борбата туну и на полето на пропагандата 
постигна зачудувачки резултати. Радиостаницата ’’Слободна Лугосла- 
вија”, пропагирајќи ja линијата и стратегијата на НП на Лугослаои- 

ја и на резолуцијата на целиот соет, вистинсната состојба во Луго- 

славија одигра огропна улога. На слободната територија зо сите 

весници и списанија народните здруженија и единиците на HOB ja од- 

разуваа политичната и националната свест на народот поставуоајќи
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"Апел за моб-илизираље" на народот да ce пнлучи d o отпорот. Затоа

"Синхуа Жибао" оисоко ги оцзни југословенсниот печаг и радио, На-

писот оѕлешеѕ ”Во Зугославија, таа земја со најразпиено партизан-

ско дѕижензе и најмногу успеси, народните весници и радио беа исто

тана најактивните”■ Овие оесници и радио секојдневно му ja сооп-
штуваа на светот тешната и иснлучителна борба на југословенсните
народи, тие му говореа на целиот ооет: ’'Зугославија не може да би-
де покорена, југословенсната HOD е една од најсилните народни вди-

ници, антифашистимнѕта војска на југослооенсните народи е најсве-
1 DQтол лрет^тов+тм на- угнехекитв вароди на цздиот свет” .

3. Второт заседание на АВНОЗ и негооиот одраз 
во нинесниот пенат

Второто заседание на АВНОЛ и неговите одлуки

Нон нрајот на 1943 годнна ce создадоа уште поповолни 

овазрешни и надоорешни уелоои за Народноослободителната оојна и 
Ревсшуцијата зо Зугоолазија. Во овој период Црвената армија на 

Советеккот Сојуз и англо-американсните d o j c k h  продолжија да водат 

успешни воани операции протио германснитѕ трупи, Притоа Сојузници- 

те веќе ги мзнесоа своите планоои за идното повоено уредувањз на 

еветот, посебно на Европа. Во орска со тоа, во снтомври 1943 годи- 
на ce одржа Московската нонференција на минстрите на надворешни 
работи на Сојузниците. Ce подготвуваше да ce одожи и Техеранската 

конференциja на шефовите на владите на трите големи сојуѕнички др- 
HfaBUj Рузвелт, Черчил и Сталнн.

Нон крајот на 1943 година Народнооелободителната војсна 
^зрасна во оружеча сила со своите 300.000 добро вооружени борци 
и е ослободена половина од територијата на цела Зугославија, сс 
анолу 5 милиони население. Во исто време народноослободителните 

одбррл нараснаа во единствен систем нз новата власт - од месни 
одбори до земјени антмбашмстични собранија и АВНОЛ. Според ненои 
податоци, тогаш веќе дејствуваат неколку илјади селски, 800 општин- 

сни, 240 реонсни, 51 онружни и 14 обласни народноослободителни 

одбори"^
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Đo одделни нраишта ce создадени народноослободителни од- 

бори и земсни антифашистични вена на народното ослободување: Глао- 

ниот народноослободителен одбор на Србија, Земвкото антифашистичко 
веќе на народното ослободување на Хроатска, Слооенечкиот народно- 
ослободителен одбор, Земсното антифашистично веАе на народното ос- 

лободување на Црна Гора и Бона, Земското антифашистично пеќе за 

ослободување на Санџан, Земксото антибашистично веАе на народното 

ослободување на Босна и Херцегопина и Иницијативниот одбор на Ан- 

тифашистичното собрание на народното ослободуоање на Македонија„
Тана, она што не можеше да биде сторено do Би.ЧаА нон к р а  

јот на 1942 година е остварено една година подоцна. Рановодстоото 

на НОД на Зугославија реши да ce свина Вторато заседание на АВНОЗ 

за да ce озанонат извојуваните победи на НОБ и Реполуцијата*

Второт!>заседание на AĐH03 ce одржа do босанското градче 

Зајце на 29 и 3Q ноември 1943 година. На Заседанието присуствуваа 
142 делегати речиси од сите нраишта на земјата, минувајАи тежок и 

опасен пат низ непријателските оедови. Овој собир траеше само де- 
сет часа, но донесе ред далекосежни историски одлуни и ja напиша 

најсветлата страница на историјата на Зугославија„

Меѓу нив најзначајни ce следниое три одлуни:

Со проата одлука АВНОЗ ce нонституира оо орховно заноно- 
даоно и извршно претставнично тело на Зугослаоија и стана врховен 
претставник на народниот и државниот суоеренитет на Зугославија»

Во орска со тоа, ce формираа два нови органи: Претседателстоо на 

АВНОЗ, ное преставуваше парламент и ги имаше сите права на најви- 

сон орган на власта меѓу двете негови заседанија (за претседател 

на претседателството беше избран д-р Иоан Рибар) и Национален ко- 
митет на ослободуоањетс на Зугославија (ННОЗ), ној беше определен 
од Претседателстоото на АВНОЗ и ги h o c h  сите белези на приоремена 

народна власт. За претседател на ННОЗ беше постаоен Зосип Броз Ти- 

то. Зугославија ce повеАе добиваше Физиономија на нова држава»

Втората одлуна истаннуоа дека нова Зугославија Ае ce из- 

градуоа врз федеративен принцип кано државна заедница на рамнопрао 
ните народи на Србија, Хрватсна, Словенија, Босна и Херцеговина, 
Македонија и Црна Гора. Врз ооаа осноза ce линпидира националната 
нерамнолраоност во напиталистична Зугослапија и од државноправно 

гледиште ce оствари Титовата парола за братство и единство на сите 

југословенски народи и народности. Посебно за прв пат во својата
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историја на манедонскиот нарад ce избори за сопствена национална 

самобитност и државност во братската заедница на народите на Луго- 
слаоиj a .

Според третата одлука, и ce одземаат сите права на така- 
наречената југослооенсна влада d o странстоо да ги ппетставуоа на- 
родите и да настапуоа нако занонита влада на Лугославија, a на 
нралот Петар II Нараѓорбевин му ce забранува да ce врати во земја- 

та. Со таа одлука прашањето за формата на дршавното уредување е 

оставено да ce решава по демонратсни пат, т„е. по ослободуоан-.ето 

на целата земја од окупаторот, преку општонародното гласање,

Понрај наоедените одлуки, на Заседаниево ce донесени и 
други одлуни’ : Одлуна за изразување признание и благодарнсст на 

Народноослободителната војсна на Зугославија, Одлуна за воведува- 
ње на називот маршал на НОВЛ и други одлуни, На првата седница на 

Претседателството на АВНОЛ, на 30.XI 1943 година, Тито е прогласен 

за маршал.

Сите горенаведени одлуни од устаоен карактер ce ноннрети 
зираа во 9 точки, познати како Нонституција од 9 члена.

Второто заседание на ASN03 има големо историсно значеи-^

за иднината на Лугославија. Тоа ги изоази длабоните ооени и поли-

тични промени кано резултат на двеиполгодишните напори и жртви на

сите народи и народности на Лугославија предводени од Тито и КПЛ.

Преставниците на народот ги прифатија и ги донесоа одлуните со нои
ce поставени темелите на новз социјалистична Лугослаоија. Со пре-
раснувањето на АВНОЛ во врховно занонодавно и политичко тело на

народите на Лугослаеија и со формирањето на Националниот комитет

на ослободувањето на Лугославија, со постоењето на моќната Народно
ослободителна војска на Лугославија, создадени ce сите услови во

наредната етапа на борбата да ce пријде нон конечно ослободупање
на земјата и да ce оствари мебународно признавање на НОБ и Реоо-
луцијата во Лугославија. Затоа, зборувајќи за значењето на ова за-

седание, маршал Тито рече дека ”меѓу најголемите успеси што ги

постигнаа народите на Лугославија во тенот на оваа народноослобо-
дителна оојна без сомнение спаѓаат одлуните на Второто заседание

на Антифашистичкото оеќе на народното ослободуоање на Лугослапит^

Тие значат цела пресвртница во процесот на оваа слободителна бор- 
112ба
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Заради големото историсно значење на овој најнрупен нас- 

тан во историјата на југословенските народи и народности, датумот 

29 ноемори 1943 година е запишан на државниот грб на СФРЗ и ce праз 
нува кано Ден на Републината.

Одлгасот на тиѕ одлуни на ооа заседание во цела Зугосла- 

вија и во странство е огромен. Тие одлуни најдоа симпатии и пофал- 

би и во далечна Нина» Нинескиот печат го оценува донесувањето на 

одлуните на Заседанието кано еден од најважнито настани во поробена 

Еооопа.

Нинескиот печат за Второт заседание на АВНОЗ

Во текот на Втората соетсна војна југословенските кому- 

нисти под рановодството на Тито тесно ги поорзаа HOB и Социјалистич 

ната револуција и на ослободените територии ja изградуоаа народната 
власт нако нова институција. Така, наместо стариот буржоаски систем 
ce појави ново општествено уредување на чело со работничната класа 

и работниците. На 29 ноември 1943 година на Второто заседание на 

АВНОЗ е создаден Националниот Номитет на ослободувањето на Зугосла- 

DKјa , ној ги имаше сите белези на приоремена народна влада и на чие 

чело ce наоѓаше Зосип Броз Тито. Поабајќи од своите иснустоа, ки- 
несните номунисти сметаа дена во Зугослаоија вене ce појавила инсти 
■р цијата привремена влада и нова нонституци ja „

Силниот одглас на овој историсни настан во кинесниот пар- 

тиски печат најдобро ce проследуоа прену двата главни днеони оесни- 

ци на ЦН на НП на Нина "Синхуа Жибао" и "Џефан Шибао”. На страници- 

те на овие весници ce објавуоаат многубројни новости, дури и номѕн- 
тари и уводни статии, за антирашистичната борба на југословенските 
наради и sa АВНОЗ»

Според изоештајот од Лондон, "Синхуа Жибао” на 4 декемзри 

најнапред објави вест под наслов "АВНОЗ”, информирајДи за дневниот 

ред на Ззседанието„ Веснинот пишува: "На 29 ноемори во оолободенат?. 

територија на Зугославија започна да ce држи пленарного заседание 

на АВНОЗ. Дневниот ред ej 1. Да ce прегрупира АВНОЗ во законодавен 
орган, 2. Да ce создаде Национален комитет нано привремен извршен 
орган на АВНОЗ, Пред Заседанието, антиОашистичките собранија во 

прооинциите Слооенија, Хрватсна, Босна, Херцеговина, Црна Гора и 

Санџак свинуваа заседанија на кои беа избрани претставници за
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пленарното заседание» До 27 ноемори онолу 200€) претстаоници прису- 

стоупаа на Заседанието®.

На 6 денвмори "Џефан Жибао" соопшти дена Народноослобо- 

дителната војска на Зугослаоија е рѕшена да создаде приоремена 

олада, a тоа покажува дена ”НОВ нема доверба во југословенската 
влада на Наиро и fie ja води нонечната борба протио Драша Михаило- 
вин сакајќи да ги разреши онатрвшните проблеми на Зугославија онат 
рв do земјата”,

Истоврвмено овој ввснин ги објаои двата извештаја на 

Генералниот штаб на HOB за вовните успеси на Ослободителната арми- 

ја.
Тана, на 14 двнвмври "Синхуа Жибао” и "Џефан Жибао” исто

времено објавија пет вести за одлуните на II заседание на АОНОЈ-

Во врсна со тоа, ввснинот "Синхуа Жибао" уштв помести "редЈкјЅциона

белешна” и нраток номвнтар. Во "реданцисната бѕлешка ce ввли дена

"онолу -200 делвгати од народите и народностите учестоуваа на За-

седанието. Тие ce првтставници на најпешителните народни сили во
антифашиотичната војна на Зугослзвија. Оружени единици на тие си-
ли Народноослободителната војска на Зугославија раководена од мар-

шал Тито”. Во коментарот меѓу другпто пишуваше: ”0д главниот дух

на одлуните дознаоамв две работи: 1. Тие ce засноваа врз рапноправ

носта на сите народи и народности оо земјата, 2. Нрајна цел на бор

бата е уништување на фашизмот и оостанооување на Национален коми-

тет на ослободувањето на Зугославија нано врховен занонодавен и
административен орган. Отфрлајќи ги нападите на емигрантсната вла-

да во Наиро врз одлуните на Заседанието, коментарот подалечв; ”На

територијата на поробена Зугославија вистинсната сила што ja ооди
антифашистичката војна е Народноослободителната војсна, a нв минвс

терот за одбрана на емигрантската влада Дража Михаилови, бидејАи
тој е отворен соработник со нвпријателот и измамник на татновината
Нопентарот доаѓа до занлучон: ”Се зависи од народот, ce зависи од

113силата на народот"
На 15 декември "Џефан Жибао” оддели место на првата стра 

ница за следните нописти : "Маршал Тито стана претседател на Наци- 

оналниот номитет”, "Советсниот Сојуз, Англија и Америка сипатизи- 

раа со НН03", "Советсната влада е решена да испрати сооја мисија 

нај новата влада на Зугославиj a ”. Истиот ден ODoj веснин со восхит
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пишува за силата на Народноослободителната ѕојсна на Зугосласија;

"Овие деноои силата на Народноослободителната зојска на Зугослаии-
ја станува ce појана» Зугословенските народи под раководстоото на
Маршал Тито решија на 4 овој месец да создадат привремена влада и
на 12 го објавија пред соетот демократскиот Устав на оваа олада-

Отсега натаму југословенсните народи имаат не само своја армија

туку и своја оласт. Тие им служат кано славен пример на еоропските
114поробени земји во партизанското војување против Германија"

На 16 декември "Синхуа Жибао” помести четири вести за
одлуките на Второто заседание на АВНОЗ, a на третата страница ”Џз-
фан Жибао” објави соопштение под наслоо: ’’Националниот комитет ja

жигасува роонциокер«ата пропаганда на емигрантската олада”. НКОЗ

реши да и го земе правото на емигрантсната влада на Зугославија;

тоа е логичен нрај на нејзината политина на заговор со непријате-

лот и репрвсалии против народот.
На 18 декември ’’Синхуа Жибао” висоно го оцени значењето

на осноЕшњето на ННОЗ, истакнуваќи: "Неодамна на Заседанието на

АВНОЗ беше оформен Национален номитет (привремена владаК Ооа е

нова етапа на патот во развитонот на антифашистичното национално

ослободително движење во цела ЗугоисЈочна Еоропа. Неговото далеко-
115сежно значење денес е непредоидливо"

По повод основањето на ННОЗ, "Синхуа Жибао" на 19 декеп- 
ври публинува долга уводна статија под наслав ’’Поздрав на југосло- 
венската приврегчена слада", оо ноја вели дека ”д-р Рибар е избран 

за претседател на Претседателстоото на AĐH03, маршал Тито избран 

- за претседател на Националниот номитето "Тоа ѕ имено голем демо- 

нратсни твн што никој не може да го запре"„ Уводнинот исто тана ос 
тро ги осудува постапките на емигрантсната југословенска влада и 

нејзиниот министер за одбрана Дража Михаиловиќ, подвленувајќи дека 
уште од самиот почетон на антифашистичката борба југословенсните 

народи беа принудени да водат борба на два фронта: против окупато- 

рот и против домашните предавници, соработници на окупатарот» Ми- 

хаиловиќ и нему сличиите ce "орудија и помагачи" на германско-ита- 

лијанските фашисти, тие го "мразат народот” и ”се заниваат само со 

терор и со репресалии". На крајот од уводната статија весникот од 

името на нинесниот народ изразува срдечен поздрав за раѓан>ето на 

привремената влада: ”Ние постојано изразуваме симпатии нон југосло
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венсните браќа што ce борат против онупаторот и домашните предав- 

ници. Со големо задовслство го пречекуваме основањето на привреме- 

на влада во Зугославија и го поздоавуваме ооој нов член на 'демо-
сг

кратската заедница1. Нии од далечина им пожелуваме истрајна борба,
11 Rпобеда и успеси!” . Ова иснрено чувство и висона оценна од кинес- 

киот народ за Второто заседание на АВНОЗ ce наоба на страниците на 

дневниот печат. Иано тогаш меѓу доете двишења на отпорот на Нина 

и Зугославија немаше дирентни врсни, сепак, нога го читаме осој 

поздрав,се прашуваме дали имало неној ној не ce восхитувал и ра- 

дувал на победата на југословенските народи и не ce солидаризирал 

со нив, ној не чуоствувал омраза нон оние марионетски орудија што 
ja предавале својата татнооина во разгооор со непријателот?

Истиот ден "Синхуа Жибао" го објави целосниот текст на 

Одлуната на АВН03 за изградба на Зугославија врз федеративен прин- 

цип. Ооој веснин пишуваше со следниот наслоо: "Зугославија за да 

претставува вистинска татновина на сите народи, АВИ03 ja донесе 

Одлуката за изградба на Зугославија врз (ђедеративен принцип” ,, Под- 
налсовот на статијата гласеше: ”Во согласност со таквата федератио- 
на изградба на Зугослаоија, што ce темели врз најцелосни демонро»- 

сни праѕа, основните органи на народната власт кај одделните народи 

ce оснозани, a AĐH03 е врховно занонодавно и претставничко тело"„

На 25 декември "Синхуа Шибао” помести соопштение под нас- 

лов ”По 21 ден крваои битни, HOB на Зугослазија ja одби лутата 

офанзиоа на германските завојувачи близу до Сараево - Мостар” „ Вес- 
нинот посочи дена под ракозодстзото на Тито НОВЗ cera дрши во раце- 

те "иници јатива” и ”се наоба во п р о т и в н а п а д , бидејќи ’’веста за 

свинувањето на АВНОЗ и за основањето на НН03 брзо ce разнесува во 
цела Зугослаоија и ги инспириаа народите на целата земја на уште 

порешителна борба. Доназ аа тоа е подемот на партизанското војува- 
ње во заднината на окупаторот против марионетсната војсна на Паве- 
лиќ и Недиќ, како и активирањето на саботажи и дизерзиии во онупи- 
раната територија”.

Псд влијание на одлуните на Второто заседание на AĐH03, 
многумина на емигрантската влада во странстоо н и о и ц ј т о ja прсуч- ј,:: 

вистината за Зугославија, ja открија пакосната улога на оваа влада 

ce присоединија ко’н борбата против Рашизиот, "Синхуа Шибао" вв 

својот номентар пишуваше дена "тоа е уште една политична победа на

југословенските народи, на привремената олада и на маршало Тито „117
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Паралелно со тоа што HOB на Лугославија, инспирирана од 

историските одлуки на Второто засвдание на АВНОЛ, постигнуоа вдно- 

подруго победи и нонтролира голем дел од територијата на таткоои- 

ната, ’’Синхуа Жибоа" оо својот уводник од 2 април 1944 година пи- 

шуоа: "На ситв им е јасно дена HOB на Лугославија и приоремената 
влада на народот постигнаа значајни успеси0 Тие cera располагаат 

со силни оружени сили од 30 дивизии. Приоремената влада уште пове- 

ќе го зацврсти и единстоениот ан^ѓифашистични национален фронт на

југослооенските народи. Cera три петтини од целата територија св
. I I S

ш р а т е н и  d o  р а ц е т е  на  н а р о д о т  и c e  г р е а т  на  с л о б о д н о т о  с о н ц е ”

Ставот на нинесните номунисти што ja оодат антијапонсна-
та војна на Исток нон историсните одлуки на Второто заседание на
А8Н0Л најдобро ce одразува и во книгата "HoDa Лугославиja”, изле-

зена од печат во јуни 1945 година во Нина« Зборуоајќи за историс-

ките заслуги на Второто заседание на АВНОЛ, авторот истакнува:

”На ова заседание на АВНОЛ ce постигнати забележителни успеси., соз-

дадена е привремена олада на Лугославија и е објавен привремен Ус-
тав. Сето тоа има оажно историсно значење,, Очигледно е дена осно-
вањето на призремената влада не е апстрантен поим, тоа е израз на

119волјата на сите југословенсни народи”

На крајот, потребно е да ce истакне дека нинеските пар- 

тисни оесници за пропат во светот, т.е„ на 4 денември 1943 година, 

известија за соинузањето на Второто заседание на АВНОЛ и за него- 
оиот дневен ред„ Порано тоа не им беше познато на луѓето. Нано што 
е познато, во САД беше објаоено на 5 декември, во Велина Британија 

на 6 денември, a во Советскиот Сојуз дури на 14 декември.

Споредуоајќи со соопштенијатана "Синхуа Жибао" и "Џефан 

Ш и б а с " за заседанието оо Бихаќ оо нрајот на-1942 година, вестите 

на тие доа веснина ооојпат ce мошне точни и навремени. И по кзан- 

титет и по ноалитет тиѕ известуоања не ce послаби од оние нз тритв 

голем сојузнички држави, да не речеме дена ги надминуоаат нивните. 

Тоа е затоа што, од една страна, кинеската реоолуција и југсслооен- 

сната револуција имаат заеднично минато и судбина: кинескиот народ 
обрнува големо онимание на реоолуционерните иницијатив^на југосло- 

оенските народи а, од друга страна, по распуштањето на Номинтера 

□о мај 1943 година нинесните партисни весници мошеа уште поцелес- 
но да ги изразуваат своите мислења за оажните меѓународни настзни, 

без ограничуоање од Коминтерна. Доете партии - на Нина и Лугосла-
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вија - го поздравија соопштението на Изоршниот комитет на Нстин- 

терна за распуштањето на Номинтерна. "Синхуа Шибао” го препечати 
целосниот тенст на прогласот на НПЗ за распуштањето на оваа мебу- 
народна организација.

4. Борбата за мѕбународно признаоање на нвоа 

Зугослаоија

Политиката на сојузничните држави кон народноосло-

бодителното доижвње на Зугославија

Уште од самиот почеток на ослободителната борба југо- 

словенс-ките народи мораа да водат упорна борба на три фронтаѕ 
оружена борба, изградување на народна власт и дипломатсна борба.

Во борбата против гврманско-италијансниот фашизам југо- 

словвнскитв народи дадоа големи жртви и го дадоа својот придонвс 

во антифашистичната војна во светсни размери. Затоа, сосвм нормал- 

но е да ja добијат поддршката и признавањвто од страна на сојузнич- 

нитв држави. Меѓутоа, нивната борба ja нвмашв добивно нивната под- 
дршна и признани-в, Во првите две години Англија и САД ja признаваа 
нралската југословвнска влада во Лондон и чвтницитв на 1предавникот 
Дража Михаиловиќ на твриторијата на Зугославија и им укажуваа дип- 

ломатсна и материјална помош. Уште во октомври 1941 година Англи- 

ја го испрати во штабот на Михаиловиќѕвитв чвтници својот прв офи- 

цер за врски напетанот Хадсон. Пропагандната машнна и радиостани- 

цитв на Сојузниците ja пропагираа амигрантсната олада за законита, 
a Михаиловиќ за лвгѕндарен хврој во борбата протио Гѕрманците.

СССР» нако прва социјалистичка зѕмја во сввтот, им бешв 

пример на сите поробвни нации и народи и нивни најдовврливи сојуз- 

ник. Во твкот на Втората светска војна југословенсните народи, од 

почетонот до крајот, негуваа најголвми надвжи во СССР и од нвго 

добива најголема морална и политичка поддршна и дѕлумно материјал- 
на помош. Но, ставот на Соввтсниот Сојуз нон НародноослОбодитвлно- 
то дзижењв на Зугославија зд почвтон е противоречвн, сомнежлив.

Тој нв ja разбирашв многу специфичноста на југословѕнсната рввз- 

луција. Сметаше двна тоа ѕ само движѕње на отпорот. Заради тоа 
одржувањв нормални дипломатсни односи со оладата на стара Зугосла-
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оија избегана во Лондон, a не го признаоаше НН03 за привремена 

влада, Долго ореме ce колебаше за давање на воена помош и доцнеше 

дури девет мвсеци во однос на Западните сојузници. СССР сакаше да 

го лоддржува НОД под ракооодство на Тито, но ce плашеше Западните 

сојузници да не му прават неалоди.
Затоа, предводејДи го народот во тешка и крвава борба.

НПЗ беше присилена да води упорна борба на дипломатсно поле за

признавањето на НОДЗ и HOB од Сојузниците, т.е. "тоа е времето

нога во Зугославија уште незавршената оружена битка на фронтови-

те пратжз -снуп-аторите и доглашните предавници мораше да биде продол
..120 ,,жена на други фронтови, нѕ полвсна, не поедноставна . Целта 

на оваа борба беше да ce г>онаже и донаже пред светската јавност 
дека едино-тоен ксгсител- на отл-орот и борбата против окупаторот во 

Зугославија е НОД. Поради тоа, оваа борба беше борба за леѓуна- 

родно признавање и полагање на нова Зугославиja, борба за зашти- 

та на слободата и независноста на државата.

Услесите на оружената борба на народот и изградувањето 
на власта го отворија патот за праведно признавање на народноосло- 

бодителното движење на меѓународната арена. Во втората полооина 

на 1943 година големите ооени успеси што ги постигна HOB ги нате- 

ра Сојузниците да го променат својот став и политиката спрема Зу- 

гославија. Кон нрајот на мај 1943 година, т.е. уште во Петтата 

офанзива, нај Врховниот штаб лристигна, како посматрач, првата бри 

тансна воена мисија на чело со Бил Дикин.
Особено по напитуалацијата на Италија, местото и автори-

тетот на НОДЗ понатаму ce засили не само внатре во земјата туну

и на меѓународната арена. Стратегиското место на Зугославија на

Балка«сквот Лолуострое стана ce поважно за идните воени операции

на Сојузниците. Ценејќи го тогашното значење на југословенсното
боиште, германената врховна номанда уторди дека ослободителното
дѕижење на Југославија е пброено "оо општата сојузнична стратеги-

121ja и со тоа е признаена нано самостојна војувачна сила" . Имено 

при тие услови Сојузниците започнаа да ги зајаннуваат врските сс 
НОДЗ за да лреземат заеднични и координирани анции. Тана, во Бари 
и Монополи во Италија, беа формирани бази и болници на југослозен- 

сната војсна. На 17 септември, англо-американсната нова воена ми- 
сија на чело со британсниот генерал Фицрој Маклин пристигна во
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рховниот штаб во западна Босна. Западните сојузници поннаа да и дос- 

авуваат на HOB извесна помош во вооружување, ооени резерви, храна и 

блена.
Со свикуоањето на Второто заседание на АВНОЗ народитв на Зу- 

ославија стеннаа право сами да решаваат за својата судбина g o соглас- 

ост со Атлантската повелба. На заседанието е прифатена (донесена) од- 

ука за принлување кон Зугославија на оние делови од југослооенсната 

ериторија што по Првата соетсна војна ги aWerrnpa Италија» Беа про- 
ласени за неважечки сите догооори што во странство евентуално би ги 
клучила емигрантсната ва/лда, a дотогашните договори, што оваа влада 

и снлучида порано, ce подоедуваа на ревизија.

Иано владите на Сојузниците не сакаа да ги прифатат овие 

длуни, беа принудени да го признаат фактот дена Народноослободител- 

ата војска на Зугославија веќе претстапува оружена сила што не може 
a ce птцени, a Народноослободителното движење веве стана јана поли- 

ична сила.

Ненои западни далековидни државници вене го согледаа тоа- Тие

очнаа јавно да го жигосуваат Михаилооиќ што не води борба против Гер-

анците и настојуваа нај емигрантсната олада да не го поддржува. Тие

адоа објентивни оценки за успесите на НОДЗ и за улогата на Тито. За-
оа, на Техеранската конференција Сојузниците ja признаа Народноосло-
одителната војска на Зугославија за Сојузничка војска и ветуваа да

a помагаат во материјален однос0 Во усвоената одлуна од ооен каран-

ер ce оели: "Конференцијата одлучува партизаните во Зугославија да

идат помогаати do најголема можна мера со снабдување и материјали,
122ако и во операциите на командосите”

На 10 денември 1943 година Винстон Черчил ce сретна во Нвиро 
о кралот Петар II и официјално ”му a генералот Иихаиловиќ
реба да ce отфрли од владата”, a no неколку месеци да оди на средба 

о маршал Тито. Причините за тоа ce "Черчил стекнал уверување дена 

артизанското движење ќе биде решавачки фантор во повоеното уредување 

a Зугославија"^^,,

На 14 декември истата година, зборувајќи за оаивите промени 
з политината, британсниот министер за надоорешни работи Антони Идн 
з Долниот дом рече: ”Во тенот на повеАе месеци партизаните под ко- 

зндата на маршал Тито беа центар на отпорот протав непријателот на 

('гославија. Од сите извештаи што сме ги примиле ce гледа дека пар- 

1заните врзувале голем број германсни дивизии и ce бореле против ниѕ.
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ие правиме ce за да ги обезбедиме со муниција, со цел да им дадеме
124еианва можна помош

Но, и покрај сето тоа, мораме да согледаме дека владите на

ападните сојузници не ги променија радинално стаоовите спрема еми-

рантсната југословенска влада. Тие и натаму продолжија со доолична-
а игра: од една страна тие ja признаоаа H0R3 за сојузничка оојска,
a да ги иснористат овие антифашистички сили во нионата голеиа кон-

раофанзива, a од друга страна и натаму не беа готови да го признаат

0Д како п о л и т ѓ +ч к о  доижење, вршеа притисон орз него со цел да го ора

ат нралот во земјата и да го обноват старото уредување во Зугослаои

a. Oc d ен тоа, во поглед на повоеното уредување на светот, меѓу {Аоју
иците ce јавија тенденции за создавање на интересни сфери на влија-
ијата. Зугославија беше исто тана внлучена во нивната сфера» Во врс

.а со тоа, Нардељ јавно ги осуди оние државници и личности "коишто

длозлциите на -гплетите, и d o номбинаторините во рамните на антихит-

ерооската ноалиција, ce обидуваа Зугославија да ja вратат во ненак-

а макар и преодна форма на монархија, или од неа, пан во договор со
125талин, да создадат сфера на влијанија врз принципот фифти-фити"

Така, на нрајот од антифашистичната војна и на почетокот на

овоеното време нова Зугославија водеше тешна и упорна борба, којшто

редизвика општ восхит за заштита на револуционерните придобивки, за

ачувување на територијалниот суверенитет и против загосподаруоањето

a големите држаои со судбината на Југославиj a .

Вистината не може да ce скрие« Борбата на југослооенските
ароди и беше добро позната на светсната јавност. Маршал Тито убаоо

елеше: "Вистината за нашата борба, сепак, стигна надоор од нашата

емја - светот беше восхитен од успесите на нашите борци, од нашата
126ародноослободителна војска” . Народите од целиот свет, пнлучувај- 

и го и кинесниот, јасно ja видоа победата на југослооенските народи 
с антифашистичната борба и ja изразија својата борбена солидарност 
о нив.

! ’’Победата на ослободителната оојска на Оугославијаи

Нон нрајот од 1943 година по одржувањето на Второто засѕда- 

ке на AĐH03, значително порасна мебународниот углед на југослооен- 
■жте народи нога сојузничните држави, a особено знглискиот прелиер

I
I
I
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1ерчил, ja постаоија на ноои релации политината нон Зугославија и

зешија да ja прекинат својата помош на Михаиловиќ и започнаа со при-

жазањѕто на Нова Зугославија. За ова нинасниот народ ce радуваше од

;е срце. Двата партисни весника едногласно истаннаа: Приоремената

злада на Зугослзвија на чело со маршал Тито доби признание од Сооет-

;киот Сојуз, САД и Англија, a антикомунистичкиот и антинародниот пре-
127^авнин Михаиловиќ е исфрлен од светот на лубето” . Истовремено на-

•ласува: "југословенските народи дадоа огромни жртви за велината на-
/за на Сојузниците„ Пстребно е Сојузниците веднаш да го признаат ННОЗ

128за единствена легална влада"

Во тоа време нинесниот печат ce повеќе и повеќе известуваше 

за ослободителната борба на југословенсните народи и за нивната бор- 

за за постигање на мебународно признание„ На 16 онтомври 1943 година 

'Синхуа Жибао" ja објави вест: "Уште во јули годинава Зугословенска- 
•а народноослободителна војсна потпиша спогодба во Наиро со Сојузнич- 

<ата команда за Блисниот Исток за воспоставување на поширони контан- 

ги и односи на соработка. Беше разгледано како Англо-американсните 

зојузници да испратат воена мисија при Врхоониот штаб на Ослободител- 

зата оојска, нано да и ce даде поена помош на Ослободителната армија 

i ред други прашања". Подоцна известува за говорите на Черчил и Идн 

зо Долниот дом во врсна со поддршната на Зугославија.
Во почетонот на онтомври "Џефан Жибао” во целост го објаву- 

за прогласот на Тито во врска со неучестпото на сојузничните воени 

1Исионери оо ракооодењето на воените анции на Ослободителната оојсна, 

зод наслов "Водачот на југословенската војсна Тито објави проглас 

зека Англо-америнанците не учестоуваат оо водењето на воените опера- 
ј и и". На 22 денември двата веснина истовремено соопштија дена Тито 
)спратил воена мисија во Велика Британија.

Во почетонот на јануари 1944 година Черчил му јави на Тито 

1ена англиската олада ќе ja пренине помошта на четничките единици и 

1ека ja поддржува Зугословенсната народноослободителна војска. Исто- 

ремено тој изјави дена ќе продолжи да одржува нормални дипломатсни 
дноси со емигрантсната југословенсн^влада и ce надева дена нралот 
е успее да постигне спогодба со југослооенската реполуционерна вла- 
а. За да ja разјасни оистинсната состојба оо Зугославија, тој го 

раќа својот син Рандолб Черчил во ооената мисија на ослободителната 

ериторија. Во почетокот на фепруари, no одгооорот до Черчил- Тито
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ара сојузничните олади да го признаат ННОЗ за единстввна легитимна 

лада на Зугослаоија.
На 22 февруари 1944 година оо извештајот до Долниот дом Чер-

ил изјавува дена ja поддржува НПЗ, најашто ранозоди со ослободител-
ото движење, и дена го поддржува Тито. По тој пооод "Синхуа Шибао"
б ј а в у в а  н о м е н т а р  и ,  к о м е н т и р а ј ќ и  j a  o D a a  о д л у н а  на  а ж г л и с н а т а  з л а д а ,

ели: "тоа е потрѕбно”, бидејќи "Тито со 250.00 борци од Ослоободи-

влната војска орзуоа 500.000 фашистични оојници, херојсни св борешв

постигна голѕки успвси”, a југослозвнсниот предавник Иихаилооиќ

ѕ сплетна со нвпријателот и негооата олраза кон сопствениот народ бв-

е ’’подлабока од омразата кон заедничнист нѕпријател". Тонму затоа,
освма мормално, ”бешв исфрлен”. Коментарот занлучуоа двна "југосло-

енскитз народи платијз ви-сона цвна за меѓународниот углед и призна-

ието што го добија и дена тоа вооггшто нв бвшв лесно”. "He е нинаноа

лучајност што Зугсслооенската ослободитвлна војсна го доби сѕгашното

есто, стенна -симпатии и поддршна од водачитв на сојузничнитв плади.

ив ce крвопролевачна борба на живот и смрт решително и доследно ja
одва антифашистичната борба низ постојаните офанзиви и обрачи на

впријателот. На тој начин тив го пробија патот на жиоотот и ja из-
129ojyoaa светлата иднина”

Напреднитѕ рвоолуционврни сили што истрајно војуоаа мораат

a добијат поддршна, додвна ре.акционврните рвгрвсивни сили мораат
a наидат на осуда, што е олштопозната пистина. Еден познат нинески
исател, отнако го прачитал ова, напиша; "Зугословенсната ослободи-

влна војена официјално ѕ признаена од Англо-америнансните сојузници,

одена Пихаилооиќ срамно падна. Онив што ce потпираат врз мрачното

ошат само да пропаднат; само оние што веруваат на светлината имаат
130ерслентиои; зар тоа не е еден убав примѕр?”

Истооремено нинескиот печат истакнуоаше дена ЕвкаатЈа вбќи- 
узачна победа што ja извојуваа југословенскиге народи најпрвин ce 
злжи на нивните сопствени сили. Тие без никаква странска псмош, или 

з незначителна надворешна помош, ja водеа антифашистичната војна.

Da е една изразита одлина на југословенсната револуција, бвз пресе- 

зн во земјите од Источна Европа. Во еден свој уводнин од онтомври 
I43 година ’‘Синхуа Шибао” истаннува: "Go светот југословенските на- 
|ди не беа осамени, но веќе две и пол години ce безмалу вдинствени, 

||чи, без никанва надворешна помош ce борат со посилниот непријател”.
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Иано no ослободувањето на јадрансниот брег ce унаша можност да и ce 
даде неопходната помош на Народноослободителната војска, сепак "ос- 

лободителната оојсна до денес не ja доби потребната целосна помош. 

Инану нејзините успеси ќе беа уште поголеми”# Уводникот истанна дена 

Народноослободителната ѕојска не одигра значајна улога во идната бит 

ка на Балканот. Затоа германсната врховна команда при коренцијата на 

воениот план против Зугославија го преОрли Ромел од Италија оо Зуго- 
славија да управува со воените дејства. Затоа сојузничките војски 
пораат да ja зголемат помошта на Зугославија. Уводнимот ja нагласи 

и овојата верба; "HOB на Зугославија со добивањето на целосна помош

зд Сојуааицит© тзигурно Ае му зададе на непријателот далену поголем
131по својот обеп и посилен no својата јачина удар и отпор"

Ванвото разбирање на нинесните комунисти за југословенската
зр.оолуција добро е потврдано од следните подоцна изнесени аргументи

132зд претседателот ТЧнто: "Нашето ослободување е наше дело" . "Значи,
133суштината е во тоа што ние самите ja ослободишче својата земја"

5. Осуда на злосторствата на Драша Михаилооиќ во 

кинескиот печат

Дволичната улога на Дража Нихаиловин

Кон крајот на 1943 година Зугославија постепено беше призна 

зна од меѓународната јавност. Еден од главните показатели за тоа е 
пто Д.Михаиловиќ и четничните зојници под занрилата на побегнатата 
злада d o Лондон беа отРрлени од Сојузниците, па тие ce сплетнаа со 

непријателот со намера да предизвинаат граѓансна војна, со што вис- 

гински го открија CDOjOT лик.

Нинесниот печат даде многу бројни продлабочени извештаи за 

1редавничните и напитулантсните злосторства на Д. Михаиловиќ. Неѓу- 
гоа, треба да ce истанне дена заради лажната пропаганда на бегалсна- 
га влада во Лондон, нано и непогодните преувеличувања на Англо-.зме- 
жнансно-советските сојузници оо тоа време, со цел да ги разубават 
/логите на четниците на чело со Д. Михаиловиќ, наперно смалувајќи 

•о придонесот на партизаните, луѓето прообитно имаа нејасна целосна 

1снривена претстава, за вистинсната состојба во Зугаславиj a „

I
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Ooa ce одрази и во вестите на нинескиот печат, бидејќи тие

)ести главно доаѓаа од новинсните агенции и радиостаниците на Англија,

:АД и Советсниот Сојуз и од други агенции, На пример, базирајќи ce

iрз овие избори, нинесниот печат објавува; "Генерал МихаиловиА, прд-
!Одејни ja регуларната армија и војската учествуваа во антифашистич-
тта борба". Меѓутоа, по објавувањето на одлуните на состанокот на

1атриотите од Црна Гора, Фоча и Санџак во јуни 1942 година за раснри-

1нување на Д. Михаиловиќ, дојде до прогчена,

На 30 јули кинесниот партисни веснин објаои делови од решени-

îto на заседанието во Црна Гора. Може да ce наже дена тонму во тоа
ipewe пистиф+жацијата на Д. Михаиловиќ и величењето на четниците поч-
ia да ce разотнрива во јавноста, со постепено раснринкување»

На 10 март 1943 година "Синхуа Шибао” во статијата "Слободна

1угославија" соолштува дена радиостаница ги отфрла лагите што англис-

[иот печат ги шири за божемните три сили на отпорот против фашистите.

la кинеската јавност и стануваше ce појасна вистинската состојба во

1угославија и оистината за МихаиловиА. Тонму овој текст од радиоеми-
:ијата му понажа на сиот свет дена има само еден центар на отпорот во

>угославија, односно "Врховниот штаб на HOB под водството на ТИТО и

ѕВНОЗ и под рановодството на донтор Рибар”, a ’’Михаиловиќ и неговите

1втнични единици не само што не учзствуваа во борбените анции протиз

‘Купаторсната оојсна туку, напротип, настојуваа што побрзо да ce по-

рзат со онупаторсните војски и потоа да тргнат во напад на терито-
:иите ослободени од HOB на Оугославијa „

Во продолшение, истиот весник ja пренесе радиоизјавата на

отпретседателот на Извршниот одбор на АВН03 Нурија Поздерац, Во сво-

ата изјава тој ja изрази својата поддршна на Народноослободителнато

.оижење, ce противстави на "политината на Велина Србија водена од

1ихаиловиѓ(, чии четнички бандити им ja пиеја нрвта на невините мусли-

ани”. Тој ги повина сите патриоти да земат учество во HOB, да ги
134стераат онупаторите, да ги уништат домашните предавници" ,

На 12 август 1943 година "Синхуа Жибао” известуваше дена 

о бегалсната влада во Лондон, заради недаоањето отпор, дојде до по- 

итичка нриза и оладата постојано ce менуоа. На 10 август нралот 

Тетар го именува Божидар Пурин за премиер, При оваа промена Михаило- 

ж ќ  беше назначен на должноста командант на нопнената војсна, По тој 

твод "Синхуа Жибаор" објаоуоа номентар во ној смета дена ова е ”прв-
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чка” што нралсната влада нзмерно му ja поставува на Народноослободи-
телното доижење на Лугослаоија. Коментарот, остро осудувајќи ja бе-
галсната влада што уште го нористи Михаиловиќ, истаннуоа: "Михаило-

виќ е лицемер, тој мсже сосем мирно да жиоее заедно со германсно-ита-

лијансните ступаторсни војсни и своите марионетски единици: од друга

страна, тие насенаде рршеа притисок зрз југословенсните партизани и

постојано беа во спротивен тон од општата струја за солидарниот от-

пор внатре зо земјата. Подигањето на една танва личност на позиција
воен командант значи дена не fis мошат да »е смират брановитѕ оо на-

éhhетот ца 'Нралстз.ато Зугославија. Со други зборови, ано не ce ис-

норенат пречнитѕ за солидарен отпор, перспектипите за ослободување
135на југословенскитв -наради ce уште нријат трње и боцни"

На почетокот на септември истата година, нога непријателот
ja понрена Шестата офанзива протио HOB, Михаилооиќеоите четници нај

селото Вр-бница во бл+4-зината на Фоча ги занла: ч^енот на Извршниот од-

бор на АВНОЗ д-р Сима Милошевиќ и хрватокиот поет Иван Горан Новачиќ,

еден лекар и три сестри. "Синхуа Жибао", попестуоајни ja ооаа весТ,

дава мал коментар и ги осудуоа злосторствата на овие предавници, Но-

ментарот пишува: "Најподлите лубе сеногаш ce и најсвирепи. Ѕверстоо-
то на Нихаиловиќ е токму доназ на неговото прѕдавстпо и напитулан-
тство. Berte една година виталниот oaaDoj на НОБ сепан не го трогна
ова толку тврдоглаоо суштество. Тој ja предаде својата земја, ип ce

предаде на германо-италијансните фашисти, ja напаѓа HOB на Зугослави-

ја, непријател е на сопствениот народ, подал и свиреп и сеногаш безеб-

разе«. Во својата земја што тоне тој ce радуоа над колежите врз своите
сонародници. Ано еден ден не ce уништи таквиот човен, тој fie претста-

. 1.13 6вува пренка за целите на ослободувањето на Југоелооенските маподи
I

Бесрам+тста на Михаиловиќ ce понажа и на подолунаведениот 

Јнастан. Во едно свое писмо до Сојузниците тој вели дека, доколну не- 

гооата војсна не добие помош од Сојузничкитв држави, нема да учеству- 

за во борбата. Михаиловиќ со тоа мислеше да ги заплаши сојузничните 

цржави да не им даваат помош на партизаните. Ној знаел дена тоа го 
ртнри неговиот реанционерен лик ”да не го напаѓа непријателот, туну 
напротио да удира по своите лубе”. "Синхуа Жибао", под наслоз ”Зуго- 

рловенсниот предавник Михаиловиќ лично признава дека никогаш не ce 

кзрел", објавува оести нон нои додаоа доста долга "редзнцисна белешна”
i

нраток ногчентар. "Реданцисната белешна” ги наведува фантите за
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содејствата на Михаилооиќевите четници do борбата протио HOB на Зуго 

слазија истакнуоајќи: "Михаиловиќ в најлукаоиот предавник и отпаднин 

d o Зугославија. Под знамето на патриотизам тој осушност дуза do и с - 

та дупна со гѕрмано-италијансните фашисти, по дирвктива и поддршка 
на Германија и Италија врши раздор во онатрвшното вдинстоо на Зуго- 

слаоија, ерши злосторнични акции потстреннуоајАи онатрвшна оојна, 
честопати заѕдно со онупаторснитв гврпано-италијански оојсни ja на- 

паѓа HOB на Зугослаоија”. Овив нвгоои злосторстаа и св сосем познати 

на кралсната влада во Лондон, меѓутоа, таа му помага на ништожникот 

да чини злостори и пак го поставува трипати вдноподруго да бидв ми- 

нистер на нопнвната војсна d o нралсната олада".
Истиот овсник, Đо кратон осорт напред, даоа оисона оцвнаа 

за примѕрната улога на HOB d o соетската антифашистична борба= Потоа 

орши рвшително раснриннузањв на предавничната срцввина на Михаилооин 

Осортот пишува; "Мвбутоа, номандантот на нопнената војсна на Зугосла 

вија, самонарѕчвниот партизански подач, всушност е цвлосно номпро- 
мисен напитулант. Додвка в мирно, тој, содејствуоајќи со фашистич- 

нитѕ онупаторсни вдиници, ja напаба HOB, з штом Ае ce наближат сојуз 

ничните оојсни, тој насекаде изјавуоа дека 'се подготоил' за отпор. 

Неговите изјаои св крајно безобразни. Тој оели: 'Моите трупи до де- 

нес не ce бореле, тоа е вистина. A непа да ce борат ни пред да ce 

добие наредба. Ано не добијам пистинска ооена и материјална помош 

од Сојузниците, сам нема да почнам да ce борам, наоистина е непотреб 

но да ce лее крв на танов начин'. Тоа навистина е вистински примерон 
на напитулантство и заоленуоање: не сама да ee бори, a бара матери- 

јална и ооена помош од сојузничните земји, седи и чека помош и смета 

дена самостојна борба без 'помош' е 'непотребно’ леење нра„ Toj eo

cen заборапа дена борбата протио нацистите е сопстоена работа на ју- 

гослооенсниот народ, тој од една страна му ce предаоа на непријате- 
лот, a од друга страна зема поена помош од сојузничните зепји, Ван- 

оите постапки ce зачудуоачки бесрамни, Нрајно опасна работа е и 

натамошното задржуоаже на ваквите елементи do органите на оласта на 

сојузничките држави, Но, тој им дава доказ на антиЛашистичните на-
роди дена оној што не ce бори е предзвник, напитулант, оној што Ha-

137оистина ce протиоставуоа ооопшто нема што да чека"
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Упорноста на нонтрареполуционерите

2 ноември 1943 година "Синхуа Жибао” објапуоа долга статија 

оо ноја го претставуса патот што го поминаа југослооенсните народи 
□о над доегодишната оружена борба и постигнатитв уепвси. Мвбу дру- 

гото, ja расовтлуоа н нонтрареполуционврната улога на МихаилооиА» 

Статијата наовдуоа дека по окупирањвто на Зугославија од хитѕлеров- 

сна Гврманија постојано св севшв семето на мѕѓусѕбна омраза и нетрпѕ- 

ливост на народите на Југославија, св поттикнуоашв братоубистввна вој 

на. Хитлвр ги пронајдв марионвтснитв оласти на Паввлиќ, Недиќ, ”а 
најголемо зло" бешв поврзувањвто со Михаилозиќ прену Недиѓи Тив ”дое- 
страни постигнаа тајна спогодба": фашистичките онупатори дозволуваа 

да му св дапа вовна помош на Михаиловиќ, a тој пан отстрана посвбно 

предизоикуваше грабансна војна и раздор на внатрвшноста на оовното 

боиштв на југослооѕнските народи, го уништуваше националното единство 

на Југослаоија* вршвшв расцвп во обѕдинвтиот националвн Рронт на Зу- 
гослаоиј а".

Статијата ja осудува изјавата на бвгалската влада објавена 

оо март истата година. Оваа изјава има за цвл да го обезорвди голе- 

мото значвњв на засѕданието оо БихаА, барајни Михаилооин да бидв b m b ï 

нат d o нвнои обединвти управни органи на HOB и прогласен за водач. 

Написот исто тана рвшително вѕли двна таквото барањѕ на бвгалсната 
влада ”нв само што не одговара туку з и нвпотрвбно. Врхоониот штаб 
на HOB в цвнтралвн орган, a НОД венв бвшв обединѕто. Ооа вдинстоо 

нинано нв може да бидв прѕдподвно од Михаилозиќ, што е мошне очиглѕд- 

но. Тој стана првдавник". Бегалсната влада нв може да го одречѕ ооој 

факт, затоа, доколку таа нв ja поништи функцијата на Михаиловиќ и не 

го осуди, тогаш на нрајот и таа, изто. кано нвго, "Ае дојдв до пропаст 
Фсвач аоа нвма друг излез”. Написот на нрајот ги предупрвдува онив 
ѕвлиносрпсни елѕмвнти, нако Михаиловиќ во бѕгалската влада, дѕна до- 

шол мопвнтот да св вратат од слвпиот пат и да не "швтаат по кривиот 

пат", затоз што Сојузницитв ввив го сфатија "вовното значење” на HOB 

и почнаа да ги поддржуваат. За Англо-амвринанците Михаиловиќевитв 
ЧВТНИЦИ ”на BOBH ПЛЅН нв врвдеа ни napa, не заслужуваа нинанва вред-
ност „138

На 4 ноември, во ввста "Осуда на предавниците”, "Синхуа 

Жибао” ввлиѕ ’’Веениот суд на Зугославија осуди прѕдавнин”. Меѓу нив 

чајголвм двл ce лѕнетите на МихаилозиА. Тие ”пд'о! знамето на давање
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отпор особено ja нолеа патриотсната младина и партизаните” . Тие ”ја 
признаваа злосторнинката саботажа на Михаиловиќ со непријателот"„

Do тоа време "Џефан Жибао" претставувајќи ja во ѕдна ста-

тија историјата и антуелната состојба во Зугославија, ги разотнри

нонтрареволуционарните злостори на Михаиловиќ, Во таа статија авто-

рот истаннува: "Покрај тоа што хитлѕповсните бандити со најразлич-
ни свирепи методи ги нолеа југословенсните народи, и понрај тоа што

предаониците, нано Недиќ, Павелиќ, Михаиловиќ, со сенакви нрволочни

методи најподло, најбесрамно им помагаа на фашистичните агресори во

угнетувањвто на наЈверните патриотсни располошени сонародници, југо-

словенсните народи не сакаа да станат робови по цена на сопствѕната

нрв и живот и даваа смел и истраен отпор". Зарди единството на наро-
дот, ввќе "сосем беа уништени сите завери, провонации, лаги и раздо-
ри на германските рабојници и нивнитв лакеи од типот на Михаиловиќ

139и на нему слични”

Нон нрајот на 1943 година "Синхуа Жибао” објазува уводнин 

во ној го принашува основањето на привремената влада на нова Зугосла 

вија, најсѕриозно истаннувајДи дена југословенсните народи за пости- 
гнуоањв на своето ослободуоање навистина поминаа едвн нвобичѕн пат. 
Нинесната НП најдирвнтно'ja почувствува тежината на сложеностз на 

ванвата борба. Во написот ce вели: "Деновите што ги изминаа југосло- 

венсните народи ce навистина долга низа мачни денови. Тие, од една 

страна мораа да им ce противстаоуоаат на агресорите на нивната зем- 

ја - германо-исталијанските разбојници - а, од друга страна, требаше 
да ce судрат со предавничките единици на Михаиловиќ што го убиваат 
сопствениот народ и му служат на непријателот. Ванвата извонредно 

тешка состојба сапо нив најмногу можеме иснрено да ja сФатиме”„ По- 
натзму so написат ce дели: ”8о антифашистичката борба на сирт и жи- 

вот нинано не смее да им ce дозволи на Михаилооиќ и на сличните да 

продолжат - под знамето на отпор - всушност да бидат против народот, 

да вршат злосторнични и сурови убиства над народот”. Истовремено, за 

Михаилозиќ и на него сличните тбрдоглавн разбојници ние не одгледу- 
ваме ни најмалну илузии дека тие можат да ce поправат, треба само 
под силен народен и nefународен притисон да ги натераме да влезат 
самв do музеЈОТ на историЈата . Ситв тврдоглави не бидат прези- 

рани од народот и фрлени во ѓубриштето на историјата. Бргу не дојде 

денот нога за злосторствата Михаиловиќ ќе биде доведен првд бесилка- 

та на историјата.
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Смртта на Драша Михаиловиќ

Во почетонот на 1944 година Западните сојузници ja пренинаа 

врсната со МихаиловиА. Ho, ce дотогаш тој ce уште ce бореше безнздеш- 
но. Тој ce обидуваше да регрутира ce повеАе и повеќе разни антирево- 

луционерни сили d o Лугославија. На крајот на јануари 1944 година во 

Србија, во селото F č  , тој свика нонгрес со делегати на сите знти- 

номунистички франции, со намера да го напали олијанието на Второто 

заседание на АВНОЛ»
Михаиловиќ истовремено ce поврза со сите контрареоолуционери 

од соседните земји на Балканот, со цел да ги позрзе националните от- 

падници на ооие земји и да изгради балнансни антикомунистични сојуз. 

Тоа беа неговите последни трепети. Негова намера беше: штом не ce 

повлечат германсните војски, веднаш ”да ja преземе власта” и на по- 

воениот Балкан да ce растаарира владеењето на монархијата и на капи- 

талистичната нласа« Меѓутоа, со постепените порази на германската 
војсна, убавите соништа на Михаилооиќ станаа илузии. Предводејќи ja 

својата десетнувана војсна, тој пораше да бега од Србија и да ce крие 

во Босна.

Во април 1945 година целата територија на Босна беше ослобо- 

дена. Михаиловиќ со сзоите распарчени трупи ce врати во Србија. Во 

мај, на Зеленгора, претрпе силен удар од Народноослободителната вој- 
сна и му беа нанесени огромни загуби. Во март 1946 година Михаиловиќ 

беше фатен на границата помебу Србија и Босна и на 3 јуни истата го- 

дина Врховниот воен суд на Лугославија во Белград го започна судењето 

на Михаиловиќ и на неговите заговорници за многубројните злосторства. 

На 15 јули беше објавена смртната пресуда за оваа банда предаоници 

и извршители на најсвирепи злосторстѕа.
На 18 јули 1946 година ""Џефан Жибао” ja објави оеста за 

смртната пресуда и нејзиното правно извршување над водачот на четни- 

ците Михаиловиќ, истаннувајАи: "Очеоидни ce трагите на предавнинот 

Михаиловиќ, јасни ce доказите за негоаите злосторства... стрелањето 

на Михаиловиќ ja одразува величината на силата на народот".
Истиот ден весникот објапзи "актуелен коментар” за тоа дека 

вравната осуда на југословенскиот предавнин МихаиловиЛ го израдува 

делиот народ. Тој настан беше остро предупредување до кинеските пре- 

заоници. Овој натпис под наслов ’’Смртта на Пихаиловиќ" пратон но си~ 

тен, го прѕнѕсу&аме. *лодолу во целост на увид на читателите: ’’Лугосло-
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венсниот голем предавник Михаилозиќ е стрелан од Воениот суд на ју- 

гословенсниот народ! Ова е славна победа на југословенсниот народ. 

Михаиловиќ сакаше да ja претвори Оугославија оо пенол под владеење 

на хитлеровските разбојници, сакаше да ja претвори во антикомунистич- 

ка база на англо-американските реанционври. Cera Михаиловиќ е осуден 

на смрт, тоа значи дена југословенските народи ce ослободија од тел- 
чењето на предавниците и извојуваа независност и вистинсна слобода.

Михаиловиќ умре, но нај нас во Нина ce уште има многу миха- 

иловиќи, и тоа многу a разновидни. Ненои од нив отворено им ce пре- 

дадоа на Зѕпонците, станаа предавници, марионети и ce друго, што 

спаѓа во таа натегорија. Ненои од низ тајно веќе ce сплеткоа со не- 

пријателот, a cera ce поврзуваат со америнансните реакционери за да 

предизвинаат реанционерна грабансна војна заради одржување на дик- 
татурата на малцинството, и не жааат Нина да ja претворат во колони- 

ја на аперинансните империјалисти.

Смртта на Михаиловиќ е сериозно предупредување до сите ки- 

нески михаиловиАи. Тоа им нажува на сите такви михаиловиќи во Нина: 

тие што ce потпираат врз странски сили стануваат робови на странски- 

от напиталнзам, затса што предизвинуваат антиномунистичка и граѓан- 
сна војна против народот има само еден пат - смрт.

Германсните онупатори му помагаа на Пихаиловиќ да формира 

марионетска војсна, но каде ce cera тие војсни, наде отидоа? Америна 

има еден реакционерен генерал, ној веАе му ренол на МихаиловиАѕ’Аме- 

рика само тебе ти помага'. И уште во времето нога капитулира Германи- 

ја, овој реанционерен генерал бара Германците само на МихаиловиА да 
му го предадат оружјето и да му ги стстапат териториите. За врегсе на 
извршувањето на назната, америнанската страна уште еднаш ce појави 
да го 'брани', бидејќи 'не е виновен'» Мебутоа, каде е оега Михаило?- 

виА? И Англија исто така има еден реакционерен генерал, кој му нажа 

на МихаиловиА: 'Само ти уништи ги намунистите, na твојата положба и 

статус ќе ce подобрат". A што cera? Уништени не ce номунистите туку, 
налротив, МихаиловиА. Оваа реалност уште еднаш ja потврдува национал- 
ната независност на народите на целиот свет. Висониот бран на наци- 
оналната слобода не може ниној да го sänne» Тие што ja поддржуваат 

предавничната и антинародната политина, сами одат по патот на смртта. 

Во историјата на Нина и на целиот свет и порано имало безброј примери, 
a cera МихаиловиА е уште едно огледало на тоа".
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За остроумните и јасно дека оваа статија е предупредузање 

на реакционерниот Чанкајшек, за неговото непротивставување на Запан 

и за антикомунистичната борба d o  Кина. Знаеме дека во 1937 година, 

само што започна антијапонската војна на нинесниот народ, кинѕската 

НП веднаш ce заложи за потпирање врз народните гчаси придржувајќи ce 

кон линијата за борбен отпор и извојување на слобода на татновината, 

a легалната влада на Нина на чело со Чаннајшен, мебутоа, спроведува- 

ше линија на попуштање и отстапување, напитуалацијa и антикомунизам. 

За кликата на Чаннајшен беше јасно дена ce плаши народот да не ce 
дигне во борба. Уште поѕеќе, ce плашеше војсната на НП на Нина во 
таа борба да не зајанне и да го загрози неговото реакционерно вла- 

деење. Соработувајќи со јапонсните разбојници во големи размери, тој 

организираше "чистки" на слободните територии. Во 1939, 1941 и 1943 

година, со неколну стотици илјади војсна, понрена три големи офан- 

зиви против НП на Нина.
Истовремено, под притисок на внатрешната и меѓународната 

јавност, a особено под влијание на втората соработна на Гуомингданг 

во антијапонсниот национален обединет Фронт постигнаша со КП на Ни- 

на, тој беше принуден да ce преправа дека им ce противставуса на За- 

понците, a всушност поведе граѓанска војна против народот, против 

НП, со заоера преку поддршна од американсниот империјализам да ги 

присвои плодовите од антијапонсната војна„
Do овој поглед Михаиловиќ има навистина многу заеднични ка- 

рантеристини со Чанкајшек, затоа не е чудно што некои го нарекоа ју- 

гословенсни Чаннајшек или "мал Чаннајшек”. Нинесниот народ тонму од 

сопствените впечатоци за нонтрареволуционерниот лицемер Чанкајшен 

длабоно ja разоткри уништувачната улога на Михаиловиќ за резолуција- 
та, остро осудувајќи ги михаиловиќевите предавнички злосторства.

6. Нинесниот печат за Зугославија во 1943 година

Во март 1944 година, бројот 20 од вториот том на списанието 

"Венјуј Џоубао” ("Културен пагазин”) нано да беше речиси специјално 
изданиа за Зугославија. Проиот напис што оза списание го објави е 

"Знамето на ослободувањето на Зугославија". Вториот напис е "Маршал 
Тито”, напишан од американсниот новинар Шулрбергер (пренесен од не- 

делнинот "Њујорн Тајм" од 5.12. 1943 година). Третиот напис е од
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Сооетскиот Сојуз, од новинарот Висоностровски, под наслов "Зугосло- 

венсната доброволечка војсна на советсната територија” (специјален 

телеграфски извештај од Моснва од 23„2,,1944 година'.

Иано написот "Знамето на ослободувањето на Зугославија" бе- 

ше објавен во почетокот на 1944 година, настаните што тој ги изнесу- 

ва глаоно ce случија во 1943 година. Подолу пренесуваме изводи од 
спомнатиот текст, сметајќи дена тие ce најпогодни резимеа за извеш- 

таите на нинесниот напреден печат во врсна со состојбата во Зугосла- 

вија d o 1943 година.

Во земјата на бајните

Синот на англискиот премиер Винстон Черчил - Рандолф Чер- 
чил набргу по Нсвата година ce спушти со падобран на слободната те- 

риторија во Зугославија. Рандолф не е прв‘иот британсни воен мисионер. 

Тој овде ce сретна со воената делегација на британсната олада, со 

воениот офицер за орска испратен од англо-америнансните војски на 

Блисниот Истон, нако и со ооената делегација од соаетската влада» 
Зугославија е една од сојузничните на еоропсниот Рорнт... cera југо- 

словенсната Народноослободителна војсна со воена сила од 250,000 

луѓе врзува огромна (500.000) војсна на Германците и нивните марио- 

нети.

He така одамна, пред две години» партизаните во печатница- 

та во густите шуми почнаа да издаваат сопствен оесник. Ro странстоо 
Носква пренесуваше подробни инФормации за HOB на Зугославија. За 

англо-американскиот печат Зугославијз нано да беше волшебна земја 

од бјните, недофатлива. Но, почнувајни од пред една година., вистим- 

сната состојба за Зугославија ce појави во "Лајф", "Хепинес", "Њу 

Рипаблик”, "Њусвик”, "Лондон Тајмс”, ,[Њус Нроникал” и во меѓународ- 

ните извештаи на сите весници од Нина„

Црни облаци неногаш можат да го засолнат сонцето

Генерал Ајзенхауер помислуваше да испрати честитна од Обе- 
динетите нации до Михаиловиќ

Истовремено, југословенските Фуннционери избеганн во Лондон 

повеќе не мошеа да ce скријат од прашањата на новинарите. Тие приз-
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наваа дека вене нвнолну месеци тој не превзема никанви анции, Про- 

пагандата на силите на Оската отсекогаш ги нарекуваше "комунисти, 

бандити, криминалци” југословенската HOB и партизаните. Зугословен- 
сната бегалсна влада и Нихаилооиќ исто тана ги нористеа ооие епитети, 

Во ноември 1941 година, при срвдбата на михаиловиќевите от- 

падници трупи со механизираните единици на Германија, првите претр- 

пеа огромни загуби. Номплетни единици на Дреновиќ и Гаиќ, што беа 

под командата на Михаиловиќ, ce приклучија нон италијанската DojcKaj 

другите единици комплетно беа разоружени и ce вратија дома, Самиот 

Михаилооиќ во Црна Гора ce нриеше. До јуни 1942 година, нога еден 
партизансни одред на југот на Црна Гора ja нападна италијансната 

војсна, тој тогаш ce внлучи во одбивањето на партизаните. Тој и ита- 

лијанската војска имаа "немо примирје”„ Тој добиваше воена помош од 

италијанската војска, под услов да не смее да ja користи протио ита- 

лијансната оојска, Темните облаци помекогаш;можат да го скријат сон- 
цето, спротивен тон може да го одолжи бујниат тон на рената. Но тоа 
не може да трае долго. Черчил го даде резимето на долготрајната рас- 

права во Долниот дом: "Генерал Нихаиловин и неговите неколну номак 

данти подоцна постепено стапија оо нонтант со германо-италијансната 

војсна и резултатот на тоа беше што му дозоолија да ce стационира во 

пианинсната обласТс Затоа тој речиси не превзема нинакви анции про- 

тив германо-италијанската војска, a и ано имаше, тоа беше мнсгу мзл- 
н у . Потсетуоајќи ce на тоа, нааистина многу жалиме”.

Нрошните како шатори
/

..„..Ј Рудолф во планинсните логсри на Михаиловиќ, местото наде 
што одеше: Ргндолф ЧерчиД k ö W S ujs еаковзаклучок, ce разбира дена немаше да 
го праќај^Рандолф беше Врховниот штаб на маршал Тито. Наков човек бг- 
ше Тито? Тоа беше чоеенот за кого командатурата на германската оој- 
сна во Југославија даваше награда од 100 0 000 рајхс-марки во злагот, 

насекаде следејни ja негооата сенка со намера да го фати жив или мр- 

тов.

Почнувајќи од првиот ден на анектирањето на Лугославија, 

православните Срби, натоличните ХрватФи и Словенци, босанснитв сло- 
венсни Муслимани ce снрија do  длабоните густи шуми и кроно им ce 

одмаздуоаа на нацистите. Партизансните антивности најнапред започнаа 

во планинсните области на Западна Србија и Источна Босна. Зо 1942
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по норвнитите промени, ce основа југословенсната Народноослободител- 

на ѕојсна со маршал Тито нано командант на Врховниот штаб... со во- 

ени сили од околу 5 корпуси, 20 дивизии, скупно 200.000 лубе.«. ce

ra југословенсната Народноослпбодителна војсна веќе е снажни со сил- 

ни пеѓународни антифашистични оружени единици.

Во двегодишните славни борбени успеси Народноослободидел- 
ната војска веќе ослободи во шест области голема територијаѕ 1« сред 

ниот и источниот дел на Босна, западниот дел на Србија; 2. Црна Po

pa и Херцеговина; 3. западниот дел на Босна и југоистичниот дел на 

Хрватсна; 4. далматинѕкото нрајбрежје и ред остропи; 5. on Слооени- 

ја пограничната област оо Италија; 6. во Словенија пограничната об- 

ласт со Унгарија. Глаонината на Ослободителната војска од зоени при- 
чини постојано ce преместуваше, оо ова ореме ce наобаше d o градот 

Ф оча.
Тие располагаа со топови, миноррлачи и разни други езидови 

автоматско оружје. Тие одземаа оружје од непријателот, a do шумите 

произведуоаа муниција. Нивни сојузници беа планинските пропасти и 

острите спили; секој планинсни врв го беа претвориле во буннер, шу- 
мата им беше логор, сеное дрво нриеше човен со пушка. Еден герман- 

сни воен советнин, по извршена инспекција, еднаш нзјаоил: ”0ва е 

еден беснраен пекол, сеноја жена, секое дете им служат на бандитРЃе”.

Вистинсниот дом на сите народи

Зугословенсната бегалока влада најпрвин беше no Лондон, ме- 

бутоа, потоа ce пресели во Наиро... за тие дое години таа не можеше 

да направи политична лрограма за оружена борба. Расцепнана Србија? 

Зугославија под српсна допинациja? Или пан демонратска бедеративна 

Југослаоија? На, великосрпската лини.ја имаше водечна позиција во 
бегалската влада, таа имаше злобна намера да создаде братоубиствеча 
борба мебу народите иа Зугославиj a ... овие злобници со поранешната 

омраза задоволно влегоа во тајната палата на Сотона.

Народноослободителната војсна? којашто војуваше по шулите 
и по високите планини, беше спротионост на бегалсната влада по Ка- 

иро. АВНОЗ, поддржан од оваа челична оојсна, одржа заседание зае,цН0 

со делегации од сите прооинции нано: Словенија, Хроатсна, Босна, Хер 

цеговина, Санџан итн., го објаои Уставот од депет точни и го основа
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Националниот номитет за ослободузање, со карантер на привремена пла 

да. Д-р Рибар беше избран за претседател на Претседатвлството на 

Народното собрание, a маршал Тито беше назначен за прѕтседател на 

ННОЗ .
Ревслуцијата на AĐH03 d o прсна со Федералнсто урвдуоање на 

Зугсславија ги дара соив принципи: ”3а да св остпари принципвт на 

суоервнвст на наррдитв на Лугоолапија, за да претставува Зугослави- 

ја вистинска татновина на ситв народи и никогаш да не станв дамвн 
на ноја и да е хегемонистичка нлина, Зугославија св изградуоа и ќе 
ce изгради прз федеративен принцип, што ќе обезбеди целосна рамно- 

mpaDHOc на Спбите, Хрватите, Слопенците, Манедснците и Црногсрците 

односнс на наррдите на Србија, Хрватсна, Слсвенија, Манедонија, Lip- 

Ha Гора, Босна и Херцеговина". Tea е план орз основа на федералнс 

уредување на ситв самостојни и независни народи.

V Г/1А0А

КРА30Т HA НАР0ДН00СЛ0Б0Д ЛГЕЛНАТА 303НА И АФИРМАЦИЗАТА НА

СОЦИЗАЛИСТ Ж Н О Т О  УРЕДУВАЊЕ 00 ЗУГОСЛАВИЗА

1. Борбите за ослободуоање на Зугослаоија

Положбата на југослпвенснсто боиште оо прзата 

пеловина на 1944 година

Оо првата полозина на 1944 година во мвѓународната ситу- 
ација и во полошбата ве Зугославија настанаа голвми промени коишто 

ce ксрисни за Сојузниците и за порсбѕните нарсди ос светот. На ев- 

ропсниот фронт Цпрената армија псчна големи прстиофанзиви. Пс ченаг 

нунратно одлагање, на 6 јуни 1944 гсдина Западнитв ссјузници го от- 

ворија Вториот фрснт во Западна Европа. Германскиот башизам ce при- 
ближуваше до натастрофалниот нрај. На Пацифинот англо-американсните 
војски исто така забележија големи воени успеси, a јапонскита мили- 
таристи трпеа ce поголеми загуби.

П р сваа година југссловенсното боиште доби ce псголемо зна 

чење во рамните на сојузничната стватегија. Наррдноослободителната
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оојска и партизансните одреди двјстоуоаа no цела Зугославијa „ Во срв

дината на 1944 година Народноослободителната оојска, освен самостој-

ни бригади, партизански одреди и други единици, имаше 39 диоизии и
141□нупно 350.000 борци. Цорсто ослободвни или под нонтрола на пар-

тизанитв беа попвќв од 2/3 на Зугослаоиj a „ Притоа на југослооенско-

то боиштв бва ангажирани многу голем број нвпријатвлски сили - оно-
142лу 500.000 онупаторсни и над 250.000 ноислиншни о о ј с к и

По II засвдание на АВНОЛ, од феоруари до ноемори 1944 го- 

дина do сите федврални вдиници - двнешни социјалистички републики - 
св соикуоаа земсни антифашистични собранија. Тана, на пример, хоро- 

нолошни прва беше Словвнија (фворуари 1944), потоа Хрпатсна (мај 

1944), Босна и Херцегооина и Црна Гора (јули 1944), Манвдонија (ао- 

густ 1944) и најпослв Србија (ноемори 1944). Тиѕ собранија св првт- 

оорија оо орхооно законодаоно и изпршно претстапничко тело и најои- 
сон орган на оласта на федералните вдиници и ja зацврстија органи- 

зационо Зугослаоијa „
Заннењето на Народноослободителната војсна и плијанието на 

Н0ДЗ нај поробенитв народи на Европа го принудија Хитлвр да го нап- 

раои лослвдниот реоанш. ОФанзивните анции на онупаторите и нионитз 

допашни слуги, презвмени во пролвтта 1944 година, св лознати нако 

Свдма нѕпријатвлска офанзива.
Цвлта на германсната оојска бѕшв со брзи пробиои на посил- 

ни оовни единици на слободната твриторија да ja обвзглаои и двзорга- 

низира H0B3 и да ооспостави нонтрола орз сажните стратвгисни места, 

особвно номуникациите. За остоаруоањѕ на ооој план гѕрманскатз моман 

да ангажира околу 480.000 војници. Врховниот штаб на HOB и П03 пра- 

оилно ja анализира ситуацијата и сметаше двна ооаа офанзипа в прет- 
смртен напор. Тој им изрвди сеоите вдиници да му нанвсуоаат удари 
на непријатвлот оо опвратионитв подрачја и во погоден момент да ми- 

нат do општа протиоофанзиоа.

Острите борби почнаа на пограничното подрзчјв на Србија « 

Македонија и насноро ce проширија по свта територија на Зугослаоија: 

на подрачјвто на Источна Босна, Санџан, Црна Гора, Херцегооина, /In- 

Ha, Нордун, Банија и други песта.
Од посебно значење за ооената операција на опаа офанзиоа 

беше десантот на Дроар. Kora германско-ноислиншните сили претрпва 

големи загуби И не можеа да преземаат офанзива од поголеми разпври, 

германсната орхоона номанда издаде дирентиоа со ненадвен комбиниран
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напад на ооздушно-десантни и моторизирани сили на Дрвар, по кој de

ine седиштето на воено-политичното рановодство на НОД на Зугослаоија. 

Операцијата ce Бинаше ’’Коњични снон”.
Овој десант, нако и поранешните офанзиви, имаше за цел да 

го уништи Врховниот штаб на Националниот номитет, Посебна цел беше: 
”по сеноја цена да ce ђати командантот Тито". Затоа, секој подобра- 

нец во себе ja носеше Титооата фотографија.
В зори на 25 мај 1944 година Дрвар првин беше соирепо бом- 

бардиран, a аеднаш потоа голем број транспортни авиони спуштија око- 

лу 700 падобранци. Истовремено од околните германсни гарнизони трг- 

наа нон Дрвар теннооски и моторизирани единици.
Тогаш оо .Дрвар ce наобаа незначителни партизансни сили - 

слушатели на Офицерсната шнола при Врховниот штаб и борци од придруж 

ната чета. Во пештерата крај Дроар ce наоѓаше Штабот на врхоониот 
командант Тито и членооите на англо-америнансните и советските мисии 

Во градот ce водеа жестоки улични борби. Со брзата интероенција на 

пристигнатите оо помош единици, особено борците на Шестата личка. #и- 

пизија и на граѓаните на Дроар и околината, германските подобранци 
беа речиси сосем уништени. Во одбраната на Дроар младината понажа 

посебна храброст и пошртоуваност. Затоа 25 мај ce празнува нако Ти- 

тоо роденден и Ден на младината на Зугослаоија.

Поабајќи од тоа што ce оодеа ce посложени операции на HOB 

и зачестената непосредна соработка со Сојузниците, Тито и Врхоониот 

штаб го пренесоа сооето седиште на ослободениот остпоп Вис, од наде 
што ce командуоаше со воените операции за ослободуоање на Оугослаои- 

ја.
Десантот на Дроар беше последѕн обид на германската војсна

на југослпвенсното боиште за уништување на Врхопниот штаб. "Така

заорши операцијата од ноја германските највисони номанди многу оче-

нуваа, бидејќи тие не претпоставуоаа дена воздушниот десант на Др-
□ар ќе биде најнеуспешен од сите германската војсна ги изврши оо

143Втората светсна војна”

"Оилтата на народот не може да ce снроти”

Извештаите оо срска со Југославија, нако и во врсна со аа- 

миот развој на состојбите во Оугослагзија, објаоени од страна на ни- 

несните нзпредни весници во текот на 1944 година од нвалитатиона и
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нпантитатиона гпедна точна беа постигнале висоно ниво. Само ’’Џефан 

Жибао" оо ооаа година објапи над 21G изоештаи оо непосредна врска 
со оестите од Зугослаоија. Đo ооаа година глаоните точни објаоени 
по нинесниот печат главно беа: политичната состојба во Зугослаоија, 

признаоањето на маршал Тито и осудата на Д. Михаилооиќ, прегооорите 

мебу НКОЗ и бег^лската влада, успесите на партизансната олада на HOB, 

нако и надворешните односи на нооа Зугослаоија и друго. Во нинескиот 

печат можат да ce најдат информации за сеној глапен настан do било 

ној дел од Зугослаоија. Нарантеристината оо изоештаите оо ооаа годи- 
на ce состои оо тоа што беа редактирани од самите Нинези. Номентари- 

те и редакциските коментари очигледно ce многубројни, a многу оес- 

ти ce објавени од страна на кинеската нооинска агенција "Синхуа" не- 

поседно.

На 10 фезруари 1944 година "Синхуа Жибао” објаои коментар
V

под наслов "Воено-политичката нарта на Зугослаоија”, оо ној глаоно 
ce претстаоени градовите и рените на Зугославија. Пооикувајќи ce на 
многубројните извештаи во печатот, им ce помагаше на читателите да 

ja запознаат топонимијата на Зугослаоија.

На 12 март маршал Тито ja потпиша оо Дроар спогодбата за 

оснооање и помош на југослооенсната авијација од страна на Сојузни- 

ците со шефот на американсната воена мисија. На 7 март "Синхуа Жи- 
бао” оо една нратка вест укамуоа на тоа дена југословенсната Народ- 

ноослободителна оојсна со содејстао на американсната војска, оеќе 

презема заеднични анции. Прену ден англиската авијација бомбардира, 

a преку ноќ југословенските партизансни единици вршат ненадејни на- 

пади принудувајќи ja гемрнсната оојсна на постојано бенстоо, нинано 

да нема мир. Во сеста ce истакнуоа и еден посебен настан; еднаш, ед- 
на група работници испратиле писмо до Врхоониот штаб, барајќи да ce 
препрати до англисната авијација. Во писмото ce оели: "Во нашата 

.фабрина Германците имаат сонриено муниција, молиме да ce бомбардира”. 

Во писмото истовремено ce објаснува како да ce најде локацијата на 
фабрината.

Почнуоајќи од 13 март, ’’Синхуа Жибао” отоори посебна руб-
рина do ноја ja претставува реоолуционерната борба на југослопенсни-
те народи. На почетонот е објаоен целонупниот тенс - коментар на

познатиот американсни нооинар Шулцбергер, објаоен d o "Њујорн Тајг-Г
144под наслоо "Народна армија израсната во кро и солзи” . Ооој оес- 

ник го даде и следниот реданцисни коментар; ”Цел соет знае за херој-
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сниот отпор на југословенските народи, само што озој Фронт е асамен 

g o непријателсната заднина и поради тоа има многу малку оести. Ав- 

торот на овие редоои многу години жиоееше do Зугославија и е соедон 

на зајаннувањето на југословенсната HOB во герилсното движење, за- 

тоа подолу објавениот номентар е вистински изоештај”.
На 14 март "Синхуа Шибао" објави кратон коментар во кој

иснрено ги поздравува "трогателните дела на народите и на НН. наиЗу-
гославија за време на војната. Во номентарот пишува: Од вчера овој

веснин има посебна рубрина, во ноја не ce преставуоаат историсните

херојсни дела и подвизи во отпорот на Зугославија; читателите во ид

нина ќе имаат можност да ce запознаат со народите на Зугославија и

нејзината Н П : како, јадејќи живо месо и диви треои, од рацете на
непријателите го зеле оружјето и со него ce бореле и го победиле

непријателот, кано и други трогателни моментв на тешната борба. На-

цистичните герпансни бандити пред да извршат напад врз Советскиот

Сојуз веќе имаа уништено голем број луѓе оо светот и сметаа дена

нивната ооена сила е непобедлива. Но, бунтот со голи раце на југо-

словенсните народи под рановодството на НП на Зугославија (кано што
□ели Черчил) безброј пати го победи ѕверсниот непријател. Затоа г*с-
лемиот успех во војната денес зеќе е познат во целиот С 0 8 Т .  Победа-

та на отпооот во Зугославија уште еднаш потврдува дена силата на на

родот е непобедлиоа; ано ce сана слободата, таа сигурно ќе дојде!

Таа ce добива само ано ce потпира врз народот, тоа е единсвеи пат;

на Михаиловиќ, кој беше далену од народот, нако резултат на тоа му
145остана само да оди по осамениот пат на непријателот!”

На 15 март истиот оесник објави нарта на "слободните тери- 

тории по Зугославиja”, во ноја ce преставуоаат слободните теритопчи 

на Зугославија и името на сеноја дивизија на H0Đ ("Џебан Шнбао” на 

21 април исто така ja објави истата нарта), истовремено додавајќи 

ja следната реданциска белешна: "Оваа нарта е напразена според Бил-
:/ Ѕ-.

тенот на Врховниот штаб на југослозенската HOB, кано и друг билно- 
графсни материјал. Имињата на дивизиите и на други вдиници ce земе- 

ни од Билтенот и тана ce објаоени. Затоа туна има само 17 жчиња на 

диввзии. Има уште 12 дивизии чиишто имиња не ce проверени и затоа 
не ce објавени”.

Следниот ден, известувајќи за воената состојба на југосло- 
оенсната HOB, “Синхуа Шибао*го истаннува и списокот на 13 рановоди-
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тели на југослооенското НОД, кано и нионата должност (на 10 април 

”!Јефан Жибао” исто тана го објапи o d o j списон). Тие ce:
Претседателот на Претседателстоото на АВНОЗ д-р Иоан Ри- 

бар (do стара Зугославија претседател на Врховната законодапно соб- 

рание); Претседателот на НК03 Зосип Броз Тито (секретар на НПЗ, ме- 

талски работник);потпретседателите на ННОЗ : Едвард Нардељ (слове- 

нечни професор), Владислав Рибникар (бивш уреднин на "Политика"), 

Божидар Мачооац (уредник на списанието на Хрватската селансна пар- 

тија "Семејство"); Зосип Смодлана, член на ННОЗ надлежен за надоо- 
решни работи (натолични свештеник, биош амбасадор d o Ватикан); Вла- 

да Зечевиќ, член на ННОЗ надлежен.за онатрешни работи [свештенин на 

праоослаоната цркоа); маршал Тито номандант на Врховниот штаб на 

југослооенската HOB; генерал полноонин Зовановиќ (бшзш офицер do 

стара Зугославијa ), сооетнин do H0Đ3, генерал-полкоонин Апичич, но- 
мандант на Глаониот штаб на H0D3 во Словенија (биош генерал do Глав 
ниот штаб на старата југослооенсна армија); генерал-мајор Попо!зин, 

номандант на Главниот штаб на H0B3 во Босна (новинар); генерал-ма- 

јоо Дапсевиќ, номандант на Глаониот штаб на Санџан и Црна Гора (сту 

дент, член на Интернационалната бригада во Шланија); генерал-мајор 

Апостолсни, командант на Главниот штаб на H0B3 на Манедонија; Нос- 
та Наѓ, командант на Првата единица на југослсвенската HOB (оодач 
на морнарите, член на Интернационалната бригада во Шпанија).

Разбивањето на бедмата непријателсна офанзива

За успесите на југословенската HOB d o разбивањето на непри
јателсните напади и на нивните соработници, и "Синхуа Жибао” и ”Це-
фан Жибао” оршат опширни и подробни истрашувања. Уште на почетонот

на годината "Синхуа Жибао” истаннува: ’’Помина зимата, пристигна про

летта. Во подножјето на Нарлатите веАе ce разоеа знамето на слобо-

дата на Соаетсната армија, a балнансните народи cera го распламту-

ваат уште повене факелот на низната слобода, do пресрет на тој ден
нога ќе им ce тури крај на сите мани од 1чинатото и нога ќе дојдат
слатките дни на слободата, најнапред ни го поивлекува вниманиети

„146Југословенсниот народ . Ооаа народна борба, тонму кано пролет- 

ниот бран на Дунав, го потопува хитлеровскиот фашизам.
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Ha 10 април "Џефан Жибао” објаои една аест под наслоо 

"Тригодишнина на југослоаенсната HOB” и со големи бунои ja истак- 

нуоа главната содржина на гсшопот одржан од Вељно Влахозиќ на ко- 

меморатионата седница на Сеслооенскиот комитет: "Hob овозможи Зу- 

гослаоија да добие сиппатии d o целиот соет, та ги удои темелите на 

силна и нова демократсна држапа”.
Нз 21 април do о□ој оеснин ce оојавени четири написи, оо 

нои ce истакнува ’’Југослооенсната HOB oefie израсна во силна меѓу- 

народна антифашистичка единица". HOB d o западна Југославија, do 

Загреб, почна широката офанзиоа... do западна Србија по нападот ce 

заробени 4.0ооо германсни оојници.
Во пролетта 1944 година, -дооетската Црвена армија стигна 

на романската граница, a сојузничната оојска го подготвузаше послед 

ниот напад за уништуоање на фашистичка Германија.

На 13 април "Синхуа Жибао” so еден извештај истаннуоа де- 

на маршал Тито веќе дал наредба 50.00Q оојници да оршат општ напзд 

d рз сите позиции на германсната војсна, Dps железничните сообраќај- 
ници и орз други поени објекти, ”за да им ce помогне на длабоко 
влезените советсни единици на романска територија”. Истоврмеено "оп 

претстаоува почеток на досега невидена огромна обавзива протис гер- 

манската војсна стационирана на Балнзнот".

На почетонот на јуни и двата партиски весници речиси ис- 

тооремено ja објавуват веста дена сојузничните аомии ce истовариле 
на север на Франција и дена веста многу брзо стигнала до секоја 
слободна територија на Зугославија: Некои села и градоои ce препол- 

ниле со пароли и демонстрации со фанели оо знак на добредојде на 

сојузничката оојска којашто задава ноо удар и напад орз хит^елроп- 

сна Германија.
На 30 мај ’"Синхуа Жибао”, a на 18 јуни "Џефан Жибео|' об- 

јавуоаат изоештај сумирајќи ja состојбата по посетата на југосло- 
□енската ооена мисија d o Носноа, истовремено цитирајќи го изоешта- 

јот на делегацијата. Притоа истакнуваат дека "југословенсната HOB 

за тие години уништи 300.000 непријатели, ослободи полооина од 

земјата, им даоаше отпор на 600.000 германсни разбојници”.
Нинесните партиски оесници исто така многу рано изаесту- 

ваа за десантот на Дрвар од 25 мај . На 3 јуни "Џефан Жибао" про 
објаои вест под наслов "Зугословенсната HOB уништи стотици падоб’-'-
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ци , нацистиѕни разбојници,* штабот на Тито беше нападнат”. На вто- 

риот ден "Синхуа Жибао”, по објавената вест, истакнува: ”На 25 мај 
кога германски подобранци и пешадија, транспортирани со едрилици, 
ги опколија југословенските партизансни единици во главната терито 

рија на Босна, маршал Тито и синот на премиерот Черчил Рандолф Чер 

чил - ce снрија do планините. Другиот персонал кој беше присутен 

do Штабот на маршал Тито речиси d o целост ce поолече. Само еден 

специјален дописнин на Ројтер и двајца репоршери беа заробени на 

самото место” .
Иа 10 јуни "Синхуа Жибоа” извести дена "противвоздушната 

одбрана на HOB, иако е мошне слабо опремена, сепан успешно ги от- 

странува воздушните напади на непријателсните авиони. Одинеприја- 

телсните подобрансни единици при десантот на Драар беа уништени 40 

германсни едрилици и е соборен еден аоион» HOB ja продолжува офан- 
зионата борба во источниот дел на Босна”.

На 12 јуни "Џефан Жибао” во веста под наслов "Југословен- 

ската HOB” јавува дена 14-та дивизија го одбила нападот на 20=000 

германски разбојници, дена маршал Тито издал наредба за бпшта офан 

зива. Истовремено го цитира Би1глтенот на Врховниот штаб, истанну- 

вајќи дека за време на десантот на германсната војска на Дроар во 
воздушниот простор над Дрвар ce разви жестона борба мебу сојузнич- 
ните авиони и германсните непријателсни авиони; еден германски ави 

он беше соборен a пилотот соборен", "војниците на југословенсната 

HOB ce бореа гради во гради за да ja одбранат секоја педа земја”, 

"Џефан Жибао" на 21 јуни за една вест објаоува деиа HOB ќе ja униш 

ти офанзивата на германсните разбојници; 'Терманците за време на 
Седмата офанзива do западниот дел на Босна (од 25 мај до 10 јуни) 
не само што не ja постигнаа целта туну имаат големи загуби. Чѕтни- 
ците и усташите внупно изгубија 8.000 лубе".

На 12 август ”!Јѕфан Жибас”, под наслов "Зугословенската 

HOB ja порази Седмата нацистична офанзива”, истаннува: "Мртви, ра- 

нети и заробени германсни разбојници има над 40.000” . Истовремено 

ce нагласува дена офанзивата на германската војсна е поразена. HOB 
ce одзива на повикот на маршал Тито и на сеноја територија каде 
што ce зоди војна веќе ce одвива општа офанзива.
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Ослободувањето на Белград

Во втората полооина на 1944 година општата сојузничка офан- 

зива против фашистичката Германија беше во полн разгор, a DoeHO-no- 
литичката положба на Германија продолжи да ce влошува. Важноста на 
југословенското боиште ce состои во тоа што со него непосредно ce 
посрзуваше јужното крило на Источниот фронт и Сојузничкиот фронт 

оо Италија нано целонупен фронт на Сојузниците. Борбите ce оодеа 

со цел германсните војсни да не можат да ce поолечат нон север. За 

да ce признае значењето на југословенското боиште, на 12 и 13 ав- 

густ во Неапол ce состанаа Тито и Черчил и ce догозорија за усогла- 

суоање на воените операции на НОВЗ и сојузничната војсна во Итали- 

ја и на Балнанот.
Поабајќи од тогашната воено-гшлитична ситуација, Врховни- 

от командант на HOĐ и ПОЗ маршал Тито do летото 1944 година реши да 

нонцентрира нрупни сили на HOG оо подрачј‘ата Санџак, Црна Гора и 

Источна Босна, a одттаму тие да влезат во Србија. Ослободуоањето 
на Србија, посебно на главниот град на Зугославија Белград, ќе ja 
онеоозможи германската војска да срши манезар нон источните делпви 

на Зугославија и непречено да ce поолекува од Балканот.

Така, во јули и август, најнапред единиците на 2, 5 и 17,

дивизија, започнаа акции за пробив во Србија прену Санџак. Потоа

уште ненои единици на HOB продолжија да навлегуааат во западна Ср-
бија од Црна Гора и Херцеговина. Во тенот на дпа месеца овие еди-
ници, во содејство во единиците на НОВЗ под номандата на Главниот

штаб на Србија, водат заеднични борби против окупаторсно-нвислин-

ажите и четничките сили во Србија. Do борбите, оо редовите на срп-

ските единици» секојдвевно ce внлучуваат нови борци-доброѕолци,

”Само во текот на авгует 1944 година do единиците на HOB во јужна

и источна Србија стапија онолу 40.000 нози борци... Формирани ce
20 српсни бригади, 15 партизансни одоеди и ce создадени можности за
формирање на нови бригади, дивизии и норпуси во тој дел на Србија

... a силите на нонтрареволуцијата беа толку разбиени што прантично
147вене не преставуоаа воено-политична сила"

Со овие успеси HOB создаде поволни услови за напад врз 
Белград и ce поврза со Црвената аомија во некои реони. На 28 ав- 

густ Врхоониот командант Тито им нареди на сите норпуси на НОВЗ во
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Србија да ги нонтролираат најважните подрачја d o западна, јужна и 

источна Србија и да ce подготват за преземање на општа борба за 

ослободуоање на Белград.
Во тоа ореме ЦрЕзена армија ce најде на прагот на Романија 

На 20 аогуст 1944 година советската зојсна ja г?ркши јашо-нишенео- 

ската одбранбена линија и ja разби една од најјаните германска гру 

па армии - "јужна Украина". Тоа создаде пооолни услоои за антифа- 

шистично востание do Романија. Под ракооодстоо на НП Романија, оо 
Бунурешт избувна оостание на 23 август 1944 година. Фашистичката 

власт на генерзлот Зон Антонесну беше урната и ce формира кооа ола 

да на Демонратска Романија, нојашто веднаш и објави војна на Гергча 

нија.

На 5 септвмври 1944 година Сооетскиот Сојуз и објави оој- 

на на фашистична Бугарија и Црвената армија оеднаш ja премина гра- 
ницата на Бугарија, што доведе до деветосептемврисниот преврат.Се 

форлира нова влада на Отечествениот фронт, којашто исто тана и об- 

јави војна на Германија.

Ce разбира, напитуаацијата на фашистичките Романија и Бу~ 

гарија и победите на Црвената армија ja окуражија и борбата на ју- 

гослооенсните народи протио фашизмот и посебно создадоа пооо.пи» —  

лови за ослободување на Србија и Македани ј a „ Во ванва ситуација на 

21 септември 1944 година маршалот Тито отпатува во Моснва, каде 

што ce постигна спогодба делоои на Црвената армија да минат на ју- 

гословенсна територија заради заеднични операции и гонење на гер- 

мансните војсни. Притоа беше постигната и спогодба единиците на 

Црвената армија да земат учество во операциите во Србија и d o Doj- 
водина. Сооетсната злада го прибати барањето на Националниот коми- 
тет; на југословенската територија на ноја ќе оперираат силит^ 
Црвената армија да дејствува циоилната администрација на Национал 

ниот комитет. Освен тоа, таа ja прифати молбата на Тито да испрати 

олрема за вооружување на 12 пешадисни и 2 воздухоплоони дивизии на 

Народноослободителната војска,
На 11 онтомври нај Смедеревсна Паланна ce соединија епм1Ј” 

ците на I коопус на НОВЗ и на Третиот унраинсни Фронт и ги почнаа 
директните борби за ослободување на Белград, ној преставуваше ва- 

жен воено-стратегисни јазел на германската воена номанда на Бал- 

канскиот ПолуостроВо Така, на 14 октомври 1944 година, започна Бел
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градската опѕрацијап Тогаш податоците за соодносот на силите и сред 

стгзата на протионичките страии оо Белградската операција гласеаѕ 

југослопенската, советската и бугарската оојска, ноишто учестоуоаа 

по Операцијата, имаа на број 660о000 борцив Ним им ce протиостаои 

непријателсна сила, којашто броеше 1 50 0 000 оојници и офицери, Goj- 
ската од трите армии го надмина неоријателот: оо жива сила - 4,4, 
пати, do артилериja - 2,1 пати, оо тенкоои и САУ - 3,4 пати и do

1 ДД
аоиони - 3,6 пати » При вакои услоои, иано германската одбрана 

на Белград бешѕ мошне упорна и цорста Н083 и мотогчеханизираниот нор 

пус на Цроената армија под номандата на генералот Владимир Шданоо, 

со голема помош на жителите на градот, го скршија германскиот отпор 

и на 20 онтомври 1944 година го ослободија Белград.
Ослободуоањето на Белград претстаоуоаше голема воено-поли-

тичка и морална победа на НОВЗ и имаше решасачно значење нако за

натамошното ослободуоаве на народите и народностите на Зугослаоија

тана и за создаоањето на нооа југослооенсна армија. Веднаш по ос-

лободуоањето, Белград стана политични, нултурен и администратиоен

центар на Нова Зугославија. Обраќајќи им ce на ослобителните и на
грабаните на херојсни Белград, Тито рече; "И do најтешките часови

149секогаш мислео: d o Белград започнаоме и d o Белград ќе завршиме”
Ослободуоањето на Белград и напредуаањето на Созетскстз 

армија кон Унгарија и Аострија фактички ja пресеноа отстапнината на 

германската група армии ”Е ” од Грција и беше скршен балкансниот 

форнт на Германија. Најважната железнична линија Солун - Белград - 

Будимпешта беше нонтролирана од Советската армија. Тана, нон нрајот 
на 1944 . do почетокот на јануари 1945 година цела Србија, Манедо- 

нија и Црна Гора, големи делоои од Босна Херцегооина и Далмација, 

беа ослободени. Нако резултат на тоа, ce создаде стабилен фронт на 

линијата од Дуназ и Саоа, прену Среи, Источна Босна, Сараеоо до 

Задрансно Mope.

Непосредно со тоа борбата на југословенсните народи придо- 
несе за развојот на ослободителната борба на соседните земји; do 

Албанија, во Грција и Бугарија, движењето на отпорот оо Италија итн 

Многу Зугослооени што ce најдоа надѕзор од границите на својатз зг- 
ja, на пример затвореници и интернирци, воени заробеници, политички 

емигранти и др., зедоа активно учество d o дпижењето на отпорот на 
многу европсни земји.
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Од друга страна, Народноослободителната борба на југосла- 

вија привлекуваше и припадници од други народи. Многумина од нив, 
на пример Италијанци, Австријци, Бугари, Чеси, Унгарци советски 
државјани и др= ce приклучуваа кон НОЕЗЗ» Од нив ce формирани по- 
себни единици, баталјони и бригади, па и дивизии.

"Хероизпот на слободна Зугославија"

Од средината ва 1944 година народите на југославија ja за 

почнаа борбата за целосно ослободување на земјата, a ослободување- 

то на Белград ja понажува огромната победа на југословенсната На- 

родноослободителна војсна и нејзините голени тантично-стратешни 

успеси. Во тоа врегае славата на југословенсната Народноослободител 
на ѕојсна веќе ce ширеше низ целиот свет и затоа операцијзта за ос 
лободување на Белград беше висоно оценета во кинесните партисни 

весници.

На 10 септември "Синхуа Жибао” и "Џефан Жибао" истовреме- 

но објавија три вести, известувајќи дена советската Црвена армија 

вене ce приблишуоа до југословенсните граници и дена маршал Тито 

издал наредба повикувајќи на последна решавачна борба со герм-” ! 
сна војска.

Написот ja пренесува наредбата на маршал Тито и вестите 

објавени од агенцијата Ројтер, истаннувајќи дека германската вој- 

ска собрана од Балнан и Зугославија брои внупно онолу 25 диѕзизии 

и дека токму планира да избега од Зугослаоија за да ce спаси од 

заслужената назна. Затоа задача на Народноослободитеината војсна 
и партизансните одреди беше да почне напад на целиот Фронт, да ги 
уништи силите на непријателсната војска* да ги сѓботира саобраќај- 

ните линии на непријателот, да ja спречи непријателсната армија да 

го украде богатството на Зугославија.

На 12 септември "Џефан Жибао" ja објави наредбата на мар- 

шал Тито за немилосреден напад врз германсните бандити. Два дена 
подоцна, истиот весник го пренесе извештајот на Ррхопниот чп-аб 
9 и 10 септември, истаннувајќи дека Ослободителнаша војсна веќе 

зазеде 5 града во Србија и зароби прену 2.000 непријатели.
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Ha 21 септември "Џебан Жибао” на третата страница ja об- 

јави веста под наслов "Претстои победа на Зугословенската ослобо- 

дителна војска", истаннувајќи дена оваа оојска оо проата декада на 

септември зазеде 98 града и зароби 35.000 нвпријателсни војници.

На 25 селтегтри и с т и о т  веснин објавен дека Зугословенсната ослобо- 

дителна војска е оддалечена само 25 милји од Белград.
На 28 септември, во ввста објаввна во "Сннхуа Жибао” ce 

истакнува дѕна Зугословвнсната ослободителна војска в оддвлвна само 

25 милји од Белград.

На 28 свптември, во овста објаввна во "Синхуа Жибао” ce

истаннува дека Зугословенската ослобпдителна војска веќе в близу

до главниот град Белград и дена нвислиншната оојсна и индустриски

работници «асовно влегуваат во редовите на Ослободителната војсна»

На 30 септември "Мебан Жибао" на насловната страна извес-

туеа дена Зугослооенсната ослободителна војсна ввегла оо Белград.

Истовремено истиот оеснин го пренесува целиот текст објавен од Ј^пп

на 28 септември 1944 во врсна со договорот за заеднична борба во
150Зугославија потпишан помеѓу СоЕетскиот Сојуз и Зугославија

Знаеме дена од 14 до 20 октомври Првиот армисни корпус на 

Зугословенската ослободителна војсна и Трвтиот унраинсни фронт за- 

едно водеа борба за ослободувањв на Белград. На 18 октомври "Син- 

хуа Жибао” истакнуза дека ’’Зугословенско-советската војсна врши на- 

пад на главниот град на Зугославија, a бугарсните трупи заедно ce 

борат со Зугословенсната ослободителна армија и го нападнаа желез- 

ничниот сообраќаен јазел go  Ни ш . Вториот ден поднаслов ”Во Глабниот 

град на Зугославија започна борбата за сенсја зграда и секоја куќа”, 

овој веснин објави вест дена големи вшалони германска војсна ce по- 

ѕлекуааат од Источниот Балнан нон северозапад и двна герпансните тп> 

пи по границите на Зугославија имаат голема нонцентрација. Ослабо- 

дителната војска им ги пресенува патиштата за повлекување. Герман- 
сната војска на Балканот беше целоснс уништена. Овој град е целосно 

ослободен од јаремот на германсниот онупатор.

На 20 октомври весникот пишува дена попладне во Москоа 324 

топови истрелале 24 плотуна во чвст на Третиот унраинсни фронт-и 

Зугословенсната народноослободителна војска, ноишто го ослободил;: 

главниот град на Зугославија. Во истата вест ce искакнуоа дена биле

заробени 17.000 германсни војсни и подробно ce изнесени по назив
-А ■ •*бројчано освоените трофеи.
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Ha 21 онтомври "Синхуа Жибао" ja објави ввста дена марие-

нетскзта влада на Недиќ го напуштила Белград и избвгала во Пиена»

Може да ce каже дена известуоањето на весниците на НП на
Нина за операцијата за ослободувањето на Белград бва подробни и

благовремени. Тие оесници известуоаа за нападот и заземањето и на

слвдните градоои: Нови Сад, Сплит, Бања Лука, Скопје и други гра-

дови, нано и за ослободувањето на Србија, Македонија, Црна Гора*

Херцеговина, Далмација и други области,

При нрајот на 1944 година "Синхуа Жибао” објави една дол-
га статија под наслов "Хероизмот на слободата на Зугославија”, во

Vноја мошне добро сепретставува нинесното ј з в н о  мислење за состоЈба
/2 * ч

та на фронтот во Зугославија во втората половина на 1944 година»

Авторот на самиот почетон на статијата пишува: ”По спојувањвто на

Цровната армија и херојсната Зугослозенска народноослободителна

војска, најголем двл од твриторијата на Зугославија беше ослободвм
од јарецот на нацистична Германија. Во југословенските планини, шу
ми, полиња, свла, градови... насекаде ce вевше знамето на слобода-
та на народот, св слушашв слободарсната песна на народот. Сите пг'"

знанија и свта слава им припаѓа на југословвнснтиз нзпшди”-

Авторот смета дена по оснооањето на ННОЗ уштв поввќе за-

јаннало единството меѓу ситв народи на Зугославија, мвбу ситв сло-
еви, зацврснала и зајакнала народната власт, ce забрзало ослободу-
вањето на целата земја. Ce е паоисоно меѓунарадното место на Зуго-

слааија, ce para една нова Зугославијз« Тој истаннува: "Зугословен

ските народи оо борбата против заедничниот непријател на целото

чоовштво - фашизмот - извршија најголема, највиеока науза, токму

врз основите на слободно обединуоање и демонратско единство на си-
те националности. Врз темелите на антифашистичкиот обединет наро-
ден фронт ce создаваше новата југословенсна демократсна нациочалпа

151федеративна држаоа"

2. Спогодбата Тито-Шубашин и нејзиниот одглас во 

Нина

Вишната спогодва

По Второто заседание на АВНОЗ всушност постојат две влас- 

т и : Национален комитет во земјата и југословенсна емигрантска вла- 

да во странство» Иако големите сили Англија, САД и СССР ja призн^'



134

Народноослободителната војска нано сојузнична армија, тив не санаа 
да го признаат Националниот номитет нано единствена злада на Зуго- 

славија и продолжуваа да ja помагаат и признаваат избеганата крал- 

сна влада зо Лондон, иано во земјата таа не ужиоашв никанва поткре- 

п а . Затоа, при ванва положба на своеоидно двовластие, понрај ору- 

жвната борба против окупаторсните и нвислиншнитв сили, Народноос- 
лободителсното движвњв на Зугославија бѕшв присилѕно да води борба 
и на политично и на дипломатсно полв за мебународно признавање»

Нано што реновме порано, со пораснувањвто на мебународниот 

авторитет на нова Зугославија ce повеќе ce влошуваше меѓународната 

и внатрешната положба на емигрантсната влада. Британсниот претсе- 

датвл на владата Чврчил нв саио што му постави барање на нрал Пе- 

тар II да го исфрли од емигрантската влада Дража Михаиловиќ туну 
малну подоцна ги повлече своите воени мисии од четничните штабови» 

Притоа Черчил му советуваше на кралот Пвтар да најдв ненакоо ком- 

промис со маршал Тито за да ce спаси монархијата во Зугославија по 

пат на реорганизација на оладата. Во сша време внатре во емигрант- 

ската влада некои даленовидни личности ja почувствуваа диснредит:'- 

ран владата и почнаа да св одвојуваат од нралот, барајќи соој ин- 

терес и иднина.
Истовремено Черчил му унажа олијание на паршал Тито. Do 

февруари 1944 година тој му ги изнесе на Тито своите размислуоања 

за посредуоање„ Тргнувајќи од победите и од реалните сили на Народ- 

ноослободителното движење, Тито одговори дека Сојузниците мораат 

да го признаат Националниот ноиитет нано единствена влада на Зуго- 
славија и изрази мислење дека АВНОЗ би бил готов да соработуоа со 
нралот ако тој ce потчини на одлуните на АВНОЗ. Што ce однесува до 

прашањето за монархијата во Зугославија него ќв го реши самиот на- 

род по ослободувањето на земјата. Англисната алада ги побали Титс- 

оите барања и изрази готовност да стори напори во ооаа насока,,

Поставузањето на овие барања целосно ja понажуваше добро- 
намерноста и даленовидноста на пролетерскиот револуционер маршалот 
Тито. На Тито му беше јасно дека сојузничните влади веднаш нема да 
го признаат Националниот комитет нано единствена влада на Зуго!-!~- 
вија. Но може да ce пристапи нон разговори со ранонструираната 

емигрантсна влада под услов таа да понаже готовност да го признае 

Народноослободителното движење и да ги осуди Михаиловиќезите чет- 
ници. Раководството на НПЗ и Народноослободителното движење сметаа
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дена во танвата ситуација, нога ce постигнаа големи воени и поли-

тички успеси на Ослободителното движење и значително ce засилија

меѓународното значење и угледот на нооа Зугославија во создаоање,
танвиот приоремен номпромис со емигрантската влада и со ноалот не

само што нема да ги доведе do прашање придобивните на револуцијата

туну "не може наталу да ja зајанне позицијата на Народноослободи-

телното движење, бидејќи уште повеќе ќе го поттикне процесот на

распаѓање во редовите на реанцијата во земјата и во странство и ќе

ги вклопи во Народноослободителното движење и оние сили нај наро-
к „152дот што уште ce нолебаат

Таиа, прпите преговори завршија со успех, Ce постигна поз-
153натата спогодба Тито-Шубашиќ . На 14 јуни 1944 година помеѓу прет 

седателот на Националниот номитет Тито и претседателот на бегал- 

сната кралсна олада Иван Шубашиќ, ce одржаа во седиштето на DpxoD- 

ниотштаб на Националниот номитет на островот Вис првите прегопори 
за формирање на единствена југословенска влада. Преговорите заорши- 

ја на 16 јуни со потпишуоање на заемна спогодба, нојашто предоиду- 

ваше владата да биде составена од лубе демонратсни ориентирани, 

ноишто во тенот на НОБ не ce номпромитирани со соработка со окула- 

торот и борба против Иародноослободителното движење. Притоа, ново- 

формираната влада е задолжена да организира помош за војсната и за 

народот во земјата, Шубашиќевата влада ce обврза да издаде денла- 

рација во која Ae ja признае HOB под командата на маршал Зосип Броз 

Тито, ќе ги осуди сите предавници и Ае упати повин до сиот народ 

да ce обедини во борбата за нонечно ослободување на Зугославија,

Според спогодбата, Националниот номитет ce обврза да об- 

jaDH декларација за соработка со владата на Шубашиќ и дека додека 
трае војната нема да го поставува прашањето за државното уредување 
на Зугославија.

’’Спогодбата Тито-Шубашиќ престаоуваше нрупна лолитичка ло-

беда на НОД на лебународен план. Придобивните на НОБ и одлуките на
154Второто заседание на АВНОЗ останаа негибнати” . По потпишувањето 

на Вишката спогодба, на 3 јули 1944 година ШубашиА образува влада 
од 6 министри, во нојашто влвгоа двајца претставници на Напппмио^ 
фронт од земјата, Đo август, врз основа на Спогодбата, владата на 

Шубашин и Националниот номитет издадоа свои денларации.
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"Зугослаоиja постигна демонратско единство”

Во текот на антијапонсната војна, поради напорите од стра 

на на НП на Нина, основан е единствен антијапонски народвн фронт 

врз основа на соработката меѓу Гоумигданг и КП за Нина. Ce постиг- 

на соработка мебу Гоумигданг и НП на Кина«
Во септемори 1944 година НП на Нина, за да ги осуети зли-

те намери и плансши на реанционерниот Гоумигданг да ja бие докрај

ослободителната народна битна оо пресрет на победата на сите свет*

сни антифашистични движења, на Гоумингданг му предложи "да ce ре-

оидира гоумигданската влада и ракооодството, да ce оформи демократ
155

ска коалициона олада”
И понрај тоа што во тоа ореме состојбата во Нина и во Зу- 

гославија беше различна, сѕпзн ревидирањето на реакционерната вла- 

да, реализирањето на националното единстоо, оформувањето на ноали- 

циона влада, доведувањето донрај на ослободителната војна итн», 

беа слични, заеднични. Затоа кинеските партисни оесници изрззија 

голем интерес за спогодбата Тито - Шубашиќ и и дадоа мошне висока 

оценна.
Рано во мај 1944 година поддршузајќи го повледувањето на

Божидар Пуриќ, премиер на антиномунистичка и антинародна бегалена

влада, нано и исфрлување на главатарот на четниците Дража Михаило-

виќ од оваа бегалска влада, "Синхуа Жибао” веднаш во еден краток

коментар истаннуза дека ова одговара на националниот интерес- Во

номентарот ce истаннува дека тие неколку европски бегалски влади
што му го свртеа грбот на народот беа отфрлени од народот. Реак-
ционерната бегалска полсна влада не ce бори против онупаторот; се-

ној ден таа во сопствената земја губи позиција; грчната бегалсна
влада е принудена да оди таму наде што дува ветерот, со внатрешни-

те народни антионупаторски формации води преговори за соработка*

југословенската бегалска влада исто тана е принудена да го разреши
Д. Пихаиловиќ„ Најрешителната и најхрабра земја во антифашистичка-

1 56та борба мора да биде народна и демонратска"

Од 16 јуни, нога е постигната и објавена првата спогодба 
помеѓу Тито и Шубашиќ, подробната содржина на состојбата ce до 

почетонот на јули беше одршвна во тајност, Но, кинесните весници, 

повинувајќи ce на извештаите на агенцијата Ројтер, мошне бргу об- 
јавија за состојбата на овие преговори0
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Ha 18 јуни "Џефан Жибао", под наслов "ННОЛ и бегалската 

влада водеа преговори", објави вест истаннувајќи дена "Нрал Петар 

и Маршал Тито веАе ооспоставија директен нонтакт”. Овој пат, "ано 
ce постигне решение за југословенсната политичка нриза, ова ќе го 

измени целиот политички лин на Балканот"» Во веста уште ce истак- 

нуоа дека, и понрај тоа што моментно не е позната формата и содржи- 

ната на односите помеѓу НОД и владата на Шубаќзиќ, сепан јавно мис- 

лење е дена ”има доволно оптимвзам да ce заоршат". ’’Спогодбата no- 

Mery југословенскиот нрал и Тито во иднина не само што ќв ja ста- 
билизира полошбата во Лугославија, туну ќе има дирентно влијание 

врз состојбите во Грција. Ослободителната војска на Грција смета 

дена монархијата претставува пробен камен". Но "Џефан Жибао” овој- 

пат многу ги цени овие политички значења и политични влијанија срз 

преговорите, сметајќи дена монархијата претставува главната пречна 

за Лугославија и за Грција.
Истиот веснин, истиот ден, но во друга вест, истаннуоа 

”дека влијанието на нралот во народот е мошне мало. Ослободител- 

ната војсна ce бори за слободна Федеративна дожава”.

"Синхуа Жибао”, во веста објаоена на 20 јуни под наслов 

"Лугославија оди нон единство”, истаннува дена од 14 до 17 јуни 

маршал Тито и премиерот на југословенската бегалсна влада Шубашин 
ce состануоале неколну пати на слободната територија на • Лугославиja 

и дена двете страни постигнале спогодба за ред прашања.

На 21 јуни ”ЏеФан Жибао” г.о целост ja пренесе веста обја- 

вена од ТАНЛУГ на 19 јуни: "Од 14 до 17 јуни 1944 година пресседа- 

телот на ННОЈ маршал Тито и премиерот на нралсната олзда д-р Шуба- 

шуќ водеа преговори на слобсдната територија. На преговорите прсус- 
туваа и членовите на Претседателстоотс на ННОЛ, кано и на Претседа- 
телството на АВНОЛ. Овие преговори ce водени во заеднична атмосфе- 

ра на добра волја, ja зајаннуваа борбата за слобода на сеној иа^^ 

во Лугославија; единството е можно во најширони размери во цела Лу- 

гославија. За многу прашања двете страни беа со исти мислења и ова, 

без сомневање, во иднина уште повене ќе ги зацврсти меѓусојузнич- 
ките земји, a истовремено ќе има уште пооене интерес секој народ 
во Лугославија да ce бори за побрзо ослободување на својата земј® 

Содршината на потпишаната спогодба помеѓу Тито и Шубашин ќе биде 

објазена пред основањето на владата на Шубашиќ.
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По формирањето на набинетот на Шубашиќ, на 3 јули и на 

9 јули 1944 година соетската јавност отворенојја објави содржина- 

та на спогодбата од Вис (Вишката спогодба). Потоа радиостаницата 

"Слободна Зугославија” исто тана вршеше пренос.

На 14 јули "Синхуа Жибао" зо цѕлост ja пренесе содржината 

на спогодбата Тито-ШубашиА под наслоо "Сите сили ce свртени нон 
Народниот фронт, Тито и Шубашиќ потпишаа спогодба". Истовремено 
го даде следното експозе: ’’Зугословенската нралска влада мораше 

да ги бира сите прогресиони демонратски елементи и да ce залага за 

подршка на Народноослободителната војска. Cera ННОЗ и кралската 

влада основаа органи за ссработна во борбата против окупаторите, 

за побрзо да основаат заеднична олада. Државното уредување во ид- 
нина ќе биде определена од самиот народ, cera за тоа не ce распра- 

ва".
На следниот ден овој веснин објави нратон коментар поздра 

вувајни го раѓањето на оваа спогодба. Номентарот радосно истаннува 

"Војсната на извршните органи рановодени од маршал Тито има под- 

дршна од целата земја, има мебународна поддршна и признание, Нап°- 
дот победи, антифашистичните сили победија, Д. МихаиловиА остана 
сам. Ставот на бегалската влада полѕна ce ме н/ва, таа ненолну пати 

иснрено водеше преговори со Тито. Ова е доволно за бесномпроиисно 

потпишуоање на спогодбата.

Основниот дух на спогодбата е во тоа да ce искористи свет 

ското движење за поддршка на антифашистичната борба, спрема надвор 
да и ce протиостази на Германија, a внатре да ce исфрлат сите про- 
фашистични колаборационисти, да ce обединат сите прогресивни наци- 
онални сили, да ce даде поддршна на HOD. Единството ce основа врз 

народите, врз заедничното антифашистично движење.
Наршал Тито сана да ги обедини сите антифашистични сили»

Cera владата на Шубашиќ и ННОЗ, рановоден од Тито заедно соработу-
ваат, Зугослаоија побрзо ќе го собври Хитлер, Ае добие нацио"-,"

1 57ослободување”

Белградска спогодба

По потпишуоањето на Вишната спогодба, нон средината на 

aDrycT 1944 година продолжија преговорите помебу претставниците на 
Националниот номитет и Шубашиќевата олада за реализација на прпата 

спогодба. Во духот на постигнатата спогодба и под притисон на мебу
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народната и знатрвшната јавност, нралсната олада презвде ненои 

чвнори во корист на Народноослободителното движвњв: чистењв на 

дипломатсниот апарат од најкомпромитираните реанционери, замрзну- 

□ање на паричните средства на Кралството Зугославија во странство, 

испраќање на сојузнична помош за Народноослободитвлната војсна, 

воведување првтставници на НОД do мвбународните организации, a на 

29 август нралот му ja одзвде номандата на Дража Михаиловиќ и го 

призна маршал Тито за единстовн водач на југослопвнсните оружвни 

сили и др.
Но Западните сојузници не беа задоволни од двкларацијата 

на Националниот номитет за улогата на кралот и продолжија да вршат 

силвн притисон Dpa Националниот комитвт ввднаш да св формира един- 

CTDBHa југословвнсна влада. Đo почетокот на свптемори Тито изрази 

мислење дѕка уштв нв созрвала условитв за формирање на ваква олада 

бидејни ce вршат подготовки за ослободување на Србија и на Бѕлград
Меѓутоа, за жал, во решавање на сите прашања, внлучуоај-

ќи ги односите меѓу државите, затнулисните дипломатски игри и тај-

ните аранжмани на големите сили сепан играа значителна улога» Do

почвтонот на онтомори 1944 година, во разговорите помеѓу Черчил

и Сталин во Поснва беше постигната согласност за поделбае на ин-

тересиуте сфери помебу СССР и Велика Британија на Балнанот, зс Ро-
1 54манија и Унгарија. Според Черчил, поделбата не биде:

РОМАНИЗА

СССР 90%

ДРУГИТЕ 10%

ГРЦИЗА

ВЕ/1ИНА БРИТАНИЗА 90% 
СССР 10%
ЗУГОСЛАВИЗА 50%
УНГАРИЗА 50%

БУГАРИЗА

СССР 75%
ДРУГИТЕ 25%

50%

50%

Потоа дојде до заеднично британско-советско барањв до На- 

ционалниот номитет што порано да ce Формира единствена југословен-

ска олада.
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Веданш no ослободувањето на Белград продолжија прегооори- 

те помеФу Тито и Шубашиќ, Во ноември 1944 година е онлучена отора- 

та спогодба за формирање единствена југослооенска ѕлада, Со озаа 

спогодба беше предвидено одлуна за нонечната боома на дршаоното 

уредување на Зугослаоија да донесат југословенсните народи по оој- 
ната - со општонародно гласање, a до тоа оремѕ нралот Петар II 
да не ce сзрати зо земјата. Иегооите нралсни фуннции во земјата ße 

ги орши нралсното намесништоо што ße го именуоа нралат по предлог 

на нралсната влада и оо согласност со претседателот на ННОЗ. За- 

дача на намесниците fie биде да ce формира прва единствена олада 

на Зугослаоија,
Намесништоото ништо суштински не менуваше зо политичните 

односи и организации на власта во нооа Зугославија. Намесништоото 

имаше само репрезентатипни права на претстаоуоање на Зугослаоија 

нако држаоа спрема странство. Со оостановуоањето на намесништоото 

оо една специфична форма и d o преоден период е ликоидиоан остатп- 

нот од двовластнето, што во натамошниот разоој може да ce претста- 
вуоа тешкотија за новата држаоа во однос на остварувањето на сите 
праоа на национален и држаоен суверенитет на народите на Зугосла- 

оија, т.е. еоентуална интервенција на реанционерните кругови на 

Запад.

Ha V конгрес на НПЗ, зборуоајќи за оваа спогодба и стаоот.

на НПЗ нон единстоената југослооенска олада, Тито рече:

”Ние мораоме да ce согласиме на oDaa спогодба по упорно
барање на Западните сојузници. Тие сакаа со сета сооја сила одно-

во да ни го наметнат нралот, значи - старата диснредитирана монар-

хија... Нралот би бил некакоо еид трајансни ноњ, преку ного однооо

би ce вранало на старото.., Според тоа, ние ce решиоме на таа спо-

годба поради тоа што ja познаваме соојата сила, што знаеме дека

огромното мнозинство од наподот е со нас и дека тој секогаш fie не
поддржуоа нога ќе притреба. Всем тоа, ние имаоме оружена сила чи-

јашто сила нашите протипници не можеа ни да ja предпидат, a ноаг
1 59и негооата влада немаа ништо"

Подоцнежниот факт понажуоаше дена стаоот на НПЗ е праои- 
лен, Под притисонот на народот и на Сојузниците, на 29 јануари 
1945 година кралот беше присилен да потпише уназ аа пренесување 
на соојата власт врз намесништвото.
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Прашањето за иднината на Зугославија беше разгледувано и 

на Нримската (Лалтската) нонфервнција на швбозитв на владите на 

СССР, САД, Англија, одршана од 4 до 12 бевруари 1945 година» Зо 

поглед на Зугославија, Сталин, Рузвелт и Черчил препорачаа спогод- 

бата Тито-Шубашиќ ввднаш да олвзе во сила, св согласија да ja приз- 
наат новата југословенсна олада под услов АВНОЗ да биде првширѕн 

со пратвници од последното Народно собрание на стара Зугославија, 

избрано во 1938 година, ноиштв нв соработувалв со окупаторот. На- 

бргу на 2 март бешв формирано Нралскот намесништво, во ков влвгоа, 

д-р Србан Будисавлевиќ, д-р Антв Мандиќ и инж. Душан Сврнец= Исто- 

оремѕно, и Шубашинвзата влада и Националниот момитвт на чвло со Ти- 
то поднвсова остаѕки. Тана, на 7 март 1945 година св формира при- 
врвпвната влада на Демонратска Фвдвратиона Зугославија на чвло со 

претсвдателот Тито, во ноја влегоа прѕставници на емигрантснитв 

нругови: Иван Шубашин, министер за надворвшни работи, Нилан Грол 

и Зурај Шутеј (пртпретседатели).

Ввднаш потоа сојузничкитв сили ja признаа приоремената 
олада. Тана приорвмвната злада на чвло со Тито стана занонита уш- 

тв пред дефинитионото заоршување на Втората светска војна и разви 

пријатвлсни односи и соработна со Соовтскиот Сојуз и со штотуну 

ослободените земји на народната двмократија. Двлвгацијата на При- 

времената влада на чело со Тито на 11 април 1945 година потпиша d o 

Москза со.советската влада догозор за пријатѕлстоо, завмна помош и 

повоена соработна помвбу Зугосаавија и СССР.

"Еден сввтол примвр”

Дпата оеснина на ЦН на НП на Нина не само што благоареме- 
но продолшуваа да јавуваат завтората рунда на првговори помѕѓу 
маршал Тито и Шубашиќ туну истоорвмено објавија и нвколну номвнта- 

ри и статии покажувајќи дѕна во орсна со ноалиционата олада Зуго- 

славија во однос на другите антифашистички влади и земји претс^г.^ 

оа "еден светол пример" и двна за нинвсниот народ, ној токму во тој 
период подешв борба за ооспостаоувћње на вдна танва коалициона вла- 
да, тоа ипа "императивно рвалистично значењв”.

"Синхуа Жибао” во објаввната вест на 27 свптеиври 1944 го- 

дина истаннува дена Тито и Шубашиќ по одржаниот состанон во врска
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co сите проблеми оеќе лостигнаа нонвчна спогодба. И доајцата по при- 

јателсна атмосфера одржаа ксжсултации на нонфервнцијата d o Неапол"0
На 29 ноември "Синхуа Шибао” објави пест под наслоп "Доб- 

ри овсти за југослооенското обединување, Тито и Шубашин постигнаа 

спогодба".
На 3 ноемсзри истиот весник пѕќе дојде до сознание за пре- 

свртот на состојбата за спогодбата do Белград, истаннувајќи двна по 

разговоритѕ помебу Тито и Шубашиќ и двете страни ce спогодиле do нај- 
кратон срок да ce оформи сенародна ноалициона влада.

Истиот ден сесникот специјално напиша еден краток номен-

тар покажувајќи дена "ова престаоува една оест на која треба да и ce

обрне внимание... може да ce предоиди дека нионите разгооори ce оо

задополителна атмосфера, но резултатите на нионите разгооори зо идни-

на не ce остоарат. Бидејќи приоремената олада (т.е. ННОЗ - белешна
на авторот) има 4 години слазна оојна, a бегалсната плада има 4 годи-

* „160ни горчлиоо искустоо do бегалстоо
По потпишуоањето на спогодбата do Белград, Изан Шубаши' 

и Едоард Нардељ на 18 ноември ja посетија Москва, изпестувајќи ja со- 

оетсната олада за содржината на спогодбата, Сооетскиот Сојуз и Зуго- 

слаоија оодеа преговори на личен предлог од Сталин, a на 24 ноември 
е објаоено номинине за разгооорите. На 26 ноември "Синхуа Жибао” це- 

лосно го објаои каминикето за разговорите и напиша еден нратон ксмен- 

тар, објаснувајќи дена советската влада смета дека основањето на сбе- 

динетата југословенсна влада е "потребно". Сооетската влада ja поздра 

оуза таа замисла. Нратниот коментар оо продолжение гласи: ”По окупаци 

јата на Зугославија од страна на германсните бандити маршал Тито зо 
извонрѕдно тешки услови го оановодеше народот, создаваше народно во- 
оружуоање и непрекината херојсна борба и само тана можеше да ja до*,ЈС> 
слабадата на денешната Зугослаоија. Слободарсната кауза што го рано- 
□ одеше народот и в*отоа основањето на АВНОЗ беа поздраоувани од сите 

национални сили желни за соработна и единство. Но, и вистинските пат- 

риотсни сили do кралската влада, за да ce борат против непријателот, 
за народно ослободување и уништуоање на фашизмот, за основање на на- 
ционална единствена Зугославија, исто тана иснрено ce обединија со 
националните сили што беа под рановодството на Тито.’Сите оистински 
народни сили' бараат единство, нинанва пречна нема да им пречи do c o 

h o t  да ce 'обединат' сите народни вистинсни национални сили, и само
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тана ќе успее основањето на ноалиционата олада. Затоа и ce пели де- 

на *треба*I
Ние ги поздравуоапе напорите на Југослаоија, искоено.се

надеааме тоа што порано да ce оствари. Истооремено опие напори оо Ки-
161на имаа уште поургентна реална смисла”

Тие што пречат и ja саботираат единстоената влада на Ни- 

на ce реанционерите на Гоупингданг, на чело со Чанкајшек, a no Зуго- 

славија е бегалската влада на чело со ноалот,

Нинесниот автор Жу Чун смета дена отпорот или соработка- 

та ce непријателот веќе станува вододелница на југослооенсните репо- 

луционерни и контрареволуционерни сили". Едните ce прогонети оо стран 

ство,.другите водат борба во земјата. Тана нано со една црвена нишна 
ce поделени југословенсни народи”. Авторот исто тана истаннува дека 

оние што ce насобрани онолу кралот ce "банда реанционерни сили”, a 

сенародниот H НОЗ е "вистинска депократска влада”. Демократската пол” 

тина на маршал Тито "создава услови за великите светли подвизи зо 

нивната антифашистична борба и ги задоби едногласно симпатиите и пр" 

знанијата од сите демократски земји, a бегалсната влада остана из^и- 
рана" и ’’мнозина депонратски елементи во самата влада сзоите надежи 

ги пренесоа на H НОЗ во земјата и на НОД” .

Во ваква решавачна состојба ”југословенсната бегалска влв 

ца долготрајни нолебања и недоумици нонечно беше ппинудена да преста-- 

не својата противнародна, противдемонратска, противсојузнична реак- 

ционерна политина” и во месец мај ja реорганизира владата исфрлувај- 
Аи ги Д. Михаиловиќ и Пуриќ. Овој потег е од голема помош во обеди- 
чувањето на сите демократсни сили на Зугославија и H НОЗ го поздраву- 

за” . Ние знаеме дена ооаа точна ги постаоува темелите на спогодбата 
Гито - Шубашиќ.

Авторот потоа нагласува дена so обединетиат отпор на ју- 
■ословенсните народи основањето на обединетата влада е исто така 
"еден светол пример” » На нрајот на статијата тој пишува: ”0д сето 
зва може да ce согледа дека развојот на внатрешната политична -

5а на Зугославија, затоа што беше во состојба да всди грижа за и.чте- 

)есите на сите партии, слоеви, националисти, ja основа сенародната 
)бединета влада и прену тоа ги обедини сите демонратсни сили во зем- 
!ата, ja спаси земјата од пропбт и го постигна националното ослободу- 
1ање. Cano со обединување на сите демократсни сили и организирање
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la борба co заедничниот непријател можат да ги здобијат симпатиите

la сите земји во светот и да добиат целосна меѓународна поддршка» За
:ите земји окупирани од фашистите југословенските народи ce еден све- 

„162ол пример

Играта на кралот Петар

Знаеме дена кано и првата спогодба, содржината на Белград 

жата спогодба беше извесно време чувана во тајност. "Синхуа Жибао" 

la 13 декември 1944 година и "Џефан Жибао" од 15 декември, известу- 

ѕајќи, истаннаа дена Тито и Шубашиќ постигнале спогодба, дена двете 

Јтрани ce согласиле да основат обединета привремена влада и да ce из- 

јере парламент. Тоа е резултат на белбрадските преговори од 1 до 3 
1оември 1944 година» Одлучено е да ce изгради демократсни федерати- 
ш н  систем и по војната да ce избере и основа намесништво, владата 

}а ce реорганизира, Тито да врши должнаст премиер, a Шубашиќ - минис- 

■ер за надворешни работи. Петар требаше да не ce врати во земјата Hâ

ta нрал.
"Синхуа Шибао” на 25 јануари 1945 година во целост ja пре 

lecyoa содржината на спогодбата Тито-Шубашиќ” (во Белград).
Нралот Петар кога ja дознал содржината на спогоебата do 

зелград многу ce налутил и решително ce противставил, Ha If јануари 

1945 година тој издал проглас во кој изјавил дека не го признава на- 

чесништвото, a особено H НОЗ за законодазно тело, бидејќи тоа го на- 

Јестуваше одземањето на неговата нралсна власт. Петар му наредил на 
(абинетот на Шубашиќ да даде оставка, но е одбиен. Прогласот и поте- 
ж т е  на кралот предизвинаа реанции и демонстрации на народите во це- 
тата земја. Под притисок на народите од слободните територии и интер- 
|енцијата на западните сојузнички земји, кралот беше принуден на 29 

^ануари да ce согласи нралската злада да му ja отстапи на намесниш- 

'ВОТО .

По тој повод, на 1 февруари, под наслов: ’’Приназна за 

олитичната состојба во Зугославија” "Џефан Жибао” подобро даде ос- 
рт на причините и настаните во судирот што изби помеѓу кралот Петар 

владата на Шубашиќ. Меѓу другото пишува: "Несогласиците помеѓу кра- 

от Петар и кралската влада на Зугославија cera веќе завршија, Повод
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за овие несогласици беше нвсог*ласувањето на Петар што спогодбата по- 

lerfiy министерот на кралската влада Шубашиќ и првтседаталот на ННОЗ 

Гито, потпишана во престолнината на Зугославијз Бвлград во почвтонот 

ча новмври минатата година, ce однесува на проблемот за основање на 
збединета демонратска југословенсна федеративна олада. Ce уште не сме 
запознаени со содржината на целата спогодба, меѓутоа, дознаоме двна 

чралот Петар не ce согласува со две точки: проо е проблемот во срсна 

do основањето на намесништвото. Штом ќе ce основа, нралот Петар, спо- 

зед одредбите на Уставот, ќе мора сета своја власт да ja пренесе на 

чамвсништвото. Второт е во врсна со признавањето на ННОЗ за извршвн 
зрган во моментот во Зугославија и дека има целосна власт во одлу.чу- 
зањето по сеноја ло/нчтина. Петар објави проглас во ној јавно ce про- 

гистави на горенаведените две точни” .

Написот потоа зборува за самиот тен на главната содржина 

ча потпишаната Зишна и Белградсна спогодба. Истовремено истакнуоа де- 

ча спогодбата Тито-ШубашиЛ наиде на признание од англиската и од со- 

зетската влада и дека неа ja поддршуваат сите напредни сили во Југо- 
злавија. Во борбата против геомансниот фашизам е важна соработната 

чебу нралсната влада и НОД и обединетата влада. Иако кралот не ce 

зогласува, спогодбата Тито-Шубашиќ мора да ce изврши.

Понатаму написот продолжуваше: ”Тана гледано, Петар не 

замо во внатрешноста, туку и на меѓународен план, ќе биде осамен.
-1ои сили го поддржувале овој 20-годишен нрал во бегалство? Такви c h 
in ce великосрпсните реанционери, нано бандата на Д. Михаиловиќ, бив- 

иито? премиер Пуриќ. Овие реакционери уште ce стремат нон предвоената 

зиктаторска сила и мислат прену велиносрбизмот да ги поробуваат дру- 

-ите народи во Зугославија Скано Хрватите, Словенците, Македонците и 

5р.). Затоа, нога ќе ce основа обединетата влада на Тито и Шубашиќ н 

зо моментот непосредно пред враќањето во земјата на кралската влада, 
за враќањето на Петар како крал или нано обичен грабанин Ае ce одлу- 
ж  по целосното ослободување на земјата, прену општонароден плебисцит 
Торади тоа Петар и неговите соработници ce вознемирени и ja одиграа 

тоследната сцена од нионата сегашна игра. Пебутоа, бумбарот ce тресе
зд топлотш лето, за да не остане без ништо но, напротив, уште повеќе

. „163•о отнрива својот вистинсни лин"
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"Победа на демократсниот сеоет"

Од 1 јуни 1944 година кога Шубашиќ го организира набине- 

тот и преговорите со ННОЗ, до постигнувѕ$ето на спогодбата Тито - 

Шубашин и основањето на обединетата влада на чело со Тито, во озие 

нѕколну месеци југословенсните револуционерни сили водеа остри борби 

сонконтрареоолуционерните сили; прогрвсот го побвди регрресот, един- 

ството го побвди расцвпот, дегчократијата го побвди диктаторство, фѕ- 

дерализпот го побвди монархизмот. Нинесниот печат истакна двна и тоа 

в една "победа на двмонратскиот сввт”.
Заради паоивниот отпор на нралот Пвтар, извѕсно opens

ce одлошија ефентите од спогодбата Тито - Шубашиќ. Во почвтокот на

март 1945 година Тито, во духот на Бвлградсната спогодба, нано и

одлуната на Кримсната нонференција по прашањето на Зугославија» ja
создаде обединетата влада на Зугославија. Еден нинесни автор веднаш
забелѕжа: тогаш бвше постигнато целосно дѕмократското обединувањв на
Зугославија. Тоа не беше побвда само на сите народи на Зугославија,

-- „164туку и на новиот демонратсни сбоет

"Синхуа Жибао” по тој повод објави коментар во врска со 

настаните што истооремено св случуваа оо Зугославија и во Грција. Но 
ментарот вели: ’’Бегалсната влада на Грција» во соработна со екстрем- 
но-десната рванција, ce противстави и го загуши ослободителното дои- 

жење на грчкиот народ. Реакционерите изградија недемонратска воена 

држава спротивно со духот н.а Залтсната конфервнција”; спротивно на 

тоа, ”југословенсната нова обединета демонратсна олада веќе бешѕ ос- 

нована под дирентно рановодство на маршал Тито. Целосно ce остоари
демократското обединување на Зугославија. Тоа беше постигнато во сог

_ . „ 1 6 5ласност со одлуката на Залтската конференциЈа
На 12 март 1945 година ’’Синхуа Жибао” објави вден друг 

коментар, во ној со примврот на новата влада на Зугославија и Рома- 

нија објасни "нано народот го избира својот национален парламент”„ 

Написот го даваме подолу d o целост: "Во последно ореме Зугослаеија, 
според одлуките на Нримсната нонференција, создаде нова демократснз 
обединета влада. Со маршал Тито на функцијата првпиер и д-р Шубашиќ 
нако министер за надрорешни работи. Непосредно пред тоа Романија, do 
согласност со решителните баража на сооето масовно движење на сена- 

родниот демонратсни фронт, исто тана оснооа нооа демократска обеди- 

нета влада... Нооите олади на Зугославија и Романија ce предводвни
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д номунистичките рановодители во дввтѕ земји и истовремено брзу оп- 

атија широн круг на демократсни патриотски личности на нивните зѕмји 

надвор од нив. Антифашистичното национално ослободително движење 

ia народите на двѕте земји исто тана го постигна своето обединусањв 

i единство. Оза не е само победа на народитв на Лугославија и Романи- 

а, но истоврвмвно и на демократскиот сзет!
До овој момвнт во земјите на напиталистичниот сввт во ра- 

отата на чии влади учвствуваат и номунисти св вбројуваат: Франција, 

угославија, Италија, Полска, Чвхословачка, Романија, Бугарија, Унга- 

inja, Белгија, Холандија, Финсна, Исланд, Енвадор, Нуба итн. Меѓу нив 

;амо Зугославија и Романија ce две земји во нои комунистите дирентно 
ладеат и раководат» Само овој значен фант е доволен да потврди дена 
о општвствено-политичкиот живот на народите на овие земји, во h h d h o - 
о национално ослободувањв и демонратсно - револуционерно движење, 

омунистичките партии на овие земји зазедоа значајно мвсто, одиграа 

олема улога.
Народите на овив земји беа способни да тргнат по оистин- 

ниот пат на демонратсно обединување, да ja изнајдат оистинсната фор- 

ia за демонратско обединување, односно да основазт двмократски обеди- 

ети олади, да рвализираат нова демократија, не заради друго туну за- 

ади фантот што НП на ооие земји активно го рановодва и го понренаа 

ационалното ослободување и демократсното револуционврно доижвње во 

ие земји.

До наков заклучон можеме да дојдеме од фантот што номунис- 

ите од овив земји учествуваат дирентно во работата на нивните влади, 

собено ИП на Зугославија и Романија, нои презедоа водечка позиција do 

оие нови влади? ÛDoj факт потврдува најмалку две работи: прво, НП на 

оие земји do раководењето со власта и со административно упраоуоање, 

оаѓајќи од тоа дена на политични план тие ги преставуваат интересите 

a широките маси, беа во можност да преземат ’’политичка одговорност”

,то самитв треба да ja потврдуваат, да чувствуваат во мврките за соп- 

твената земја и општестоо 'последна решавачна власт', второ, КП за 

чтв земји не беа заслвпени од својата величина, имаат широна соп-б 

;з, демонратсна, со другите напредни патриотсни личности, партиски 

вакции и номунистични партии од други земји, Сите имаат прилика да 
зеземат'*сопстзѕна политична одговорност', врз основа на принципот 

национална рамноправност со другитѕ партисни групации. Ситв имаат
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власт да унестоуваат d o донесуоањето на 'последната решавачна оласт’ 

do земјата и по општеството.
Сите овие земји ce изменија, станаа силни демократски 

држави. He може да ce каже дена има хаос, без разлика дали во земја- 

та има полемика дали санаат или не, Една проста вистина е непобитна 

и неопорна: цврсто стегајќи го нупот на единстоото, облечени do де- 

мократсна облена, ова апсолутно нема нинаноа норист. Остваруоањето 
на единстоото и демократијата има единствен правец и пат, правец што 

го определија Техерансната и Кримската нонференција. Ниту една реак-

ционерна сила не ќе може да ги натера народите да му го свртат грбот
. . „ . 1 6 6  на ODoj правец, да го напуштат о о о ј пат !

Оаој коментар од една страна го истаннуоа примерот на НП 

на Југославија и на НП на Романија во HOB и do основањето на народна 
политичка власт, а, од друга страна, претставува раснринкување и осу- 

да на нлината на Чаннајшен во обидите за саботирање на нинеската обе- 
динета влада. Прочитувајќи го овој коментар, природно мислиме на пос- 

тојаната позиција на единствениот национален фронт и на НП на Нина 

во антијапонската борба, кано и на залагањето за основање на обеди- 

нета олада, и тоа: дена треба да ce изгради највисон обединет фронт 
што не ги опфати народните маси од сите демонратсни партии и слоеви 
и, второ, дека КП треба да го преземе водството на НОД и да создаде 
демократска политична власт.

Затоа водачот на НП на Нина Мао Цетунг на Седииот конгрес 

на на Нина, свинан во април 1945 година, истанна: "Cera на Нина 

и е неопходно да ги обедини сите претстаоници од сите партии, да 
основа демонратсна привремена обединета влада... да го победи јапон- 
скиот агресор, да го ослободи кинесниот народ од рацете на јапонски- 

от агресор”. Истовремено, "без напорите на НП на Нина, без членовите 

на НП на Нина, кои ce главни стожери d o кинесните народни маси.? неза- 

висноста и ослободувањето на Нина не ce можни, нано што не е можна 

нинеска индустријализациja и модернизација на земјоделството" ,
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3. Нинескиот печат за афирмирањето на социјалистичното 

уредување оо Лугослаоија

Поведоносен крај на Народноослпбодителната војна

Ослободуоањето на источните нраишта на Лугославија и 

Белград беше мошне важно за натамошните борби за конвчно ослободуоа- 

њв на Лугослаоија. Тогашната Ситуација go Лугослаоија ce карактѕри- 

зирашв со општ полвт на Народноослободитвлнато движење. Да св моби- 

лизираат ситв потенцијали оо зѕмјата во заоршнитв операции на војма- 
та стана осноона задача на народитв и народноститв на Лугослаоија, 

првд ce задача на HDD и П О Л .
За да св создадат услови за офанзиоа на Лугослозенскат*

народноослободителна оојска за конвчно ослободупање на земјата, Вр-

x o d h h o t  номандант ja реорганизира НОВЛ. На 1 јануари 1945 година од

вдиницитв на HOB и ПОЛ св формираат I, II и II армија, a на 2 март
в формирана IV армија. Со помош на СССР и Западнитв сојузници, соз-
дадвни св и нрупни [зоздухоппоони и морнарсни формации. Така, на почв-

тонот на 1945 година НОВЛ броѕшв онолу 600„000 борци. На 1 март е

првимѕнуоана во Лугословвнска ариија и нарасна на првну 800.000 бор-

ци, подредени do 63 диоизии и вдиници на морнарци и воздухоплоостпо-
168Врховниот штаб е рворганизиран по Генвралштаб . На такоо начин, од 

малитв партизансни одрвди во 1941 година, d o процвсот на Народноосло- 
бодитвлната војна израсна Лугословвнската армија, која в способна да 

извршуоа и најкрупни оперативни задачи..

Пред да започне општата офанзиоа на единицитѕ на ЛА во 

март 1945 година, германсни сили на линијата на југослооенсниот фвонт 

и d o внатрешноста зад фронтот глаоно бва Армисната група "Е” под 
номандата на гвнералот Алѕнсандар Фон Лвр, групирани вр 7 армисии 
норпуси. Германската војсна во Лугослапија изнѕсувашв внупно над

450.000 војници и над 230.000 припадници на коислиншнитв формации.

"0д јачината на германснитв сили ангажиоани во Лугослаеија ce гледа

дека и оо оваа фаза на војната тие ce уште му даваа значително мес-
т .,,169то на фронтот во ЛугославиЈа’

Во составот на општата сојузнична стратегија за нонвч- 

но уништување на Гврманија, Лугослоовнсната армија го држеше фронтс. 

меѓу Драва и Ладранско Mope, т.е. "држеше дел од Источниот фронт Г



1 50 „ -

(фронт низ Зугославија) и ce наоѓаше на левото нрило на Црвената ар-

мија. Со посредство на Зугословенската зоена морнарица и држењето
на островите на Задранско Mope го поврзуваше Истомниот фронт со фрон

170тот на Западниот сојузнин во Италија”

На овој широн фронт ce распоредени единиците на Зугосло- 

оенсната армија во три основни групи: сеоерната група ja сочинуваше 

Третата армија на Драва и Дунав и Првата армија do Срем до Сава; 

Централната група ja сочинуваше Втората армија во Источна Босна, a 
Сараевската оперативна група (од три корпуса) онолу СараевоЈ јужна- 

та група ja сочинуваше Четвртата армија, распоредена мебу Уна'и Зад- 

рансно Mope, за дејство нон Хрватсно Приморје и Трст.

Освен тоа, многубројни ce разновидните единци и органи 

на борбата коишто дејствуваа во тилот на окупаторот, a во одделни 

операции ce ангажираше и голем дел од населението на одделни реонч«
Основна задача на Зугословенсната армија во заоршната 

етапа на војната е да ce ослободи југославија, вклучувајќи ги Истра, 

Словенечното Приморје и Норушка, и да го спречи истеглувањето на гер 

мансните и квислиншните единици од Зугославија0 Во врсна со коорди- 

нацијата на воените операции во Италија, Зугославија и Унгарија, оо 

февруари 1945 година, Врховниот номандант на ЗА маршал Тито ce - 
на со маршалот Толбухин, командант на Третиот украински фронт и ан- 

глисниот фелдмаршал Харолд Аленсандер, номандант на сојузничните си- 

ли на Средоземното Mope.
Во сообразност со постигнатите договори од тие средби, 

очте единици на Зугословенсната армија од средината на март 1945 

година почнаа општа офанзива. Прва во напад мина Четвртата армија.
Во двонеделни тешни борби, таа ги ослободи Лина, Горсни Нотор и 

Хрватско Приморје со островите. На 6 април 1945 година единиците на 
II, III и V корпус на ЗА го ослободија важниот стратегиски град Са- 

раево. Втората армија мина во офанзива на 5 април и ja формира 

та Босна. Насноро таа изби на реката Уна и ja ослободи цела Босна. 

Преминувањето на рената Драоа од страна Третата армија и пробивот на 
Срепсниот фронт од страна на Првата армија почнаа од 12 април. Срем- 
сниот фронт беше најјана одбранбена линија на германско-квислиншка- 
та војска. Но, уште истиот ден беше снршен отпорот на непријателсна- 

та линија Шид-Винкооци-Драва. Тогаш непријателот беше принуден да ce 

повленува на втората одбранбена линија од Ганово до Стришиоојно и
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Заруга, со надеж да го задржи напредуоањето на Проата армија и да 

осигури неопходно време за повлекување на германските вдиници од 

долината на рената Босна. До 25 април, по тешни борби, цѕлиот Срем- 

сни фронт беше пробиен од Зугословенсната армија.
Пфтоа Зугослопенсната армија ja продолши офанзиоата на 

територијата на Хроатска и Словенија. Четвртата армија ce упати кон 
Риека. На 2 мај единиците на оваа армија го оолободија Трст и изби- 

ја на рената Соча» Третата армија ce насочува кон Марибор. На 8 мај 

1945 година Проата и Втората армија го ослободија Загреб, a на 9 

мај единиците на VII нрпус ja ослободија Љубљана. Тана речиси скоро 

цздата територија на Зугославија беше ослободена.
Нарактеристично е за овие операции на единците на Зуго- 

слозенсната армија тоа што, иано фашистична Гѕрманија официјално 

напитулира на 9 мај 1945 година, опнолените германско-нвислиншки 

трупи го продолжија организираниот отпор во Зугославија ce до 15 

мај 1945 година. Тие ja продолжија борбата пооленувајќи ce кон A d - 
стрија со цел да напитулираат пред единиците на Западните сојузници 

Датумот 9 мај 1945 година стана Ден на победата на целиот свет над 
Фашизмот, a датумот 15 мај го означува денот нога цела Зугославија 

е ослободена. Тоа е ден нога ce заоршува четиригодишната херојска 

Народноослободителна војна на југословенсните народи и народности 

против фашистичната окупација.
Зугословенсната армија ja ослободи својата земја. Вс

завршните операции за ослободување на Зугославија единиците на Зу-

гословенската армија има над 800.000 бооци и тие ce здобија со го-

лепа количина оружје, муниција и друга воена опрема. Само "во заорш

ните операции Зугослооенсната армија вкупно зароби околу 300.000

непријателсни војници и квислинзи, заедно со врховниот командант за
171југоисток генерал-полкоенинот Аленсандар Лер"

Со успешното завршузање на Народноослободителната оој- 
на Зугославија стана републина и ce раззива нано социјалистичка 

земја.

Основањето на народна Република

Оеднаш по завршувањето на вооружената борба против оку- 

паторите и предавниците, НПЗ олезе во борба за обнова на земјата 

рановодејни го целиот народ. Оваа ббрба беше тешна но славна, онлу
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чуоајќи го и до уништуоањето на непријателските остатоци и одбрана-

та против нападите на реанционерните елементи врз тешко разорената

земја и одбраната на слободата и независноста»
Do твкот на Втората соетсна војна Југославија претрпе

огромни и невини загуби, изгуби 1.706.000 луѓе или 10,8% од внуп-

ното население. Дирентната материјална загуба на Зугославија ce про-

ценува на околу 9,1 милјарди долари, "Според бројот на човечните "
шртви и материјалните загуби, Лугославија ce наоѓа на трето место

172no СССР и Полсна меѓу сојузничките земји" „ Но, "материјалните за*

губи на Зугославија оо Втората соетсна војна беа 7,2 пати поголеми

од загубите на САД, 3,6 пати од загубите на Грцијз, 2,4 пати од за-
173губите на Велика Британија, 2 пат од загубите на Холандија”

По целосното ослободување на Зугославија, НПЗ предложи 
со социјалистичката рефеорма на старата економија, за да одгооара 
на промените во новите општествено-енономсни односи. Уште за време 

на војната народната власт веќе го конФиснуваше тчотот на неприја- 

телите иа народот.

Во ноѕмври 1944 година Лретседателството на АВН03 до-

несе одлуна за премин на непријателските имоти оо држаона сопстве-
ност» Веднаш по завршувањето на војната, во јуни 1945 година, објз-

вена е одлуната за конфискација на имотот на соработниците на оку-

паторст. Истовремено е објавена одлука дена на исчезнатите и на тие

што живеат во странстоо имотот им ce стаоа под држаона управа» Би-

дејќи држаоата ги нснтролира банните, индустрирките претпријатија

и надворешната тргооија, a има ограничуоање во врсна со приватната
сопственост, и претпријатијата на странскиот напитал и припабаат
на државата, тана што на нрајот од 1945 година во рацете на држзва-

174та беа 55% од внупната индустрија”

Некои автори спетаат дена во средината на 1945 година 

75% од целата индустрија на Зугослаоија беа под управата на држаоа- 

та” но, според Занонот за држаона национализацијa од 5 декември 
1946 година ”сите други индустрисни претпријатиja беа национализи
рани »175

Во август 1945 година со Занонот за аграрна реформа и 
колонизација ce стори уште еден мошне взжен ченор во решавањето на 

"селансното прашање” » Масовното селанство, посебно ситното и сиромаш- 

ното, мошне актионо учествуваше во ослободителната војна. Според 

принципот ’’земјата им припаѓа на оние што ja обработупаат", земјата
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беше уште еднаш поделена. Според тогашните одредби, едно селсКо до- 

маќинство што обработуоа земја има поаво да користи мансимум 35 хек- 

тари аграрна земја„ Од вкупно 1.600.000 хентари земја конфискувана 

од страна на државата, половина им беше доделена на селаните со мал- 
ну или без земја, a другата половина е нористена нано државни фарми 
и шугчски стопанства. Во селата веднаш започна основањето на земјо- 
делски задруги.

Речиси истовремено Западните сојузници почнаа да ce ме- 

шаат во внатрешните работи на Зугославија. Тие, за да ги покриоаат 

тактичните грешки спрема Зугославија за време на војната, уште при 
нејзиното завршување почнаа да ги врбуваат веќе пропаднатите четни- 
ци, усташи и други сили ноишто соработуваа со окупаторот, или им г.с- 

магаа да бегаат во странство и во западните земји со цел да основаат 

шпиунсни центри против нова Зугославија, или ги оставаа во Зугосла- 

вија да вршат саботерсни анции и да создадат политични раздор.

Западните сојузници исто тана вршеа дипломатсни прити- 
сон и дирентни воени провонации врз нова Зугославија; англо-амери- 
нансните сили ce мешаа во утврдувањето на југословенсната граница 

со Италија и Австрија. САД ги задржуваше златните резерви на Зуго- 

словенсната народна банка, подунавската флота на Зугославија бзше 

задржана во Западна Германија, аоионите на САД го надлетуваа југо- 

словенсниот воздушен простор, итн.
Зугословенсните народи ги откриваа дипломатсните и по- 

литичките завери на Западните сојузници и строго ги осудуваа.

По ослободувањето на целата земја, резултатите на народ- 

ната револуција, нејзиното зајаннуоање и развој беа поставени врз 

занонска основа. За таа цел, во август 1945 година во Белград ce 

одржа Третото заседание на АВНОЗ. Ha ова заседание АВНОЗ именуоа При- 
зремено народно собрание, ное донесе неколну други важни занони за 
подготвување на изборите и свинување на Уставотворно собрание.

На 11 ноамври 1945 година, за време на изборите во Зу- 

гословенсното собрание (Парламент). Народниот фронт доби 90% од си- 

те гласови. На Првото свикување на Уставотворното собрание на 29 

ноември ce донесе Денларација за прогласување на ФНРЗ, d o  чиј свс- 
тав влегоа следните републини: Србија (внлучувајќи ги автономните 
понраини Војводина и Носово), Хрватсна, Словенија, Босна и Херцега- 
оина, Манедонија и Црна Гора. Оттогаш во Зугославија беше укината 

монархијата и династијата Нараѓорѓевиќ на челс со нрал Петар II беше
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симната од историсната сцена. Истопремено работата ja пренинаа на-

месништвото и обединетата влада.
На 21 јануари 1946 година Устаоотворното собрание го до-

несе првиот Устав на ФНРЗ . Сите плодови на Народната реоолуција беа

утардени во устаона форма. Првиот нлен на Уставот гласи:

”ФНРЗ е сојузна народна држава со републикансни облик,
заедница на рамноправни народи, што орз основа на правото на само-
управување, вклучувајќи го праоото на отцепување, ja изразија своја-

176та волја да жиоеат заедно во федеративна држава"

Тана југословенсните народи под рановодството на Тито, 

со цорста револуционерна свест и оисона револуционерна волја, ги 

поставија силните темвли на социјалистичниот развој на земјата»

На политични план беа уништени заверите за враќање и 
рвстаорација на кралот, бвшв унината монархијата, ce оснива репуб- 

лина, беа назнија сите предавници на чело со Д.Михаиловиќ, ce искоре- 

ни братоубистоената оојна, беа раскринкани заверите на Англија и САД, 

ce зачува територијалниот интегритет на земјата; братството и един- 

ството на ситв народи на Зугославија стана уште поцзрсто. На енон^ 

еки план ce оствари планот за индустријализација, ce извршија аграр- 
на реформа, беа конфискувани имотите на онупаторите и нивните сора- 
ботници; Зугослаоија, од една полунолонијална земјз, заченори по па-* 

тот на сестран социјалистички развој.

"Поздрави од нинесниот до југословенскиот народ"

Почнуоајќи од март 1945 година,по основањето на привре- 

мената олада на ДФЗ оо средината на иесец мај, цела Зугославија беше 
ослободена.

Ова ja симболизира победата на југослооенската HOB и 

Револуцијата и истовремено преставуоа инспирација за нинесниот народ 
d o соојата борба против Запонија ce до нонечната победа.

"Џефан Шибао" во својот узоднин објавен при прославата 

за победоносниот нрај на Втората светсна војна сериозно изјавуоа: 
"Европсните народи ce ослободија само нако резултат на победоносниот 

крај на антифашистичката борба во Европа”. Исто така, понатаму; 

"Предвоена Зугослаоија бешв национален затвор под реанционерниот ре 

жим на велиносрбизмот, но cera е Федеративна Зугославија со федера-
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тивна влада на чело со маршал Тито нано рановодител на НПЗ” . Ona 

уште еднаш ги претставува искрвните чувства на нинесниот народ кон 

нооа Зугославија, кон раѓањето на оваа херојска земја. Нинесните 

весници и списанија од ооој период ги следат изборите на југослооен- 
сните народи коишто оснооаат привремен народек парламент и народна 
републина, ги судат воените злосторници и предавници, мошне брзо го 

повратија енономскиот развој, ги воспоставиja мебународните односи, 

нано и други прашања, a во врсна со тоа објавуваат и многубројни 

извештаи.

Во средината на јуни 1945 година "Синхуа Жибао" и "Џе- 
фан Шибао” објавија статија под наслос "Развојот на нова Зугослави- 
ј а ”, надешто ce велиѕ ’’Зугословенските народи no завршување на вој- 

ната со невиден ентузијазап формираа ноза народна држава, a најбли- 

зон заклучон за оваа состојба е кано што следува:

1 . За националното прашање, пред војната, нлинитв од 

Словенија, Хрватска и други меѓусебно тесно поврзани реанционерни 
клики, одооени до Србите, заедно ja ракооодеа Зугославија, a за ope
ri 8 на војната нацистична Германија ja иснористи оваа состојба за 

национално разединување и меѓусебна омраза на народите. Но, под ра- 

новодството на маршалот Тито, борбата мебу народите и народностите 

во Зугославија престана и сите со заеднкчка цел ce соединија во ан- 

тигерманската борба. Нова Зугославија денес има шест федеративни ре- 
публики, сеноја републина има свој парламент и влада, a највисок ор- 
ган на власта е АВНОЗ, тој внупно брои 360 членови - делегати на си- 

те народни власти од сеној народ во Зугославија.

2. Со цел индустрисна обнова, Зугословенсната влада веќе

ги презеде сите фабрини и рудници коишто им прип на Германците

и на сите предавници што избегаа заедно со нив. југословенсната 
да истовремено ги стимулира приватните претпријатиja со намера при- 
ватниот напитал да учествува во енонопсниот живот на државата. Ако 

ненои фабринанти не соработувале со непријателот или непријателот не 

го презел нивното Претпријатие, cera и натаму претпријатието му при 

nara на сопственикот.

3. Аграрното прашање, аграрната рвформа во Зугославија, 
cera е во тек на псдготовки. Ha север од земјата најбогатата земја 

беше во приватната сопственост на голем број Германци, но cera сто- 

тина илјади југословенски селани ce подготвуваат да дојдат во опч- 

места и да извршат колонизација.

177
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Освѕн тоа, на територијата на Зугославија уште останаа 

фашистични елементи коишто планираат заговор за да ja саботираат из 
градбата на ноза Зугославија. На пример, do Србија ненолну српски 

шовинистички капиталистички нлини, a do Хрватска нликата на Мачен, 

ги тероризираат селаните, шират лажни вести, зборуваат дека еноно- 

мијата на нова Зугослаоија не е стабилна» Но, југословенсните наро- 

ди наоистина прават напори и херојсни работат d d s рвнонструнцијата 

и обнооата на земјата борејќи св донрај, до нонѕчно уништуоање на
онатрешните реакционери, a новата демонратска Зугославија е оо полн

.„178развоЈ

Во 1945 година, од јули до ноемори, "Џефан Жибао” обја- 

ви внупно 16 извештаи за изборитѕ do Зугослаоија, истакнувајќи д р 1-'- 

изборита ”св спрооедени во една досега невидена атмосфера на енту- 

зијазам”, "невидена масовност на гласачите на изборите”, ’’Народниот 
Фронт победи на изборите, маршал Тито одржа говор".

На 16 ноември 1945 година o d o j оесник објави нраток ко- 

ментар во кој праќа честитни за победата и основањвто на Народниот 

фронт во Зугославија, нако и срдечни честитни до југослов°нсн>'~'-' 

народи. Подолу го пренесуваме целиот текст на номентарот:

"Многучеканите избори оо Зугославија нонечно завршија0
Овие избори ce најширони вистинсни двмократсни избори. Од акупно

17913 милиони население , учествуваа 8 милиони, жените исто тана прв 

пат добија право на глас.

Победата на Народниот фронт на Зугославија на овие из 

бори е доказ дека југословрнски~° напппм пфицијално станаа господа- 

ри на својата земја. Ова претставува плод на неуморната борба за де 
монратија и слобода на југословенсните народи во последните 26 го- 
дини, истовремено преставува светла придобивна на народната ору,,,~,,~ 
борба на југословенсните народи против прѕдавниците, против Герман- 

ците, решителна и херојсна во последните четири години, под рановод 

ството на маршал Тито. Овие избори ce израз на тесното единство и 

правилната свест на југословенсните народи, во кои истовремено св 
претставени волјата за отфрлување на полуфашистичнит-г п°жим и ниски 
те реанционерни претставници. Тоа е голема победа на новата дог: —  
пја во Зугославија!

Победата на југословзнсниот Народен фронт уште позабрза 

но ги зацврстува придобивките на новата демократзја во Зугославија. 

уште посилно го зацврсти единството внатре во Зугославија, придонсс
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ва силата на југословенските народи да биде уште посилна, поголема» 

a сввтсниот углед уште повисон. Победата на изборите на народна Зу- 

гославија претставува еден сериозен удар врз тие внатрешни, простран 

сни и колѕбливи реакционерни елементи.

Изборите во Зугославија побѕдоносно завршија. Ова лпзт- 

ставува еден светол пример за избори во југовшточна Европа, светло 

знаме на новото демократско даижење на народите на Балнанот.
Да ce радувамв на раѓањето на праввдна народна влада на

-, . „180 ЈугоалавиЈа

Предговорот од книгата "Нова Зугославија"

На крај, изнесувајќи ja состојбата во врсна со извешта 

ите објавени во напредните кинесни весници за Револуцијата на Народ- 

ноослободитвлната борба на југословенсните народи, пораме да ja спом 

мамѕии книгата издадена во јуни 1945 година пдд наслов ”Нова Зуго- 

славија”.
Оваа книга е издадена во Издавачната нуќа "Душу” во Чон-

чинг, на територијата под режимот на Гуомингданг и спаѓа зо жанрот
181на "Современа меѓународна ннига”. Составувач е Швн Сјаочонг

Целата книга има внупно 12 глави, a најголем дел од низ 

подробно го опишуваат раѓањето на југословенсното ослободително дви- 

шење, нако и неговиот развој до почетонот на 1945 година, кога ce 

para обединетата влада= Ha почетокот книгата има и три нарти, a на 
крајот два поговора: првиот в за Тито - командантот на сите народи 

на Зугослаоија, вториот хронолошни списон на зажни датуми на Зуго- 

славија. Без преувеличување можеме да кажеме дека "Нова Зугослави- 

ја", иано има политичко-новинарсни нарантер, сепан нв само во Зуго- 

славија, туну и надвор од Зугославија, е вдна од првите книги во 

ноја систематсни и објективно е принажано југословенското народно- 
ослободително движење» Таа денес уште има одредена библиографсна 
вредност, со право претставувајќи симбол и сведок на борбеното при- 

јатвлство на народите на Нина и Зугославија. Подолу го првнесуваме 

преводот на првдговорот на авторот:
"На оваа земја - Зугославија - d o минатото ние Нинезите 

мошне малку и обраќааме внимание и во издавачниот совет ниногаш не 

ce појави ннига нојшто би ja претставила= Иако во современата исто-



1 58 » -

рија на Европа таа ce спомнува, сепан тоа е главно накратно и не 

систематски, тана што читателот мошне тешно може да ce запознае со 

нејзината општа состојба, a намоли да ce зборува за ненакво истра- 
шување. Во 1941 година Хителр, отнано' згази 14 европсни земји, ce 

подготви да го нападне Советсниот Сојуз. Тонму во тој момент по це- 

ла Европа ce разгоре антифашистичната борба, a најнапред во Зуго- 

славија, наде што ce прошири партизансното движење.

Потоа на страниците на нинескиот печат честопати имаше 

извештаи за партизанската борба во Зугославија, затоа ние Нинезите 
почнавме повеќе да внимавагсе на Зугослаоија и уште поодблизу да ja 
истражуѕаме. Во нинесниот и во светвниет печат и списанија постојано 

ce изнсуваа воени успеси на југословенсната партизансна борба и лод- 

визите на југослоо-енсните народи во отпорот нон нацистичка Германија
Во 1942 година Зугослевенсното партизансно движење беле- 

жи значителен развој, ja разби Четвртата офанзива на нацистичката 
германска војсна и основа Народноослободителна војсна. Во крајно 
тешна офанзива ослободени ce големи територии, создадена е '-слобод- 

на територија'.
Развојот на воените настани го прошири политичкото вли- 

јание, го зајакна политичното единство и ce одржа Првото заседание 

на АВНОЗ, објавена е платформата на политичката борба и обединети ce 

сите народи и народности на Зугославија. По ова Зугославија уште 
повеќе го привлекуоаше вниманието на светот. И тонму во тоа време 
оо мене ce создаде голем интерес за Зугославија, внимаоаа на тоа, 

собирав материјал за нејзиното научување* Меѓутоа, многу сиромашни 

беа податоците за Зукославиj a . Бидејќи морав насенаде да собирам по- 

датоци за Зугославија, изгубио навистина долго време. Дури д$ поче- 
токот на септември 1944 година јас во ранопис ги средив овие матери- 
јали и со прекин ja напишав оваа книга - 'Нова Зугославија'.

Зугославија во повеќе од тригодишниот отпор нон нацистич 
на Германија во извонредно тешни услови изгради војсна, организира 

антифашистични обединет народен фронт, ослободи окупирани територии, 

изгради народна демонратсна власт и создаде обединета влада составе- 

на од сите партии и странки. Преобразбата на стара Зугославија во 
нова е мошне тежок процес. Таа не само што прерасна во еден од нај- 
светлите примери мебу земјите окупирани од Хит^лр, туку навистина ни 

даде многу примери од кои ние гсожеме да учиме. Тоа е мојот мотив за 

пишувањето на оваа книга. Приназите во оваа ннига посветуваат внима- 

ние на историсната нарација...
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Од распаѓањето на Југослазија, понренувањето на парти- 

занската борба, развојот на партизансното движење, основањето на 

Народноослободителната војска: засилување на воената сила, политич- 

ното обединување на антифашистичните народи, проширувањето на анти- 

фашистичкиот народвн обединет Фронт, процутот на демонратсните си- 

ли, нако и основањето на обединетата влада итн», за сето тоа дадст 
систематсни и објентивен приказ овозможувајќи му на читателот да 

добие целосно јасно сознание за денешна Зугославија.
Пеѓутоа, заради иеномплетните податоци и поради тоа што 

имав кратно време за пишување, ннигата е далену од тоа да биде ном- 

плетна, таа е со доста грешки што нв можѕа да сѕ одбегнат, но свпак 

св надеаам двка во цвлата земја ќв биде достојна, затоа љубвзно Đe 

молам да унажвте на грешните".

7.II 1945 Пвн Сјаочонг

4. Нинесниот партисни пвчат за Тито и 

нвговитв двла

Запознавањв со Тито

Имвто на Тито в нвраздвлно сврзано со Втората сввтсна 

војна, со херојската антифашистична борба на југословвнскитв наро- 

д и . Така, од самиот почвтон на востанието, Зосип Броз го доби илѕ- 

галното име Тито. Во српсниот јазин зборот Тито првобитно значи слој 

од ”ти” и "тоа", односно "ти прави го тоа”„ Сѕ зборувашѕ двка Тито 

св навиннал со ова имв да ги потпишува прогласите, наредбите, и сл„ 

Оттогаш ова име Тито ce разнвсе низ цела Зугославија и надоор од 

нејзините граници. На почетокот Германците воопшто не знаеја кој е 
Тито. Во втората половина од 1943 година германсните власти ja зго- 

лемија неговата фотографија, ja печатеа во весниците и залѕпуваа по 

улици. 'плакати во кои ”секој што ќе го доведе жив или мртоз номунис- 
тичкиот водач Тито ќе добие награда од 1 0 0 .0 0 0 германсни paj<c мар- 
ки во злато”^ ^ .
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Истовремено во отората половина на 1943 година Сојузни- 

ците почнаа јавно да вистината за борбата во Зугославија и ce почзс- 
то започнаа да го признаваат и спомнуваат Титовото и "Титовите 

партизани" и "Титовата војсна” .
Од податоците со кои располагаме cera, нинесните партис- 

ки весници најзерсјатно ненаде кон нрајот на 1942 година го спомну- 

ваат името на Тито и почнуваат да известуваат за неговите активнос- 

ти. На пример, "Синхуа Жибао” од 4 јануари 1943 година, известувајќи 
за Првиот конгрес на Сојузот на антифашистичната младина на Зугосла- 

вија, истакнува: 'Тлавниот командант на HOB на Зугославија Тито вп 

име на Врховниот штаб, присуствуваше на Првиот конгрес”. Истата го- 

дина на 10 март ”Синхуа Жибао" го пренесе прогласот од четири твчки 

што го емитираше радиостаницата "Слободна Зугославија", за да ja 
принаже вистинсната слика на движењето на отпорот на Зугославиj a . 
Прогласот го побиваше англисниот печат, кој велеше дена во Зугосла- 

вија има три сили на отпорот нон Германија, истакнувајби дена Зу- 

гославија ина само еден центар на отпорот - под раководството на 

главниот номандант Тито и AĐH03 на чело со Рибар”. с:

Потоа нинескиот партисни печат, додена го осудуваше 

предавнинот Михаиловиќ,повеќе пати спомна дека Тито е "водач на ју- 
гословенската HOB”, "комунистички водач”. На пр. "ЏеРан Жибао" од 
23 септември, под наслов "Под мудрото рановодство на номунистичката 

партија, југословенските партизани деноно#но зајаннуваат", велиѕ 

Тито - во целиот свет познатиот комунистични водач - и главнината 

на Ослободителната војска под неговото раководство постојано даваат 

отпор кон германските рѕзбојници и водат решителна борба протио ком- 
промисните капитулантски елементи”.

Или пан, истиот веснин од 17 ноември истата година ео 

написот "Зугославија” нагласува дѕна Тито е основач на војсната,, На- 

писот вели; "Зугословенсната HOB е изградена и зајакната под рако- 

водстоото на водачот на КП на Зугославија Тито. Во текот на noaeêe 

од доегодишната борба... нејзините единици од 20-30.000 раштркани 

партизани прераснаа оо регуларна војска од 19 дивизии со централи- 
зирана команда, создадоа повеќе слободни територии и основаа демс- 
кратсна народна влада - АВН03”.

Или уште: no свинувањето на Второто заседание на АВН03, 

нинесниот печат, известувајќи, велиг "Маршал Тито е унапреден d o 

претседател на HH03“, Во уводнинот од 19 денември "Синхуа Жибао”
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пишува: "Народите на Зугославија и HOB под раководстоото на Маршал 

Тито ce обединија и поведоа неуморна борба ангажирајќи над 30 диви 

зии од воените сили на Оската и на нрајот повратија голем дел од 

територијата на својата земја. Областите што ги нонтролираа тие ce 

далену поголеми од оние на југот што ги беа онупирале сојузничките 

војски во Италија»
Во тоа време кинеснист народ веќе знаеше дена Тито е 

глаоен командант, маршал, комунистички оодач, претседател на НКОЛ 

и дознаа за дипломатските антивности на Тито, известувајќи за "Ти- 

товиот проглас", "Титовата делегација” итн. Титовото име веАе ги 

помина границите на неговата земја и стигна до Далечниот Истон,
Во Нина има една поговорна што гласи: 'Толемите исто- 

рисни епохи раФаат свои херои", односно не ja создаваат хероите 

историјата, туну истакнатите личности ce раѓаат во велините исто- 

риски превривања. A Тито во пламенот на Отората светсна војна ста- 

на лег-ендарен херој и водач.

Опевањето на Тито

Тото с о својата оерност кон народот и револуционерните 

наузи, со својата марксистичка наобразба и рановодна способност ja 

ѕзадоби почита на луѓето во својата земја и надвор од неа. По поја- 

вувањето на неговото име во списанијата и весниците од разни места 
оо светот, луѓето започнаа да го опеваат него и неговата војска. Од 

1944 година Сталин, Черчил и други истаннати личности почнаа да пре- 
гозараат со Тито.

Во Зугославија народот го сана Тито, признава дека "нив- 

ни единствен водач е Тито". Дуѓето со песни и стихови го опеваат, 

го наренуваат национален херој и решаваат под рановодството на мар- 
шал Тито да ce борат до нонечната победа.

Во Нина "Синхуа Жибао”, најпроин, на 25 февруари 1944 

година објави Титова фотографија, под нојапишуваше "фотографија на 
маршал Тито". На 10 април и "Џефан Жибао” ja објави истата фотогра- 
фија.

Во почетокот на април 1944 година "Синхуа Жибао" во еден 

уводник истанна дена НП на зепјите на Балнанот ”оо обединетиот прос- 
тор на блаканските народи одиграа авангардна рановодна улога”» Ооие
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НП и нионите раководители ги имаат следните одлини ”Тие прѕраснаа

од народот, ce обединија со широните народни маси, тие најдобро ги

разбираа и беа најспособни да ги обединат ситв слоеви, сите партии
пд широките народни маси на својата земја во антифашистичната борба.
Во тенот на својата борба тие решително ja спрооедузаа исправната

политика на обединетиот национален фронт”» Уводнинот потоа го наве-

де лримерот на Титоѕ зар не ce опфатени и сите лубе од сите народи,

слоеви и аери оо антифашистичната борба во Зугославија обединети
под рановодството на главниот номандант на HOB маршал Тито? Зар
маршал Тито не ги носеше овие три почесни атрибути: водач на југо-

слозенсните мвталсни работници, водач на КП на Зугославија, водач

на сите народи на Зугославија, и зар не беше подеднакво топло санан
1 83од цела Зугославија и надоор од неа"

"Синхуа Жибао” од 19 јули и "Џефан Жибао” од 12 август 

го објавија извештајот на америнансниот новинар Стојан Прибичевиќ 
од посетата на Зугославија "Запис од средбата со маршал Тито” ”Џе- 
фан Жибао”, пренесувајќи го тоа, објавува Титова фотографија и "нрат- 

ка биографија на маршал Тито". Биографијата уште на почетонот истан- 

нува: "Зугослвија денеска има еден човен што народите на целата ззм- 

ја најмногу го почитуваат и санаат. Во нипните счи тој човен е со 

неизмерна храброст и издржливост. Луѓето раснажуваат дена кога ќѕ 
започнеле борбите, тој сеногаш јавајДи на бел поњ застанувал пред 

партизансните единици, Тие понекогаш го винале само 'мѕкГале' или 

'Стари*. Православните попови дури го наренуваат 'соетец*. Тој чо- 

вен е Тито”.

Потоа биографијата го објаснуоа потенлото на Титовото 

име, неговата семејна историја и борбениот пат, дена германските фа- 
шисти со голема уцена во злато санаат да го фатат и дена дури некол- 
нупати ширеле гласови дека во тенот на офанзивите 'загинал Титог„

Но Тито не самс што не 'исчезна', туну живее до ден дене;Г предводеј- 

Аи 300.000 огромна војска и ги напаѓаше германските разбојници”,

Оеаа година ненолку напредни списанија од Нина постепено 

објавија статии во кои понажаа голем интерес за Тито и револуционер- 
ната борба раноздена од него. Според грубата статистина, ’’Венхуј 
Џоубао” (’’Културен магазин") од денември 1943 година во осмиот број 
од вториот том го објави тенстот ’’Зугословенсните Титови ‘партизани ”. 

Do март следната година истиот неделнин во 20-тиот број од вториот
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t o m  објави две статии (написи)? "Знамето на ослободувањето на Зу- 
Î04гославија” и "Паршал Тито".

Истиот веснин во седмиот број од трѕтиот том го помес- 

ти написот "Тито и Зугославија”, a оо пѕттиот и шестиот број од чет 

вртиот том објави "Песна за подарок на Тито”, Во 117 број од списа- 
нието "Вен Џај ” од април 1944 година беше објавено: ’’Нралот на пар« 
тизаните маршал Тито” . Истото списание во 126-тиот број ja објави 

отатијата "Ненадејната војска на Тито". Ro декември 1944 година во 

23-от и 24-от број од деветтиот том на списанието "Маси” бва обја- 

вени две статии од Нинесни автори; "Зугослоаенскиот водач Тито” и 

'Толемите успеси на југословвнските народи” ,
Иако горвспомнатите статии во најголвм број беа превв- 

двни, сепан овие уверувачки податоци уштв ловѕќе го продлабочија 

сознанието и разбирањвто на нинвскиот народ за југословвнсната 

рвволуција, одразувајни ги чувствата на почит на нинесниот народ 

нон маршал Тито. Од многубројнишв извештаи и написи на странски и 

домашни автори кинесниот народ оѕќв ги запозна заслугитв на Тито 

Đо раководењѕто на југословвнсната рвволуција. "Синхуа Жибао" пи- 
шувашв: "Паршал Тито по пропаста и окупацијата на Лугослапија од 

страна на Германија, прѕдводвјќи го народот оо иснлучитвлно твшни 

услови, ги создаде народнитв оружени сили ноишто со нвпренината 

хвројсна нрвава борба ja извојуваа денешната слобода на Зугослао-

Делата на Тито во Нина

Сеногаш кога fis ce изнесат името и двлата на некоја 

водечна личност, лубето очекуваат преку нејзините дела да учат од 

нејзината револуционерна тесрија, да св запознаат со нвјзината рв- 

волуционерна идеологија. Кинескиот народ го слушна името на Тито, 
ja виде негооата фотографија, но ce надвваше и да ги прочита него- 
вите дела. Тана, дел од говорите и статиите на Тито во кои тој збо- 
руваше за југословенската НОБ почнаа да ce преведуваат во Нина,

На 1 март 1944 година на слободната територија во за- 
падна Босна почна да св издава двоседмичнинот ”Нова Лугославија!!.

Do нвговиот прв број е објавена Титовата статија под наслов: ”3на- 

чењето на одлуните на Второто заседание на AĐH03 за натамошниот 
раззој на нашата борба и создавањвто на федератиона државна заедни-
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ца”. Ha 20 март двата кинесни партисни весници истовремено го об- 

јавија снратениот текст на Титовата статија. Насловот што ’’Синхуа 
Жибао” го употреби бвше "Маршал Тито објаои тези”, со експозе "Зу- 
гословенсните народи за заедничнитв цели на Сојузниците дадоа ог- 

ромни жртви. Неопходно е Сојузниците веднаш да го признаат НКОЗ за 

единствена легитимна влада на Зугославија’’. A насловот што "Џефан 

Жибао" го дадв бешег ’’Маршал Тито во свовто дело побара од Сојуз- 

нждите да ги прекинат дипломатскитв односи со бегалсната влада”»
Во првата половина на 1944 година Тито напиша долга 

статија за америнансниот пвчат под наслов; "Борбата на поробените 

народи на Зугославија” . Рвд америнансни ввсници ja отпечатија и 

објавија «ано брошура» Истата година на 19 ј у л и и  12 август "Синхуа 

Жибао” и "Џефан Жибао” во нратни црти го објавија истиот тенст под 

наслов "Делото на Маршал Тито: растежот на југословенсната Н00”=

Двата веснина додадоа "редакцисна бвлвшка” со слична содржина: ”Прет- 
седателот на HHQ3, главниот номандант на HOB маршал Тито (вистинсно 

игсв Зосип Броз), неодамна објави едвн напис во америнанскиот печат. 

Тој опишува кано ce оформија партизанснитв единици, нако ce даваше 

отпор на германските онупаторски трупи, Th t o d h o t  напис е пишуван 

за списанието 'Слободен свет' од 19 мај (во издание на Меѓунарсдно- 

то нонтраагресивно здружениз) a овде беа пренесени само ненолку 

извадоци од статијата”*
Набргу истиот напис целосно беше објаоен во нинеското 

списание "Венмај" во 127-от број на додатокот со наслов променет 

во "Нашата борба"» Посебно треба да ce истанне дека ’’Синхуа Жибао” 

на 27 ноември 1944 година во специјално издание го даде написот; 

"Народната антифашистичка сила е неуништлиоа, не може да св пскрие”. 
Написот им ja препорачуоаше оваа статија на читателите. Подробно ja 
претстаои главната содржина и големвто значење на таа брошура. Do 
тоа време нинесниот партиски печат даваше вакви преставувања и ос- 

врти само за делата на нласичните марнсисти» Од ова може да ce оиди 

нолкава важност му придадоа нинеските партисни весници на овој Ha

nne на Тито, даоајќи му доста оисона оценна«
Нинесниот автор во почетонот на статијата пишува: ”3у- 

гословенсните народи под власта на фашистичните агресори веќе три 
години водат огорчена борба. Вистинсната слика за состојбата на 

оваа етапа од историјата за доста долго ореме не беше позната и
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признаена од другите луѓе. Ho, do последниое години нионата борба 

oefte доби рамноправно признанив. Бвзброј хвројсни опвани и трога- 

телни податоци избликнаа првд онитв на лубѕто од цвлиот совт. A Ko

ra луѓето добија пооеќе вистински податоци, тогаш уште повеќе нас- 

тојуваа да ги дознаат и ситните двтали. БидејАи си.те знаѕа двна тоа 
св однвсувашв на оние што ja заслужуоаа нашата пофалба и опвзањѕ 
и што бва едѕн од светлите примери на борбата на народитв од овој 

□ вн.
Нако водач на југослооѕнскитв народи, маршал Тито ja 

напиша оваа со над 20=000 збора долга статија, кратко осврнувајќи 

св на состојбата во Лугославија во периодот, првд нејзината окупа- 
ција па св до крајот на 1943 година. Ова, ce разбира, бешв сосем 
дозерлива автентична историја.

Иако бешѕ изнвсвна доста нанратко, сепан тука беше разот 

криен вистинскиот лик на оние првдавници од типот на Михаиловиќ,што 

лажно ce претставуваа дека му ce протиставуеаат на окупаторот» Ла 

раснринкува бругалноста и стравот на фашистичките агресори пред си- 
лата на народот и уште лојасно го зацрта патот на борбата на нар^п- 
и неговата победа= Затоа во овие едноставни зборови од извештајот 

нема ниту едно место што не може да наиде на голем одглас кај нас"=

Потоа авторот, наведувајАи ja тригодишната борбена сос- 

тојба на југословенските народи, објаснува дена Титовите тези ce 

вистинсни, дека анализате ce правилни. Од Титовото иснажување чита- 

телот може да согледа дека југословенските партизани примиле агилна 

(брза) и мобилна тантина, a уште повене го одрази пожртвувачкиот 

дух што заслужува почит за истрајната борбена волја. Партизаните та- 

на ce бореле на сите четири страни. Секој ден израснувале во борбр- 
ните околности, изградиле југословенска H0D, основале демократсна 

власт - привремена влада - пред сеној непријател ja покажале вечно 

неуништливата голема сила на народот".
Авторот на нрајот од статијата истакнува дека гласот на 

вистината не може да ce загуши, да ce покрие= "Cera Југославија Be

ile ce врати во рацете на народот". "Ова во новиот век - венот на на- 

родите - навистина е една извонредно значајна лендија од учебникот 

по историја” .
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Водачот на југословенсните народи Тито

На 4 март 1945 година, во зеста "Маршал Тито слаоно одли- 
куван”, ce истаннуоа дека АВНОЗ му дал на Тито "народноослободителен 

орден” и ги цитира резолуциите што велат: ’’БидејАи маршал Тито е ве- 

линиат стратбг на НОБ, организатор и водач, тшорвц на братството и 

единството на сите народи на Зугославија, основач на Демонратсна Фе- 

деративна Зугославија, има огромна заслуга за НОБ”. На 7 март 1945 
година е оформена обединетата влада, во ноја Тито е назначен за пре- 
миер и министер за одбрана.

Нинесниот народ уште подобро ce запозна$? со Тито. На нра- 

јот од јануари 1945 година едвн нинески автор напиша статија под нзс- 

лов "Водачот на југословенсните народи - Тито" - целосно лретставу- 

вајАи ja биографијата на Тито. "Џефан Жибао" на 11 март, на четвртиот 
ден од основањето на обединетата влада, повторно ja објави оваа ста- 
ти ј а .

Авторот најнапред ce осврнува на онтомври 1941 година, 
на времето нога пристигна веста дека Драша МихаиловиА во најснора ид- 

нина ce подготвува јавно да му ce предаде на германскиот окупатор» Тм 

то, и покрај огромните опасности за неговата лична безбедност, оди на 

Равна Гора да ce сретне со него "со надеж дека ќе успеее да гс спречи 
овој криманлен ант на предавство на татковината”. Тоа лонажува дена 

Тито е човек ”ној има доверба во својот народ и е иснрен и отворен 

нон него"...”Во ова ce состоеше голелината на Тито”. Токлу заради 

Титовата смелост во борбата, способноста за војување, кано и вернос- 

та кон народот на својата татковина, "тригодишната херојска и крвава 

борба придонесе Тито да стане единствен водач на југословенсните на- 
роди, нивен нај^лизон син, a неговото име им стана симбол на југосло- 

венските народи за нешто највозвишено, највеличествено”.
Понатаму оваа статија го изнесува животниот пат на Тито 

и неговото револуционерно борбено минато» Тој бил војнин на импери- 

јалистичка Австро-Унгарија ce додена не бил ранет и заробен од руска- 

та зојска. По Октомврисната револуција тој ce внлучува во Црвената 
армија и во Номунистичката партија, a отнако ce вратил во Зугославија, 

му ce приклучил на работничното движење и бил избран за водач на 
металсните работници0 Do 1929 година е уапсен и осуден, a потоа из- 

весно време поминал во странство.
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Bo јули 1941 година, под рановодството на Тито, пламенот 

на партизанската борба ja зафаќа цела Зугославија. Партизаните ненол- 

ну пати ja разбиваат офанзиаата на германската војсна аправејќи за- 

страшувачки подвизи”, ”И нѕ само тоа, неговата сила ja премина грани- 

цата на Зугославија... охрзбрувајќи ги народите на целиот Балкан да 

ce внлучат во движењето на отпорот”. Оваа е првата заслуга на Тито»
Втора заслуга на Тито е што вистински и правилно го ре- 

шил нацисжалното прашање на Зугославија. Авторот на статијата истан- . 

нува: ”Во историјата, под реакционерното владеење на српсните голе- 

ми феудалци, Зугославија ce претвори во зандана на нациите, a потоа 

дојде до големата катастрофа - пропаота на земјата”. Под ракоѕодстео- 

то на Титс во ноември 1942 година е основан АВНОЗ, a следната годи- 
на - привремена народна влада. Според поинципот за самостојност на 

сеноја нација, Лугославија прерасна во зистинсни дом на сите наци- 
оналисти. Така народните и народностите во Србија, Хрватска, Слове- 

нија, Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина станаа наполно 

рамноправни, Коментирајќи ja оваа политика за националистите, стати- 

јата истаннува: ”На овој начин за првпат е решено најголемото праша- 
ње во историјата на југословенсните народи” , Статијата ги пренесува 
Титовите зборови што го сумиоаат ова значајно достигање; "Нашиот нај- 

голем успех што го постигнавме е изградувањето на братството и един- 

ството меѓу народите и народностите на Зугославија?

На територијата на цела Зугослаоија ce распространети 
многу легенди за Тито. Перата на тогашните нинески автори го преста- 

вуваат нано висок и силен маж. Тсј е воен номандант и политичар, Ав- 

торот воапшто не го видел Тито, но по фотографиите и другите подато- 
ци пластично го опишува Титовиот лик и пасија, Тој пишува: "Тито е 

висок, силен маж» гледано отстрана доста личи на Линколн, длабоко 

замислен и сталожен.о, меѓутоа, гледано однапред тој е непоколеблив 

и решителен лин... многу личи на вешт занаетчија”. Тито е широноград 
и отворен. "Hora ќе чуе ненаива добра шега, весела, ќе ce насмее глеп- 
но и тогаш наоистина личи на невин млад ученин”.

Тој е првонласен стрелец и страстен ловец”. Тито е бис- 

тар и трудољубиВр тој вледее германсни, русни, чехословачки, францус- 

ки и англиски јазик. Најмногу ja сана класичната руска литература и 

романите на англисништ писател Дикенс. Истовремено тој особено ”ја 

сака музината". Авторот пренесува цитат од еден американски новинар:
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"Тито е еден од тројцата најголеми хврои од словенсно потекло чиишто 

имиња им влеваа страв во носните на германсните окупаторски војсни» 
Другите двајца ce: Русот Сталин и Бугаринот Димитров". Авторот нагла- 
сува: ”Овие тројца ce комунисти и големи марксисти” . Авторот на ста- 
тија е трогнат од благородниот нарантер на Тито. Тој наведува ред при 

назни за неговата љубоа кон своите земјаци и соборци. Во најопасните 

борби Тито јава на бел ноњ на чело на својата нолона и ja води борба- 

та. Затоа југословенсните народи извонредно многу го санаат Тито, 

a неговите борци обично го винаат "Стари” или ’’другар Тито”. Титоза- 
та борбена парола е: "Ние започнавме во Белград, во Белград и ќе за- 

зршиме". Нинескиот аѕтор, поабајќи од реалноста на југословенската 

реаолуција, занлучува: "Времето покажа дена Титовото претснажувањѕ 

било научно ете, cera тоа ce оствари". На нрајот од статијата авторот 

вели: ”Ппд рановодство на Тито и НП оваа земја, овој народ cera е 

слободен".
Горенаведената статија од "Џефан Жибао” ja одразува југо- 

словенската реалност, ja претставува Титовата личност и неговата уло- 

га, што е од голема помош за кинесниот народ уште подобро да го сфати 

Тито и целта за ноја ce бореше тој.

Тито - водач на сите народи и народности 
на Зугославија

Во 1945 година сознанијата на нинескиот народ за Тито беа

ce поголеми и продлабочени. Титовата биографија и подвизит не само

што ce појавија во нинесниот печат и списанијата, туну беа наведени

и во книгите на ненои нинески автори. Во јуни 1945 година објавена е

книгата "Нова Зугославија" чиј додатон гласеи: "Тито - водач на наро-
1 86дите и народностите на Зугославија” . Иано оваа статија беше со ист 

наслов како гореспомнатата, сепак нејзината содржина беше сосем дпуга 

Анцентот на овој текст беше да ce претстави извонредниот нарактер и 

примерната улога на Тито нано револуционер и водач.
Авторот уште на самиот почеток на статијата истакнува де~ 

ка Тито е "една извонредна личност". Маошал Тито во Бтората светска 

војна стана легендарен херој и прекален револуционер што дсби топли 

пофалби и стекна висон углед мебу народите на многу земји, вклу|увајќи
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го и нинесниот народ, бидејќи тој правилно ja сфати занономерноста 

на развојот на општеството и во шаренилото на настаните во војната 

"цврсто го држеше кормилото на историските промени во Лугославиja, 

прабивајќи пат за тив промени. Им ja понажа новата насока на југосло- 

венсните народи и истоврвмвно ги мобилизира и организира во борбата 

за создавање на нова држава”.
Понатаму авторот го претставува Титовото двтство и мом- 

4SUJTBO, нано и нѕговото минатв, момвнтот нога тргнува по рѕволуцио- 

нврниот пат. Авторот смвта: "Маадиот Тито претрпувашв двовн притисок: 

од националното и работничното угнвтвност поствпвно сфати двка рево- 

луцијата претотавува вистинска нужност за постигањв на сопстввното 

ослободување” . Затоа Тито уштв многу рано св вклучи во работничното 
движење и во болшввичната партија. Во тѕнот на Првата свѕтсна војна" 
о . . тој ги изуч-и страт-ѕгијата и тактината и затоа имашв богати позна- 

вања од областа на вовната твхнина и творијз",

По избувнувањвто на Втората сввтска војна Тито ja пред- 

водвше НОБ. Во твнот на изградбата на партизански бази и народната 

власт "Тито покажа вовн талвнт и способност за номандувањѕ во борбите” 
Тито бешв способвн да ги обвдини ситв двмонратсни сили, 

”тој в вдвн исналвн политичар". ”Во несогласијата на политичните пар- 

тии и во слошеноста на националнитв делови на Лугославиja”, примену- 

вајќи најразновидни форми, Тито ги обвдини ситѕ националисти и луѓето 

од сите словви, "го мобилизира и организира народот на Зугославија”. 

Тој постојано ги повинуваше сите народи на Лугославија ео општата 

цвл за "протерување на националистични онупатори треба непонолебливо, 
вдинствено да св борат за извршување на завдничната задача”. Основа- 

њето на ННОЗ уште поввќв го зацврсна обединетиот фронт на антифаши- 
стичката борба на народите на Лугославиj a „

Đo сенојдневниот живот на Тито "можат да ce најдат исто 

така многу ситници од кои можат да учат лубето". На пример: ”.„. не- 

говиот живот е снромен, строг, несебичен, може во ce да послужи кано 
пример. He заборава на најмал детзл, во сеној момент мисли нв се’г, 
”Тито ги сака своите борци нако браќа, тој сеногаш ce претвораше во 
обичен војник и учествуваше во првитв борбени редови, водеше мачен 
живот исто нано војниците”. "Тито не само што ja водеше борбата на 

првата борбена линија, туну и постојано ce грижеше за настраданиот
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народ во заднината". Затоа воопшто нв е случајност што југословен- 

сната војска и народот го санаат и го опеваат Тито.
’’Решително, полни со верба, тоа е одлината на Титовите 

активности". Тито кога ќе наидв на пораз ниногаш нв ce разочарува* 
туну ”... има начин и вера на совладување на сите тешкотии". Било да 

беше во седумте непријателски офанзиви, или пак во борбата против 

првдавничните дела на Михаиловиќ, ништо не го раснолебаше. '

На полето на својот стил на работа Тито особвно нагла- 

сува "реалност”, никогаш ”не верува дека тој е секогаш во право”. Тој 
бара работните лубе да нажуваат убави зборови и повеќе да прават обич 
ни работи. ”Тој доста брзо ги решава докумѕнтите, ги првценува ситу- 

ациитв во гчоментот штом ќв биде изввстен”. Доста е уреден во својата 

работа, "рвчиси нв пропушта ниту вдна минута од времето”. Тој го осу- 

дува бирократизмот и заповедничниот став. Истовремено Тито е против 

оние рутинисти што постојано ce зафатени и што не можат да ги согле- 
даат пврспективите. Тие луѓе на прв поглед изгледаат нако многу да 
работат, ама не знаат зошто работата, ”па попусто трошат сили и време 

Авторот во статијата истаннува дена Тито можеше да ги 

обедини сите борбени сили затоа што "верува во нреативната способност 

на масите", "Тита неуморно им унажуваше на младите раководители да 

учат од масите, подробно да ги изучуваат рѕалните искуства на борбата 
на масите, за да ги разберат акциите н а м а с и т е ”.

Занлучокот на авторот е: ”Тито изгради војсна и народна 

власт, спроведувзше исправна политина на обединет национален фронт, 

ги об8Дини;-ситв аитифашистични ,сили на цвла> Југоолааија".

"Сето ова ги постави темелите на демократсната полит*-»чи® 

база на нова Зугославија. Сето она што го стори Тито може да им пос- 

лужи на ситв поробвни народи во Европа кзно најдобар пример и пато- 

наз за натамошната борба”.
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Од изнесеното за проблемот што пред свбе си го поставивме за 

проучување во нашиот труд, произлегуваат следниве основни занлучоци:

Нинескиот напреден печат перманентно ja следи ситуацијата на 

боиштето на територијата на Зугославија, почнувајќи од априлсната 

катастрофа во 1941 година па со завршнитв опврации за ослободувањето 

на Зугославија и извојувањвто на нонвчната побвда над хитлвровсните 
остатоци по 9 мај 1945 година во Зугославија»

Отпрот на југословвнснитв народи во целина и во одделнитв дв- 

лови на Зугославија (свгашни републики и автономни покраини) од де- 

новите на априлсната војна и окупацијата на зе0|јата, перманентно ce 

следи и мошне објентивно св прикажува растежот и зајакнувањето на 

вооружената бора.
Постојано ce следат, оценуваат и афирмираат придобивните на 

таа борба' во тенот на траењето на војната, нако што беа:
- развојот, активноста и успесите на Народноослободителната 

војска на Зугославија;
- развојот и антивноста на народната власт;
- развојот и антивноста на масовополитичките организации; На- 

родноослободителниот Оронт (НОФ), Антифашистичниот фронт на жените 

(АФЖ), младината и д р ■
Сето тоа резултира од раководната улога на комунистичната пао 

тија на Зугославија (НПЗ), на чие чело ce наоѓаше Зосип Броз Тито»

Нинесниот напреден печат посебно внимание посветува на големи 

те битки во Зугославиja за време на НОБ, кано што беа: борбите на 
Сутјесна, Неретва, Игмансниот марш, десантот на Дрвар и други.

Посебно внимание му ce посветува на Првото и Второто заседани 

на Антифашистичкото веАе на народното ослободуваве на Зугослаоија 

(АБНОЗ).
Врховниот командант на Народноослободителната војска и Парти- 

занснитѕ одрвди на Зугослазија (HOB и ПОЗ), Зосип Броз Тито, во ки- 
нвсниот прогресивен печат ce третира, нано единстввн водач на Народ- 
ноослободителната борба во Зугославија, a Дража Михаиловиќ, нано 
предавнин и сорабоигнин на онупаторот ној ce бори против Народноосло- 

бодителната борба„
Презентираните матеијали недвосмислено потврдуваат дека нинес 

ниот напреден печат прв во светот, пононнретно на 4 денември 1943 го



дина објави опширни вести за одржувањето и одлуните на Второто засе 

дание на AĐH03, a исто така со посебни написи беше истаннувано зна- 

чењето на тоа заседание за југословенските народи.

Нинескиот прогресивен печат уште на 14 октомври 1941 година 

објави и посебни написи за развојот на востанијата во одделните те- 
ритории' на територијата на Зугославија, вклучувајќи ja туна и Маке- 

донија.
Херојсквата на Народноослободителната војсна на Зугославија 

прошив повеќвнратниот онупатор, добро вооружен и извежбан, резулти- 

раат на широната и сестрана поддршка што и ja унажуваше народот, 

што беше нејзин составен дел.
Упорноста, издржливоста и победите на Народноослободителната 

војGHa на Зугославија секогаш ce истакнувале за пример, нако еден 

мал народ ано ce организира и ано добро ce води може да реди победи 

независно од тоа нанов непријател има против себе.

Народноослободителната војсна на Зугославија врзупа за себе 

голем број непријатедсни војници и со право Зугославенсното боиште 
во нинесниот напреден печат ce изречува своевиден Фронт против фа- 
шистичната ноалиција во срцето на Европа, a југослопенските народи 

ce посочуваат за пример во првите борбени редови.

Од ова произлегува и заклучонот дена написите во нинесниот 

прогресивен печат не ce само суви информации и извештаи, напротив 

тие ce проследени со нсжентари, свои гледања на настаните во Зуго- 
слаеија и извленув.ање на соодветни занлучоци, нои не можат да послу 

жат нако иснуство и за кинесната револуција,,
Нинесниот прогресивен пачт мошне успешно ja оценува окупаци- 

јата, онупаторсниот терор и ѕверствата што ги вршат онупаторсните 

казнени експедиции, четниците, усташите и другите квислинзи над на- 

селението.

За сето време натраењето на војната, предмет на номентари и 
оцени е исто тана емигрантсната влада на Зугославија.

Со развојот и интензитетот на Народнсослободителнзта борбп 
во Зугославија од 1941 година па до крајот на војната, и написите, 

и номентарите во нинесниот напреден печат, во прв ред од двата цен- 

трални весници: Синхуа Жибао и Џефан Жибао ce ce почести no боој, 
псразвовидни пеитематика, и ce ce пообемни.

Од нашите проучувања доаѓаме до занлучок дена написите во 

воие два кинесни весника no години ce движат нано што следува:



- во 1941 година двата веѓнина објавуваат внупно 89 написи 
од нои: Синхуа Жибао 59, a Џефан Жибао 30 ј

- во 1942 година, внупно ce објавени 117 написи од И о и : Син- 
хуа Жибао 52, a Џефан Жибао 65;

- во 1943 година, внупно ce објазени 283 написи од нои: Син- 

хуа Жибао 151, a Џефан Жибао 131;

- во 1944 година, внупно ce објавени 381 напис, од кои: Син- 

хуа Жибао 189, a Џефан Жибао 192;
- во 1945 година, вкупно ce објавени 209 написи од кои; Син- 

хуа Жибао 134, a Џефан Жибао 71 и
- во 1946 година, внупно објавени 88 написи од кои: Синхуа 

Жибао 69, a Џефан Жибао 19.

Или внупно ce објазени написи во двата споменати весници за 

периодот на HOB оо Зугославија од 1941 занлучно сс 1945 година 1078, 
a со 1946 тој број изнесува внупно 1166 написи.

Сите овие бројни написи по својата содржина можат да ce гру- 

пираат во повеќе тематски подрачја и тоа;

- за ликот на врховниот командант на HOB и ПОЗ Зосип Броз Тит

- за антифашистичната војна во Зугославија;

- за постанокот и развојот на народната власт do Зугославија 
за време на војната;

- за постанонот, растежот и успесите на Народноослободител- 

ната војска на Зугославија;

- за голепите бижни во Југославија (Сутјеска, Неретва, десан- 

тот на Дрвар, завршните операции за ослободување на Зугославија и 

други;
- за Првото и Второто заседание на АВНОЗ;
- за онупацијата и онупаторсниот систем, за влосторствата што 

ги вршат фашистичките онупатори и нивните марионети во Зугослаоија;

- за линот и предавничката улога и ѕверствата на Дража Миха-

иловиќ;

- за антивностите на југословенската емигрантсна власт;
- за марионетсните влади на Хрватска и Србија;
- за југословенсно-советските односи;
- за југослооенско-британсните односи;
- за југослооенсно-амреинанските односи;

- за привремената влада на Зугославија;

- за преговорите мебу националниот номитет на ослободувањето 

на 3угославија (ННОЗ) и емигрантската влада;



- за надворешната политина и меѓународното признавање на 

Нооа Зугославија,*

- за спогодбата Тито-Шубашиќ;
- за југословенсната енономија;
- за судењеата на воените злосторници и друго.

*

На нрајот да заклучиме со нонстатацијата, двна ситв написи 
за борбата на југословенските народи против фашизиот и домашнитв 
предав-ниц« за време на војната, оо нинвсниот прогресиввн печат, пи- 
шувани ce мошне објектионс, топло и со големо оосхитуоање. Тоа сд 

друга страна зборува за симпатиите на нинескиот народ и партија што 

ги гаеше за борбата на југословвнсните народи, no оодството на НПЗ 

чија судбина бѕше мошне слична со судбината на кинвсниот народ, ној 
водеше борба против јапонскиот империјализам за своето ослободуоање. 
Звачи, за време на војната, иако гѕографсни оддалечени нашите доа 

народи бва мнагу сдични со тоа што св бореа со исти тешкотии за 

исти цели. Тоа в она што ги сврзувало нашите два народи за врвме 

на војната, тоа е и темелникот врз чија основа ce гради нашето при- 

јатвлство денес.
Овој труд нена биде само мал и скромен прилог нон тоа наше 

минато и нашата иднина.
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vi j e . ..

ГГ if tr* rf; 1 •* •'

>2 Михаиловиќ g онован антикомунист. Toj во предвоеното кралство беше 
потполковнин во Грнералниот штаб на армијата, a во странство беша 
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стационирана во Србија. Набргу потса. ‘":-:х з <ј л с в и ќ  г и  соедини сите 
четнмци паппрснани no Србија, Црна Гора, Босна уп"ивглв..1!9 г~; 

ги места и формира главен штаб на четничната војска, самиот нарену- 
вајќи ce главен номандант.

!3
VI adi mi r Dedijer: Tito, Si m o n  nad S h u s t e r , NY, 1953, str.
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3 Едвард Нардељ: Пут Нове Југослвије, стр. 235, издање "Нултура” 1949.

3 Јосип броз Тито: Политички извештај, V нонгрес на Номуниотичката 
партија на Зугославија, стр. 84, Нултура - Снопје 1948,

0 Н.Љубичиќ, Ј.Поповиќ...: Ужица 1941, "Војно дело”, Београд 1961, 

стр. 9.

1 L e k s i k o n . . .  str. 1168.

F ' 33 Србија y рату и револуцији 1941-1945, стр. 137, 138,

/ ;  ■ С  ■, н у . "
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3v5. fnsres ':Пр8И -дани' -устаАка, "Борба”, 29 ноември 1959.

Во оригинал Леон ГершновиД: Донументи о развоју народнв власти» 

стр. 13-20, Београд 1946.

D u š a n  Z i v k o v i ć :  P o s t a n a k  i r a z v i t a k  n a r o d n e  vlasti u J u g o s l a v i j i  

1 9 4 1 - 1 9 4 2 ,  str. 231 s, ISI B e o g r a d  1369.

B r a n k o  P e t r a n o v i ć :  A V N O J  - r e v o l u c i o n a r n a  sm e n a  v l a s t i ,  str. 78, 

B e o g r a d  1976.

Z b o r n i k ,  t.II, knj. б, str. 15-27.

Душа-н ЖиекоѕиД и Владо Ивановсни: Создавање и развој на револуци- 

онержата еласт ао Лугос.лавија 1941-1945 година, - "Историја”, број 

1, Снопјв 1981, стр, 155.

Leksikon t.II, str. 867.

L e k s i k o n ,  ti, str. 439.

J o v a n  M a r j a n o v i ć :  N a r o đ n o o s l o b o d i l a č k i  r a t  i s o c i j a l i s t i č k a  r e v o 

l u c i j a  1 9 4 1 - 1 9 4 5 ,  str. 169, 173-174.

Синхуа Жибао, 19 ноември 1942 година, уводнинот под наслов: Бор- 
бата на народитв во окупираните од фашизмот европсни земји.

Џефан Жибао, 20 ноември 1942 година, уводникот под наслоо: Победа- 

та на југословенските партизани.

Синхуа Жибао, 3 денември 1942 година.

Џвфан Жибао, 24 и 25 јануари 1943 година, Чен Зе: Една година во 

партизанското движење во Југославија.

Ху Хуа: Историја на новодемонратсната револуција во Нина. Издател- 

ство "Нинесната младина” 1981, стр. 263.

Синхуа Жибао, 10 фввруари 1943 година, уооднинот под наслов: Пати- 

зансната војна во Југославија.

Z b o r n i k ,  t.II I ,  knj. 4, str. 370, B e o g r a d  1953.

Синхуа Шибао, 21 август 1942 година, Статијата под наслов: Послед- 

ната ситауација во Југославија.

Синхуа Жибао, 10 февруари 1943 година, уводнинот под нзслов: Парти- 

зансната вајна во Југославија.
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82 Синх§га Жибао, 23 онтомври 1943 година, уводник под наслов: Еден 

блеснав образец - односно ѕооружената борба на југословенсниот 

народ.
Û О
Мао Цетунг •.Пресвртницата во Втората светсна војна, - "Избрани 

дела на Мао Цетунг"» стр. 844, Издателство "Народ”, Пенинг 1968.

8 4 ,8 5 Преглед на историјата на Сојузот на комунистите на Зугославија, 

стр. 446-и 442.

86 G o j k o  Jokić: N e r e t v a - M a k l j e n , str. 20, t u r i s t i č k i  vodič, 1979,

87

88

89

Z b o r n i k  d o k u m e n a t a . . . ,  t.II, knj. I, str. 226.

Vlado S t r u g a r :  J u g o s l a v i j a  1 9 4 1 - 1 9 4 5 ,  str. 106 i 103, B e o q r a d  

1978, t r e t o  i z d anje.

S l o b o d a n  N e š o v i ć  i B r a n k o  P e t r a n o v i ć :  A V N O J  i R e v o l u c i j a ,  str. 3 5 4 ; 

N a r o d n a  k n jiga, B e o g r a d  1983.

90 Тито: Политимки извештај, V нонгрес на номунистичната партија на 
Зугославија, изоештаи и реферати, стр. 114, Нултура - Снопјѕ 1948.

91 Синхуа Жибао, 28 февруари 1943 година, коментар под наслов: Голема 

победа на југословенските партизани.

92 Синхуа Жибао, 18 март 1943 година, номентар под наслов: Помош на 

вооружената борба на европсните народи.

Синхуа Жибао, 17 етај 1943 година, уводнин под наслов: Антигерман- 
сното движеч,е на европските народи.

Синхуа Жибаа, 8 август 1943 година, уводнин под наслов: За нацио- 

нално ослободително даижење во Европа.

93

94

95

96

97

98

99

Синхуа Жибао, 13 и 14 октомври 1943 година.

J o v a n  M a r j a n o v i ć :  N a r o d n o o s l o b o d i l a č k i  rat i s o c i j a l i s t i č k a  r e v o 

l u c i j a  1 9 4 1 - 1 9 4 5 ,  str. 172.

Синхуа Жибао, 4 декември 1943 година, уводникот под наслов: Нриза- 

та во Италија.

Синхуа Жибао, 17 мај 1943 година, номентар под наслов: Преданаа 

на распаѓањето на Осната.

Синхуа Жибао, 25 јули 1943 година* Пропаста на Мусолини.
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101

102

103

104

105

106

107

108

109

110 

111

112

113

114

115

116

100 Историја на македонсниот народ, књига трета, стр. 365, Скопјѕ 

1969.

Синхуа Жибао, 10 свптвмѕри 1943 година, уооднинот под наслов На- 

питулацијата на Италија.

Џефан Жибао, 23 септември 1943 година.

Синхуа Жибао, 29 септември 1943 година,уводнинот под наслов: Па- 

тот нон нов шивот на балканскитѕ народи.

Синхуа Жибао, 4 онтомври 1943 година, комвнтар под наслов; Бвс- 

срамното признание.

Синхуа Жибао, 12 октомври 1943 година, номентарот под наслов? 

Сјајот на Зугословенската народноослободителна војсна.

Синхуа Жибао, 23 октомври 1943 година, уводнинот под наслов: Едвн 
блеснав образец-односно вооруишната борба на југословенските на- 

роди.

Синхуа Жибао, 2 новмври 1943 година, Жу Чунѕ Борбениот пат на 

југословвнсниот народ.

Џефан Жибао, 17 ноември 1943 година, Вен Зице: Зугославија.

Синхуа Жибао, 7 октог-ври 1943 година, Жу Чун: Илѕгални ввсници 

и радио во Европа.

Бранко Петрановин: Внлад Зугославии в победу антигитлеровснај 

коалиции. - 3 кн.: Всвмирно-историчвскаја победа советского на- 

рода. Моснва 1971, с. 185.

За работитв и одлунитѕ на II засѕданив на АВН03 може да видитв 
"Првото и Второто заседанив на АВНОЈ”, Бвлград 1953, стр. 149- 

256.

Нова Македонија, 28, 29 и 30 ноемари 1983 година, стр. 2.

Синхуа Жибао, 14 двкември 1943 година, коментар под наслов: Св 

зависи од народот.

Џефан Жибао, 15 двнември 1943 година: Полумѕсечен меРународвн 
првглед.

Синхуа Шибао, 18 денември 1943 годинаѕ Мвѓународен преглед.

Синхуа Жибао, 19 денември 1943 година, уводник под наслоо: Поз- 

драв на југословенсната привремвна .влада.
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Синхуа Жибао, 12 март 1944 година, коментар под наслоз: Уште 

вдна победа на маршалот Тито.
11 в Синхуа Жибао, 2 април 1944 година, уводнин под наслов: Преглед 

на редовите на балканските народи.

117

119 Шен Сјаочонг: Нова Зугославија, стр. 180,

120 Едвард Нардељ: Сеќавања 1944-1957, стр. 8 , Номунист - Снопје 1980.

121 Гооорот на претседателот З.Б. Тито на високитѕ воени шноли оо

Белград - Нова Македонија, 22 декември 1976.

122 O u š a n  P l e nča: M e d j u n a r o d n i  odnosi J u g o s l a v i j e  u toku^s'vjetskog 

r a t a 9 str. 219, B e o g r a d  1962.

1 2 3 , 1 2 4  Du š a n  P l e n č a , str. 221 , 227 i 216.

1 25
Едвард Нардељ: Сеќавања 1944-1957, стр. 10.

1 7R
Прослава на 20-годишнината од народната рѕволуција во Титово 

Ужице. Говор на првтседателот Тито. - Нова Манедонија, 5 јули 

1961 година, стр, 3.
127 Џефан Жибао, 31 денември 1943 гадина; Осврт на меѓународната си- 

туација во 1943 година.

128

129

130

131

132

133

134

135

Синхуа Жибао, 20 март 1944 година: статијата на Маршалот Тито.

Синхуа Жибао, 25 февруари 1944 година, номѕнтар под наслов: По- 

бедата на ослободителната војсна на Зугославија.

Синхуа Жибао, 2 новмври 1943 година. Жу Ч у н : Борбениот пат на 

југословенскиот народ.

Синхуа Жибао, 23 онтомври 1943 година, уооднин под наслов: Еден 

блеснав образец - однссно воорушената борба на југослоеенските 

народи.

Говорот на претседателот З.Б. Тито на висоните воени школи во 
Белград - Нова Македонија, 22 декември 1976 година.

Сеќавања и порани на претседателот Тито по повод 30-годишнината 
од победата над фашизмот - Нова Македонија, 9 мај 1975 година.

Синхуа Жибао, 13 март 1943 година: Создавањето на нова Југославија.

Синхуа Шибао, 12 аогуст 1943 година, номентар под наслоеѕ Осврт 
нон нов набинет на Зугославија.
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136

137

138

139

140

141

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Синхуа Жибао, 18 септември 1943 година, коментар под наслов:

Осуда на југословенсните предавници.

Синхуа Жибао, 4 октомври 1943 година, коментар под наслов: Бес- 

срамното признание.

бинх^а Жибоа, 2 ноетври 1943 година. Жу Чун: Борбениот пат на 

југословенсниот народ.

Џвфан Жибао, 17 ноември 1943 година. !3ен Зице: Зугославија,

Синхуа Жибао, 19 денември 1943 година, уводник под наслов: Поз- 

драв на југословвнската приврвмвна влада.

^ 2Pero Morača: NOBJ Jugos lav i je  1941-1945 9 Radnička Štampa* Be

ograd 1975, s t r .  174 i 172.

Vlado Strugar: Ju g o s la v i j a  1941-1945, s t r .  169.

Можв да св види оригиналниот швкст од 2 2 .XII 1943 во Жујорр Тајмс 
превземен од Синхуа Жибао на 13, 14, 15 и .16 вдно no друго, ној 

и. Џвфан Жибао исто тана го објави на 10 април на третата и чет- 

вртата страница=

Синхуа Жибао, 14 март 1944 година, коментар пвд наслов: Силата 
на народот нв монш да св скроти.

Синхуа Жибао, 2 април 1944 година, уводник под наслов: Преглед на 

рвдовитв на балнансните народи.

Србија y рату и револуцији 1941-1945, стр. 332.

Историја второј мирорввој војнњ 1939-1945. Моснва 1978, том 9, 
с. 176.

Тито - илустрирана биографија, стр. 92/93, Наша Ћнига, Снопјв 1980

Види; Слободан НешовиВ: Иностранство и нова Југославија 1941-1945, 

стр. 334, Бвоград 1964 Љубљана.

Синхуа Шибао, 1 декември 1944 година, Жу Чун: Хероизмот на сло- 
бодната Југославија.

I s t o r i j a  Saveza komunista J u g o s la v i j e ,  kratak p reg led ,  s t r .  161.

Иван Шубашин (1892-1955) e хрватсни политичар. Првд војната тој 

беше хрватсни бан, во врвме на војната живеел во странство. Ha 

1 $ни 1944 година тој стана нов првтсвдател на југословенсната
—. i ir емигрантсна влада.
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54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Dušan Plenča: i e d j u n a r o d n i  odnosi J u g o s l a v i j e  u toku D r u g o g  s v j e t 

skog rata, str. 256.

Ху Хуа; Историја на новодемонратсната револуција во Нина, стр. 279

Синхуа Жибзо, 22 мај 1944 година, коментар под наслов: Резултат од 
антидемократината.

Синхуа Жибао, 15 јули 1944 година, коиентар под наслов: Југослави- 

ја постигна демонратсно вдинство.

Dušan Plenča: -Iedjunarodni odnosi J u g o s l a v i j e  u toku D r u g o g  s v j e t 

skog rata, str. 2 6 1 -262.

V нонгрес на Номунистичната партија на Југославија, извештаи и 

реферати, стр. 140, Нултура - Скопје 1948.

Синхуа Жибао, 1 ноември 1944 година, номентар под наслов: Един- 

ството во Југославија.

Синхуа Жибао, 26 ноември 1944 година, номентар под наслов: Има 

потреба!

Синхуа Жибао, 1 денември 1944 година, Жу Чун: Хвроизмот на слобод- 

ната Југославија.

Џефан Жибао, 1 февруари 1945 година, статија под наслов: Владата 

Петар и ШубашиЛ.

64Шен Сјаочонг: Нова Југославија, стр. 196.
65

66

67

68

69

70

Синхуа Жибао, 9 март 1945 година, номентар под наслов: Југославија 

и Грција.

Синхуа Жибао, 12 март 1945 година, комзнтар под наслов; Новите вла 

ди на Југославија и Романија.

Мао Цетунг: За коалициона влада, - Избрани дела на Мао Цетунг", 
стр. 930; 990.

F a b i j a n  Trgo: O s l o b o d j e n j e  J u g o s l a v i j e ,  u hnjigi: N a r o d n o o s l o b o d -  

dilački rat i s o c i j a l i s t i č k a  r e v o l u c i j a  u J u g o s l a v i j i  u z a v r š n o j  

etapi D r u g o g  s v e t s k o g  rata, str. 26, B e o g r a d  1978.

Историја на манедонскиот народ, ннига трега, стр. 459, Скопје 1969

M i h a i l o  A p o s t o l s k i :  0 n e k i m  o s n o v n i m  s t r a t e g i j s k i m  k o n c e p c i j a m a  

NOR-a i r e v o l u c i j e  u J u g o s l a v i j i ,  u knjigi: N a r o d n o s l o b o d i 1ački 

rat i s o c i j a l i s t i č k a  r e v o l u c i j a  u J u g o s l a v i j i  u z a v r š n o j  etapi Dru 

gog s v e t s k o g  rata, str. II.
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74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86
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Branko Petranović: Istorija Jugoslavije 1918-1978, str. 368.

Југославија - тридесет година после ослобобења и победе над фа- 

шизмом 1945-1975, стр. 27, Београд 1975.

Борис Нидрич: Подаци репарационе комисије потврбује неправду ноја 

ce чини Зугослааију y погледу репарација, Сабрана дела, нњига III, 

Култура, Београд 1960, стр. 195.

Едвард Кардељ: Сеќавања, стр. 214.

Vlado Strugar: Rat i revulucija naroda Jugoslavije 1941-1945, 

str. 245.

Устав на Федеративна Народна Република Зугославија, стр.5, Скопје 

1946.

Џефан Жибао, 10 мај 1945 година, уводнин под наслов: По повод вд- 
бележувањето:-на победоносниот завршзтон на антифашистичната војна 

на Европа.

Џефан Жибао, 19 јуни 1945 година; Раввојот на нова Зугославија.

Во оригинален тенст ce пишува тана. Всушност Југославија тогаш ипа 

16 милиона население.

Џефан Живао, 16 ноември 1945 година, номентар псд наслов: Честит- 

ни до југословенските народи - no повод на победата на Зугосло- 

венскиот Народен Фронт во изборите.

И покрај нашите напори неуспеавме да го утврдиме ноја s оваа лич- 

ност. По ce изгледа тој е псеадшним.

Slobodan Nešović: Inostranstvo i nova Jugoslavija 1941-1945, Beograd 
1964, Ljubljana, dokumenti iz 1943, VII.

Синхуа Жибао, 2 април 1944 година, уводнин под наслов: Преглед на 

редовите на балнансните народи.

Детално погледај глава IV, дел 6.

Синхуа Жибао, коментар под наслов: Има потреба!

Шен Сјаочснг: Нова Зугославија, стр. 199-212.


